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Oktobrī Pāvilostas novada dome tradi-
cionāli organizēja aptauju par nomināci-
jām 2018. gadā. Kopumā šogad piedalīju-
šies 167 iedzīvotāji. Saņemti 12 iesniegumi 
no septiņām pašvaldības iestādēm, divām 
biedrībām un vienas privātpersonas ar ie-
rosinājumiem par pateicības izteikšanu 21 
novadniekam, kā arī dome saņēmusi divus 
iesniegumus par nominācijas “Goda no-
vadnieks 2018” piešķiršanu (kopumā 312 
paraksti). Pāvilostas novada domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta komitejai nodotas 
110 elektroniskās un 57 drukātās anketas. 
Divas anketas bija nederīgas. 

Atbilstoši Pāvilostas novada apbalvo-
jumu noteikumiem, tituls “Goda novad-
nieks” ir augstākais Pāvilostas novada 
apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem 
nopelniem novada labā. Šogad par “GODA 

NOVADNIEKU 2018” ar 168 balsīm kļu-
vusi Pāvilostas novada Vērgales pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādes ilggadējā 
vadītāja Gaida AKERFELDE, kura šajā va-
sarā devās pelnītā atpūtā un tagad vairāk 
laika velta sev, ģimenei un mazbērniem. 

Iedzīvotāju balsojumam par titulu 
“Gada novadnieks 2018” deputāti virzīja 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadī-
tāju Irinu Kurčanovu, Sakas pagasta viesu 
mājas “Ievlejas” saimnieci Agitu Pētersoni 
un Vērgales pagasta zemnieku saimniecī-
bas “Kalniņkalni” īpašnieci Sandru Bēli-
ņu. Komisija, saskaitot balsis, apstiprināja 
un Pāvilostas novada dome lēma nominā-
ciju “GADA NOVADNIEKS 2018” piešķirt 
Irinai KURČANOVAI, kura bija saņēmusi 
65 balsis. Agita Pētersone saņēma 53 bal-
sis, bet Sandra Bēliņa – 32.  

Apkopojot iedzīvotāju balsošanas an-
ketas, šogad nomināciju “LABAIS DARBS 
NOVADAM 2018” saņem Agita PĒTER-
SONE. Šai nominācijai iedzīvotāji izvirzī-
ja arī citus pretendentus: Velgu Freimani, 
Gunitu Vērnieci, Lieni Breču, Sandru Bē-
liņu, Daci Bunku, Rasmu Norvežu, Irinu 
Kurčanovu, Dainu Vītolu, Anitu Sprudzā-
ni, Guntu Kleinšmiti, Austru Vagotiņu-Va-
guli, veikala “Top” kolektīvu, Raiti Drulli, 
Aigaru Valdmani, Ingu Vītolu, deju kon-
certa “100 dejas Latvijai” organizētājus 
un biedrību “Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs”.

Savukārt Pāvilostas novada domes PA-
TEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā 
par godu Latvijas valsts 100. gadadienai 
Pāvilostā saņems Silvija LEJA, Rudīte 
JANCE, Ārija PAIPA, Dace BUNKA un 

Vaira KĀRKLIŅA. Bet Vērgalē sveiksim 
Baibu BLAUBĀRDI, Velgu FREIMANI, 
Inesi RENĶI, Ingu VĪTOLIŅU, Ēriku 
MELVAGU, Sigitu FREIMANI, Liu Monu 
ĢIBIETI, Kristīni JAUNBRŪNU, Iva-
ru LAPIŅU, Edgaru KUPLO, Arkādiju 
SEMENKOVU, kooperatīvo sabiedrību 
“VĒRGALE-1”, Normundu LĪCĪTI, Lilitu 
GULBI, Dmitriju KISU un Birutu TEIBI.

Nominētos novadniekus godināsim un 
sveiksim Latvijas valsts svētku pasāku-
mos – 16. novembrī plkst. 19 Vērgales 
kultūras namā; 17. novembrī plkst. 14 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

Paldies visiem, kas atrada laiku un la-
bus vārdus, aizpildot anketas un izvirzot 
novadniekus apbalvojumiem!

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izvirzīti labākie novadnieki apbalvojumu saņemšanai

Gadu no gada novembrī Latvijā pie ēkām plīvo sarkan-
baltsarkanie karogi, bet 18. novembris ir diena, kad īpaši 
godājam un izrādām mīlestību pret mūsu tautas vērtīgāko 
mantojumu – neatkarīgu Latvijas valsti. To esam ieguvuši, 
pateicoties mūsu tēvutēvu drosmei, pašaizliedzībai un gri-
basspēkam. Mūsu uzdevums ir šo mantojumu nodot nāka-
majām paaudzēm, un par to ir atbildīgs ikviens no mums. 
Esmu gandarīts un priecīgs, ka varam būt kopā brīvā un ne-
atkarīgā Latvijā.

 Valsts svētki ir laiks, kad mēs jo īpaši izjūtam patrio-
tismu. Patriotisms nav tikai termins vārdnīcā. Patriotisms 
dzīvo mūsos, aug līdzi laikam, ir mūsu piederības sajūta šai 

zemei un tautai. Patriotisms ir atbildība par visu, kas notiek 
mums apkārt. Tā ir piederības sajūta – piederība savam no-
vadam, tautai un valstij, kas nāk kā mantojums no mūsu 
vecākiem, no mūsu dzimtu vēstures. Bet tas ir tikai sākums 
mūsu jēgpilnai dzīvei. Tālāk piederības sajūtu attīstām at-
tieksmē pret vidi, kurā dzīvojam, strādājam un audzinām 
nākamo paaudzi.

Paldies par jūsu ticību mūsu Latvijas rītdienai, par ticību 
savai nākotnei šajā zemē!

     
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons

Es Dievam pateicos par to,
Ka piedzimt lemts bij’ Latvijā,
Kur mani katru vakaru
Vējš miegā ieaijā.
 
Man kāpu priežu sīkstums
Un jūras viļņu spīts
It visās dzīves gaitās
Arvien ir nācis līdz.

 (Dz. Inkina-Paegle)

Sveicam Latvijas valsts 
svētkos!

Zīmējums: Elvita Uzare, 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 5. kursa audzēkne.
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2018. GADA 25. OKTOBRĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita 
CIELAVA, Ralfs JENERTS, Zane MEŽAVILKA, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā 
arī Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS. Neparedzētu apstākļu dēļ sēdē 
nepiedalījās deputāts Gints JURIKS. Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita 
MŪRNIECE. Tika izskatīti 29 darba kārtības punkti. 

â Pamatojoties uz likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāte Ārija Paipa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Ar 2018. gada 
1. oktobri nolēma pārcelt štata vienību “pedagoga palīgs” no Pāvilostas novada domes 
iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas saraksta Pāvilostas vidusskolas sadaļas tehnis-
kā personāla apakšsadaļas uz pedagoģiskā personāla apakšsadaļu. Finansējumu štata 
vienības “pedagoga palīgs” atalgojuma palielināšanai uzdeva rast Pāvilostas vidussko-
las budžetā. Pāvilostas vidusskolas direktorei uzdeva slēgt vienošanos ar darbinieci par 
grozījumiem darba līgumā.

â Nolēma samazināt vienai politiski represētai personai par nekustamo īpašumu 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un nekustamo īpašumu Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, 
jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

â Nolēma dzēst 23 personām nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus par ko-
pējo summu 1280,09 EUR, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 765,73EUR un 
nomas maksu 46,01 EUR, pavisam kopā 2091,83 EUR.

â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Alkšņi”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,35 ha platībā. Nolēma veikt nekus-
tamā īpašuma “Alkšņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,  sertificētu novērtējumu. 
Uzdeva Pāvilostas novada Privatizācijas komisijai “Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1. punktā minētā īpašuma atsa-
vināšanu.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma “Novada lauki”, Sakas pagastā, Pāvilostas no-
vadā, kas sastāv no zemes vienības 2,11 ha platībā, nosacīto cenu 5500 EUR. Nolēma 
pirmpirkuma tiesīgai personai rakstveidā piedāvāt iegādāties minēto zemes vienību 
par nosacīto cenu.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma Dzintaru iela 97-7, Pāvilostā, Pāvilostas nova-
dā, nosacīto cenu 10 000 EUR. Nolēma pirmpirkuma tiesīgai personai rakstveidā piedā-
vāt iegādāties dzīvokli Dzintaru ielā 97-7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma Dzintaru iela 95-8, Pāvilostā, Pāvilostas nova-
dā, nosacīto cenu 8400 EUR. Nolēma pirmpirkuma tiesīgai personai rakstveidā piedā-
vāt iegādāties dzīvokli Dzintaru ielā 95-8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Uzdeva vienai personai veikt nekustamā īpašuma Dzintaru iela 51, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, NĪN samaksu par 4. ceturksni 3,68 EUR apmērā. Nolēma izsniegt 
personai nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma Dzintaru iela 51, Pāvilostā, Pāvi-
lostas novadā, reģistrēšanai zemesgrāmatā.

â Nolēma mainīt Privatizācijas komisijas nosaukumu uz Pašvaldības mantas izno-
māšanas un atsavināšanas komisija. Apstiprināja Pašvaldības mantas iznomāšanas un 
atsavināšanas komisijas nolikumu jaunā redakcijā. Apstiprināja Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijas veidlapu. Spēku zaudē ar Pāvilostas novada 
domes 2013. gada 25. jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.3., 8.§) apstiprinātais Pāvilostas 
novada domes Privatizācijas komisijas nolikums.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu un 
tarifikācijas sarakstu “Pāvilostas novada pašvaldība”, sadaļas vienību “Privatizācijas 
komisijas sekretāre” izsakot šādā redakcijā: “Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsa-
vināšanas komisijas sekretāre”. Apstiprināja amata aprakstu jaunā redakcijā.

â Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas nolikumu, kas stājas spēkā ar 2018. gada 
1. novembri.

â Nolēma ar 2018. gada 14. novembri izbeigt īres tiesības ar vienu personu par dzī-
vokļa Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,  izīrēšanu. Uzdeva Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājam J. Vitrupam veikt dzīvokļa Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, apsekošanu un  noformēt pieņemšanas–nodošanas aktu.

â Nolēma piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai – vasaras mājai – šādu 
adresi: “Vasarnieki 24”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463. Nolē-
ma piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām – vasaras mājai un saimniecības 
ēkai – šādu adresi: “Vasarnieki 13”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-
3463. Nolēma piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai – dzīvojamai mājai – šādu 
adresi: “Vasarnieki 5”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463. Nolēma 
piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai – vasaras mājai – šādu adresi: “Vasar-
nieki 8”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Saraiķu Pilenieki”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pā-
vilostas novadā, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienības. Atdalītajām zemes vienībām 
piešķīra nosaukumu “Palienas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Atdalītajai zemes 
vienībai 1,8 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Atdalītajai zemes 
vienībai 11,7 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Jēkuļi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sa-
dalīšanai, atdalot no tā zemes vienības. Atdalītajām zemes vienībām piešķīra nosau-
kumu “Jēkuļu mežs”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Atdalītajai zemes vienībai 
3,23 ha platībā noteica  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Atdalītajai zemes vienībai 
7,7 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â Nolēma pārtraukt zemes nomas līgumus ar 2018. gada 31. decembri trīs nom-
niekiem.

â Nolēma neatbalstīt vienas personas iesniegumu par atteikšanos no pašvaldības 
piekritīgās zemes “Bērzi” nomas, jo uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu atro-
das tai piederošas ēkas. Nolēma samazināt zemes nomas maksu 2% uz 0,5% no zemes 
kadastrālās vērtības, plus PVN. Uzdeva galvenajai grāmatvedei un zemes lietu speciā-
listei veikt zemes nomas maksas pārrēķinu. Uzdeva pārslēgt ar personu lauku apvidus 
zemes nomas līgumu. 

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Lakati”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/adreses 
un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Platība (ha) Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam

64860030233 5,03 (vairāk 
vai mazāk)

Saglabāt nosaukumu un 
adresi “Lakati”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, 
LV-3463

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64860030232 5,13 (vairāk 
vai mazāk)

Piešķirt nosaukumu 
“Vaitfildi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

â Atlika jautājuma izskatīšanu par Pāvilostas novada pašvaldības noteikumiem 
“Par Baltijas jūras Pāvilostas novada piekrastes teritorijā pašpatēriņa zvejas rīku pre-
tendentu rindas administrēšanu”.

â Jautājumā par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles konkursa no-
likuma apstiprināšanu dome noteica viena nēģu murda izsoles sākuma cenu 170,74 
EUR, izsoles soli 50,00 EUR, katru nēģu murdu izsola atsevišķi. Rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgums slēdzams uz vienu (1) gadu. Izsole notiks 2018. gada 15. novem-
brī plkst. 16 pašvaldības semināru un izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā), Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā. Dome nolēma izveidot Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles 
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Pāvilostas novada pašvaldības izpild-
direktors Alfrēds MAGONE, komisijas locekļi – Pāvilostas novada domes deputāts Aldis 
BARSUKOVS, Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene VOLENBERGA. Dome no-
teica komisijas uzdevumus – organizēt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgto izsoli 
uz 2 (diviem) nēģu murdiem atbilstoši apstiprinātajam izsoles konkursa nolikumam. 
Dome apstiprināja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles konkursa noliku-
mu uz diviem nēģu murdiem. Uzdeva lietvedei L. Volenbergai nosūtīt paziņojumus par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rīkošanu rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomniekiem Sakas upē, Pāvilostas pilsētā.

â Nolēma anulēt vienai personai deklarēto dzīvesvietu Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā.

â Nolēma ar 2018. gada 14. novembri izīrēt vienai personai uz 5 gadiem divistabu 
dzīvokli Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma “Ploce 2”-13, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā, nosacīto cenu 2200 EUR. Nolēma pirmpirkuma tiesīgai personai rakstveidā 
piedāvāt iegādāties dzīvokli “Ploce 2”-13, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma “Ploce 28”- 4, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvi-
lostas novadā, nosacīto cenu 1800 EUR. Nolēma pirmpirkuma tiesīgai personai rakst-
veidā piedāvāt iegādāties dzīvokli “Ploce 28”- 4, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāte Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Apstiprināja 
Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018. gada 23. ok-
tobra sēdes protokolu un piešķīra apbalvojumus šādās nominācijās: titulu “GODA NO-
VADNIEKS 2018” iegūst GAIDA AKERFELDE, titulu “GADA NOVADNIEKS 2018” iegūst 
IRINA KURČANOVA, titulu “LABAIS DARBS NOVADAM 2018” iegūst AGITA PĒTERSO-
NE, PATEICĪBAS RAKSTU saņem šādi Pāvilostas novada iedzīvotāji – Pāvilostā un Sa-
kas pagastā: Silvija LEJA, Rudīte JANCE, Ārija PAIPA, Dace BUNKA, Vaira KĀRKLIŅA; 
Vērgalē: Baiba BLAUBĀRDE, Velga FREIMANE, Inese RENĶE, Inga VĪTOLIŅA, Ērika 
MELVAGA, Sigita FREIMANE, Lia Mona ĢIBIETE, Kristīne JAUNBRŪNA, Ivars LAPIŅŠ, 
Edgars KUPLAIS, Arkādijs SEMENKOVS, kooperatīvā sabiedrība “VĒRGALE-1”, Nor-
munds LĪCĪTIS, Lilita GULBE, Dmitrijs KISS, Biruta TEIBE. Dome nolēma piešķirt nau-
das dāvinājumus – titula “GODA NOVADNIEKS 2018” saņēmējam 100,00 EUR, titula 
“GADA NOVADNIEKS 2018” saņēmējam 75,00 EUR, titula “LABAIS DARBS NOVADAM 
2018” saņēmējam 35,00 EUR, PATEICĪBAS raksta saņēmējam 15,00 EUR.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu un tari-
fikācijas sarakstu Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra sadaļu. Grozījumi stājas 
spēkā ar 2018. gada 5. novembri. 

â Atlika jautājuma “Par konkursa nolikuma “Ceļā uz gaismu 2018” saskaņošanu” 
izskatīšanu novembra komitejas sēdē.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas 
saraksta Pāvilostas pilsētas kultūras nama sadaļu un Vērgales pagasta kultūras nama 
sadaļu ar 2018. gada 1. novembri. Uzdeva S. Lejai veikt grozījumus “Pāvilostas nova-
da aktiermākslas kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā”, 
palielinot 1. samaksas grupas kolektīvu vadītājiem atalgojumu par 30,00 EUR mēnesī 
par viena kolektīva vadīšanu. Uzdeva pašvaldības galvenajai grāmatvedei I. Blaubārdei 
veikt finanšu aprēķinu par 2018. gadam nepieciešamajiem papildu līdzekļiem kolektī-
vu vadītāju atalgojuma palielināšanai ar 2018. gada 1. novembri. Līdzekļus kolektīvu 
vadītāju atalgojuma palielināšanai nolēma rast pašvaldības budžeta pozīcijā  – līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem. Uzdeva Pāvilostas pilsētas kultūras nama un Vērgales pa-
gasta kultūras nama vadītājām iesniegt precizētas tarifikācijas.

â Dome uzklausīja domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziņojumu par adminis-
trācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 22. novembrī Pāvilostas novada 
pašvaldībā.

Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 29. novembrī Vērgales pagasta pārval-
dē.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība oktobrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Dalderi”, Sakas pagastā, 0,121 ha platībā;
l nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 64960070031, kas tiek atdalīts no īpašuma 

“Vanagkalni”, Vērgales pagastā, 8,4 ha platībā;
l “Sproģi”, Sakas pagastā, 13 ha platībā;
l “Sniega”, Vērgales pagastā, 2,6 ha platībā.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Oktobrī 13 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm maznodrošinātās ģime-

nes statuss, 4 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 2 ģimenēm – bērna piedzimšanas pabalsts, 
7 personām piešķirts veselības aprūpes pabalsts, kā arī 9 daudzbērnu ģimenēm piešķirts vien-
reizējais pabalsts.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Sakas saieta namā ir lietoto apģērbu pievedums. Laipni aicināti interesenti katru pirmdienu 

un trešdienu no plkst. 9 līdz 14.
Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai trešajā izsolē nekustamo 

īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 
0,29 ha platībā un dzīvojamās mājas. Atklātā mutiskā izsole notiks  2018. gada 13. novem-
brī plkst. 9. Īpašuma nosacītā cena 3290 EUR, nodrošinājums 329 EUR .

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EUR. 
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstne-
sis”. Dalībnieku reģistrācija līdz 12. novembrim plkst. 16.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv, reģistrācija darba dienās no pirm-
dienas līdz ceturtdienai no plkst. 8 līdz 13 un no 13.30 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz14 
Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, pie privatizācijas komisijas sekretā-
res, tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tie-
sību izmantošanai viena mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvilostas novada domes Privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru 
ielā 73.

AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM
Tumšajā diennakts laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, kur ceļš 

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

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

Sods par atstarojošu elementu vai vestes nelietošanu ir no 7 līdz 30 eiro.
Īpaši aicinām vecākus padomāt par bērnu drošību uz ceļa un parūpēties, lai viņiem 

būtu gaismu atstarojoši elementi!
Pāvilostas novada Tūrisma informāci-

jas centrs no 1. jūlija līdz 30. septembrim 
izsludināja šī gada foto un video konkursu 
“Pāvilostas novads 2018”.

Foto un video konkurss ir beidzies. 
Šogad tajā piedalījās 22 dalībnieki, iesūtot 
285 fotogrāfijas un divus video. Iesūtītie 
darbi atspoguļoja vietējo iedzīvotāju dzīvi 
Pāvilostas novadā. Dalībnieki bija gan vietē-
jie iedzīvotāji, gan daži profesionāli fotogrā-
fi. Jaunākā dalībniece bija 14 gadus veca.

5. oktobrī visus iesūtītos darbus vērtēja 
foto un video konkursa žūrija – Uldis Kris-
tapsons, Daina Vītola, Andris Paipa, Ģirts 
Vagotiņš-Vagulis un Varis Sants. Saspring-
tās sarunās  izkristalizējās šī gada uzvarē-
tāji.

Fotokonkursā 1. vieta tika piešķirta  
Maritai Kurčanovai, 2. vieta – Ilonai Rus-
kulei, 3. vieta – Rudītei Bērziņai. Žūrija 
arī nolēma izteikt atzinību Normundam 
Līcītim, Maritai Kurčanovai, Vizmai Ģē-
ģerei un Ievai Zvirgzdiņai.

Video konkursā vietas netika dalītas, 

bet žūrija izteica atzinību Inesei Zīverei 
par video “Rīvas šķēršļu brauciens”.

Pēc darbu izvērtēšanas nācās atzīt, ka 
šogad ir maz fotogrāfiju par ziemas mēne-
šiem, tāpat arī maz uzņemti pasākumi un 
cilvēki tajos. Kāds no žūrijas pat teica: “Lie-
kas, ka baidās fotografēt cilvēkus, lielāko-
ties ir tikai tukšas ielas.”

Darbu vērtētāji ierosināja mainīt foto-
konkursa nolikumu un nākamajā gadā or-
ganizēt darbu iesniegšanu par katru mēne-
si, lai būtu pārstāvēts viss gads. Tad arī būs 
lielāka izvēle, kuras fotogrāfijas ievietot no-
vada kalendārā. Tāpat žūrijas iniciatīva bija 
nākamgad sarīkot fotoplenēru Pāvilostas 
novadā, lai aktivizētu cilvēkus vairāk tvert 
ikdienas mirkļus.

Konkursa uzvarētājus apbalvos 
16. novembrī plkst. 19 Vērgalē un 17. no-
vembrī plkst. 14 Pāvilostā valsts svētku 
svinīgajos pasākumos.

Anta Lībiete, 
Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i.

Foto un video konkurss 
“Pāvilostas novads 2018” noslēdzies

Foto: Marita Kurčanova “Caur murdu” – 1. vietas ieguvēja. 

CIENĪJAMIE PĀVILOSTNIEKI!
Kā esat pamanījuši un diemžēl 

arī reizēm sajutuši, Vītolu un Dzin-
taru ielas krustojumā sācies darbs, 
lai 2020. gadā šis Pāvilostas stūrītis 
būtu sakārtots. 

Plānots, ka vecā bērnudārza vie-
tā sliesies visu gadu izmantojamas 
4* (zvaigžņu) standartam atbilstošas 
viesnīcas ēka ar restorānu un baseinu. 
Arhitektes Rasas Kleinas vadībā pie 
viesnīcas interjera izveides strādājusi 
pāvilostniece Agnese Blaubārde, savu-
kārt teritorijas un dārza labiekārtošanas 
projektu izstrādājusi Uldze Liepiņa. 

Lai viesnīca varētu piesaistīt viesus 
arī ziemā, tai jāpiedāvā papildu pakal-
pojumi. Lai atbilstoši Pāvilostas pilsē-
tas stingrajiem apbūves noteikumiem 
iekļautos atļautajā apbūves intensitātē, 
ēkas rekonstrukcijā paredzēts peld-
baseina ierīkošanai izmantot pagra-
bu. Peldbaseina izbūvei nepieciešama 
pāļu rievsiena, kas ļaus izmantot pag-
raba zonu, neskatoties uz gruntsūdeņu 
augsto līmeni. 

Diemžēl normatīvajos aktos pare-
dzētā kārtībā saskaņotā izbūve dau-
dziem no jums radījusi neērtības un 

nepatīkamas sajūtas. Lai būvnieks SIA 
“Kuldīgas būvserviss” darbu paveiktu 
pēc iespējas ātrāk, esam piesaistījuši 
lielāku un jaudīgāku pāļu dzīšanas ma-
šīnu. Tāpat esam ieklausījušies pāvil-
ostnieku teiktajā par darbu veikšanas 
laiku, lai samazinātu iedzīvotāju neērtī-
bas. Šī raksta tapšanas brīdī pāļu dzīša-
nai atlikuši ap 15% no paredzētā darbu 
apjoma. 

Nākamais darbs, kas varētu piesais-
tīt pilsētnieku uzmanību, būs grunts-
ūdeņu atsūknēšana no būvbedres, kas 
tiks nopludināti Sakas upē. Gruntsūde-
ņi ir pazemes ūdeņi, kas atrodas zemē 
virs pirmā ūdens necaurlaidīgā slāņa, 
tātad tie nav piesārņoti ne ķīmiski, ne 
mehāniski. 

Ceram, ka ieguvums no sakārtotas 
vietas pilsētas centrālajā ielā, kā arī pa-
pildu iemesls viesiem ierasties Pāvilostā 
ne tiksi siltajās vasaras nedēļās, bet arī 
ziemā atsvērs īslaicīgās neērtības, ko 
rada būvniecība. 

Jurģis Sedlenieks, 
viesnīcas attīstītāja SIA “Aviao” 

valdes loceklis, tālrunis 28325257

PAR PIETEIKŠANOS PAŠPATĒRIŅA 
ZVEJAS RĪKIEM 2019. GADAM

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju rūpnieciskās zvejas tie-
sību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 29., 30. un 31. punktu, līdz 2018. gada 
16. novembrim plkst. 17.00 tiek noteikts iesniegumu un ar tiem saistīto dokumentu iesniegšanas 
termiņš zvejas rīku limitu piešķiršanai 2019. gadā.

DARBA LAIKI NOVEMBRA SVĒTKOS 
Pirmdien, 19. novembrī, Pāvilostas novada pašvaldības administrācija, Vērgales pagasta 

pārvalde un VPVKAC būs slēgti.
 PRIECĪGUS SVĒTKUS!



2018. gada novembris4  

NOTIKUMI 
2018. gada oktobrī

www.pavilosta.lv

Pāvilostas novada pašvaldības policija 
oktobrī veica šādus darbus:

â Pāvilostā tika konstatēta situācija, ka kāda sieviete atrodas alkohola reibumā un 
nespēj pieskatīt nepilngadīgus bērnus. Sievietei tika izteikts brīdinājums, bet bērni no-
gādāti pie omas.

â Pāvilostā kāda cienījama vecuma sieviete atcerējās, ka viņai bija jāizkāpj no auto-
busa Alsungā. Ta kā bija vēls vakars un autobusi vairs nekursēja, sieviete tika nogādāta 
Jūrkalnē, kur viņu pārņēma Alsungas pašvaldības policijas darbinieki un nogādāja līdz 
dzīvesvietai.

â Sadarbībā ar Valsts policiju veikti divi patrulēšanas reidi novada teritorijā. Pārkā-
pumi netika konstatēti.

â Pēc Valsts policijas informācijas saņemšanas, ka Pāvilostā pa ielu pārvietojas vīrie-
tis stiprā alkohola reibumā, viņš tika nogādāts savā dzīvesvietā. 

â Tika saņemta informācija, ka būvlaukumā Dzintaru ielā, Pāvilostā, brīvdienās no-
tiek būvdarbi, kas rada lielu troksni un vibrāciju. Ierodoties notikuma vietā, būvdarbi 
tika apturēti. Par situāciju informēta novada būvvalde.

Aleksandrs Urtāns, Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 

Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts 
“Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana 
Pāvilostas pilsētā”

Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Latvijas Vides 
aizsardzības fonda atbalstītu projektu “Jūras krasta nostip-
rinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā”. Tika 
realizēts projekta mērķis: turpināt stiprināt Baltijas jūras krastu Pāvilostas pilsētas teritorijā, 
izveidojot primāro aizsardzības sistēmu pret vētras postījumiem.

Lai nepieļautu jūras krasta (kāpu) tālāku eroziju un pasargātu iedzīvotāju mājas un pilsētu 
no ūdens postījumiem lielu vētru un plūdu gadījumā, tika nostiprināts jūras krasta posms apmē-

ram 66 m garumā pretī Viļņu ielai, līdz ar 
to tika savienoti divi jau esošie gabionu 
posmi, kas sevi jau pierādījuši.

No laukakmeņiem, kas ievietoti me-
tāla kastēs, izveidoti gabioni un iegrem-
dēti smiltīs 0,5 – 0,7 m dziļumā. Jau 
agrāk esošie posmi ir pierādījuši, ka tā 
iespējams aizturēt krasta kāpu noskalo-
jumus un ūdens ieplūšanu pilsētā. Būv-
darbus veica SIA “Kurzemes ceļinieks un 
būvnieks” par kopējo summu 29 167,05 
EUR, tai skaitā PVN 21%.

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ĪSTENOTIE PROJEKTI

ESF finansētajā projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un sli-
mību profilaksei Pāvilostas novadā”, I.D.Nr.9.2.4.2.//16/1/056, 19. oktobrī Pāvilostā ar 
lekciju viesojās ārste, uztura speciāliste, dietoloģe Lolita Vija Neimane. Pasākumu apmeklēja 
gan pāvilostnieki, gan vērgalnieki. Lekciju klausījās arī Pāvilostas vidusskolas audzēkņi. Lekcija 
daudziem lika aizdomāties par uztura nozīmi dzīves kvalitātes celšanā un slimību profilaksē. Bez 
sabalansēta, veselīga uztura mūsu dzīvē ļoti svarīgas ir arī fiziskās aktivitātes. Tika iztirzāts dau-
dzu produktu sastāvs un to uzturvērtība, tas, kādu iespaidu uz mūsu veselību atstāj vielas, kas 
ir daudzu modernu pārtikas produktu sastāvā, kā arī ātrās ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumā. 
Galvenā uzmanība ikdienas ēdienkartē jāpievērš dārzeņu un augļu patēriņam, to kvalitātei, kā arī 
jādzer daudz ūdens. Tika atgādināta arī uztura piramīda. Ārste uzsvēra, ka pareiza uztura lietoša-
na jāaudzina no mazotnes, tam jāpievērš lielāka uzmanība kā ģimenē, tā arī skolā. Pēc lekcijas 
tika uzdoti ļoti daudzi jautājumi, notika individuālas konsultācijas.

Pāvilostas novada pašvaldība Eiropas Soci-
ālā fonda (ESF) finansētajā projektā “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, 
Nr.9.2.4.2.//16/1/056, 12. oktobrī Pāvilostā 
un 25. oktobrī Vērgalē aicināja iedzīvotājus uz 
lektores Vairas Kārkliņas lekciju “Slimību 
profilaksei vietējo dabas produktu izmanto-
šana ikdienas ēdienkartē”. 

Lektore klātesošajiem prezentācijas veidā 
klāstīja par augu daudzveidību un to nozīmi cil-
vēka veselībā, uzsvaru liekot uz imunitātes stip-
rināšanu, sirds un asinsrites slimību novēršanu, 
kaulu struktūras stiprināšanu utt. Lekcija noritēja 
trīs daļās.

Pirmajā daļā lektore atklāja, kādēļ augi ir tik 
veselīgi un kādēļ tie būtu jāiekļauj ikdienas ēdien-
kartē. Izrādās, ka katrs augs atbilst kādai no pla-
nētām un atbild par noteiktu slimību apkarošanu 
vai novēršanu. Katram augam ir sava funkcija, tādēļ ir vērtīgi zināt, kādus tieši augus vajadzētu 
izmantot konkrētu slimību ārstēšanai. Piemēram, Saules augi (kliņģerītes, pienenes, kumelītes, 
margrietiņas u.c.) harmonizē cilvēku un ir ieteicami pēc smagas slodzes vai atveseļošanās pe-
riodā. Turpretī Mēness augi (alveja, strutene, kalmes, ūdensrozes u.c.) ir ieteicami reproduktīvās 
sistēmas, miega traucējumu un nervu sistēmas sakārtošanai. Bet Jupitera augi (dadzis, rabar-
bers, ozols, tauksakne u.c.) der gremošanas sistēmas, vielmaiņas, aknu darbības uzlabošanai.

Otrajā daļā tika iztirzāti augi, kas sastopami tuvējā apkārtnē un piemājas dārzā, ko nereti 
saucam par nezālēm un nemaz nenojaušam, ka šīs nezāles ir ļoti bagātīgi vitamīnu, minerālvielu 
un mikroelementu nesēji. Maldīgs ir uzskats, ka visvairāk dzelzs mikroelementu satur spināti. 
Izrādās, virza un nātre satur divas reizes vairāk dzelzs elementu nekā spināti. Savukārt balandā 
ir piecas reizes vairāk C vitamīna nekā kāpostos. Bet 100 grami svaigu pieneņu nodrošina divu 
dienu A vitamīna un deviņu dienu K vitamīna devu.

Trešajā daļā lekcijas klausītājiem pašiem bija iespēja praktiski pagatavot gardus ēdienus, iz-
mantojot tik vērtīgos Latvijā sastopamos augus. Lektores vadībā tika pagatavoti zaļie makaroni ar 
salvijas čipsiem, zaļais piena sūkalu dzēriens, krāsainās maizītes ar pelašķu sviestu un pērļgrūbu 
salāti ar zaļumiem un ķirštomātiņiem. Šajās receptēs tika izmantoti tādi augi kā pelašķi, nātres, 
sīkziedu sīkgalvītes, gārsa, virza, kliņģerītes, samtenes, gurķmētras, salvijas, begonijas u. c.

Lekcijas noslēgumā dalībnieki atzina, ka līdz šim nav zinājuši, ka mums apkārt ir tik vērtīgi 
augi, kas būtu iekļaujami ikdienas ēdienkartē. Augu pagatavošanas receptes arī nav sarežģītas. 
Lielākais šķērslis, lai iekļautu augus savā ikdienas ēdienkartē un savu veselību bagātinātu ar 
augos esošajiem elementiem, ir cilvēku ieradums visu nopirkt veikalā, bet zāles meklēt aptiekās.

RELIĢISKĀS ZIŅAS 
18. novembrī plkst. 14 Vērgales ev. lut. baznīcā notiks 
Latvijas simtgadei veltīts dievkalpojums.  

SVECĪŠU VAKARI 
â Pāvilostas kapsētā – 25. novembrī plkst. 16;
â Vērgalē – 25. novembrī;
â Saraiķos, Roņu kapos –  25. novembrī;
â Ziemupes kapos – 25. novembrī;
â Sakas pagasta kapos iedzīvotāji aicināti iedegt svecītes 
25. novembrī vai sev vēlamā laikā.

MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS DIEVKALPOJUMI
PĀVILOSTAS BAPTISTU BAZNĪCĀ 
25. novembrī plkst. 11 – Mūžības svētdienas dievkalpojums.
SAKASLEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ 
25. novembrī plkst. 11 – Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.

Akciju sabiedrība “LPB” 
(pārtikas ražošanas un mazumtirdzniecības uzņēmums) 
AICINA DARBĀ PĀVILOSTĀ

pastāvīgam darbam, pilna vai nepilna 
laika darbam, darbam maiņās.

Mēs tev uzticēsim:
 – pircēju laipnu apkalpošanu,
 – preču pieņemšanu un izvietošanu,
 – preču derīguma termiņa kontroli.

Ja tev ir vēlme aktīvi strādāt un iegūt 
jaunas zināšanas, pozitīva attieksme, 
proti latviešu valodu,
mēs tev piedāvāsim:
 – stabilu atalgojumu vienmēr laikā,
 – sociālās garantijas.

PĀRDEVĒJAS (-US)
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu 
vakances@topveikali.lv.
Tālrunis informācijai: 
63451000 vai 63498130.

Iesūtot CV, persona piekrīt tās datu 
apstrādei personāla atlases vajadzībām. 
AS “LPB” saņemtos personas datus 
apstrādās personāla atlases vajadzībām 
uz noteikto amatu. Personas dati tiks 
uzglabāti trīs mēnešus.



2018. gada novembris   5  www.pavilosta.lv

Ziemas periodā, kad pazeminās imunitāte, labs līdzeklis tās paaugstināšanai, 
kā arī slimību novēršanai ir zāļu tējas. Taču, pirms iegādāties zāļu tēju, nepiecie-
šams zināt, kādu vislabāk izvēlēties un kā to lietot, kādas ir tējas ārstnieciskās 
īpašības. Sniedzam ieteikumus, kā atrast savām vajadzībām piemērotāko zāļu tēju.

Visbiežāk šajā laikā cilvēki aptiekās vaicā pēc nomierinošas tējas un drogām, kas pa-
līdz gremošanai un urīnceļiem. Ik gadu rudenī un ziemā pieaug pieprasījums pēc tējām 
pret saaukstēšanos. Ļoti populāri ir arī ārstniecisko augu maisījumi, kas ir noderīgs un 
neatsverams palīgs imunitātes stiprināšanai un veselības uzlabošanai. Tomēr, izvēloties 
zāļu tējas, ir svarīgi ņemt vērā dažas būtiskas lietas, lai tēja sniegtu vēlamo iedarbī-
bu. Piemēram, tējas, kas mazina asinsspiedienu (parasti tām ir nomierinoša iedarbība), 
nederēs tiem, kam tas jau tā ir zems. Tāpat urīndzenošus līdzekļus nevajadzētu lietot 
uz nakti. Ja ir augsts trombožu risks, vajadzētu izvairīties no tējām, kas veicina brūču 
dzīšanu un asins recēšanu. Šāda iedarbība ir, piemēram, nātrēm un pīlādžogām. Īpaši 
apdomīgām, izvēloties zāļu tēju, jābūt grūtniecēm. Ja tiek lietoti uztura bagātinātāji un 
medikamenti, par tēju lietošanu labāk konsultēties ar ārstu, jo daži ārstniecības augi 
pastiprina vai pavājina noteiktu zāļu iedarbību.

Tāpat svarīgi ievērot ārstniecisko tēju pagatavošanas nosacījumus. Savukārt, ja zāļu 
tēju izvēlaties slāpju remdēšanai, tad to ieteicams negatavot pārāk stipru.

Tējas, kas palīdz tikt galā ar saaukstēšanos un klepu
Pelašķu tēja. Palīdz pret iekaisumu, mazina drudzi un temperatūru. Aptur asiņoša-

nu un veicina brūču dzīšanu. Der arī pret gastrītu, kuņģa čūlu, caureju. Rosina apetīti. 
Tomēr pelašķus nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Ceļtekas tēja. Veicina atkrēpošanu, labvēlīgi ietekmē gludās muskulatūras tonusu. 
Taču šo tēju nevajadzētu lietot tiem, kam ir gastrīts. Ceļteka tiek izmantota arī brūču 
dziedēšanai.

Mārsila tēja. Mazina klepu, astmu, bronhītu, veicina atkrēpošanu, gremošanu, pa-
līdz apturēt caureju. Darbojas kā antiseptiķis.

Islandes ķērpja tēja. Tik rūgta un sīva, ka rauj mēli čokurā, tomēr tai ir nepārspēja-
ma iedarbība klepus ārstēšanā. Piemīt antibakteriālas īpašības, lieto ne vien bronhiālās 
astmas un garā klepus gadījumā, bet pat plaušu tuberkulozes ārstēšanai.

Aveņu tēja. Izmanto gan stiebrus, gan lapas, tai piemīt sviedrējoša, temperatūru pa-
zeminoša un sāpes remdējoša iedarbība. Aveņu tēja mazina mēnešreižu sāpes, palīdz 
pret ekzēmu.

Liepziedu tēja. Sviedrē, mazina drudzi un temperatūru, uzlabo asins cirkulāciju, 
nomierina. Izmanto angīnas, augšējo elpceļu iekaisumu, bronhīta un klepus ārstēšanai. 
Palīdz pret galvassāpēm, mazina caureju. Stiprina imunitāti. Pazemina asinsspiedienu, 
kopā ar dzērvenēm attīra urīnizvadsistēmu. Liepziedu tēja var izraisīt miegainību, tāpēc 
pirms sēšanās pie stūres labāk to nedzert.

Salvijas tēja. Labs līdzeklis sāpoša kakla skalošanai. Zobārsti to iesaka arī mutes 
skalošanai, jo salvijai ir pretiekaisuma un savelkoša iedarbība. Taču salvijas tēju neva-
jadzētu lietot māmiņām, kas baro bērnu ar krūti, jo droga samazina piena veidošanos.

Līderi imunitātes stiprināšanā
Ehinācija. Tai piemīt imunitāti stiprinoša un pretvīrusu darbība.
Ugunspuķes ziedi. Tie noder garšīgas zāļu tējas pagatavošanai ziemas vakariem, 

kam būs gan relaksējoša, gan organismu stiprinoša darbība.
Mežrozīšu augļi. Ir bagāti ar vitamīniem, īpaši ar C vitamīnu.

Padomi, kā gatavot zāļu tēju:
l ārstnieciskiem nolūkiem ieteicams izmantot svaigu novārījumu vai uzlējumu; 

noturētu novārījumu iedarbība vairs nebūs tik spēcīga;
l uzlējumi jāgatavo no ziediem, lapām, lakstiem, bet novārījumi – no saknēm 

un mizām;
l ja tiek gatavots uzlējumus, drogu aplej ar verdošu ūdeni, atstāj ievilkties 15 – 

30 minūtes, tad nokāš un lieto pēc norādījumiem;
l gatavojot novārījumu, drogu aplej ar verdošu ūdeni, lēni vāra ūdens peldē 15 – 

30 minūtes, tad ļauj 15 – 30 minūtes ievilkties, nokāš; lieto pēc norādījumiem.
Drošības un omulības sajūtu rudenī un ziemā rada apziņa, ka skapītī rindojas mai-

siņi ar ārstniecības augiem. No vieniem top garda tēja, citi palīdz aizdzīt kādu kaiti.

ZĀĻU TĒJAS MŪSU VESELĪBAI
Dzīvais spēks 

No pļavās, mežos un laukos augušām zālītēm un ogām iespējams pagatavot ne vien 
garšīgas, bet arī cilvēka organismam noderīgas tējas. Tās var nomierināt, sildīt, atsvaidzi-
nāt, uzmundrināt, sniegt enerģiju, spēku un pat iedvesmu jauniem darbiem.

Ārstniecības augi ir ierocis pret dažādas izcelsmes kaitēm. Taču jebkuru ieroci var 
izmantot gan sevis labā, gan nodarot ļaunu. Svarīgi zināt gan zālīšu vākšanas laiku un 
vietu, gan pielietojumu, lai tās saglabātu savu vērtību.

Augu sastāvs ir bagāts ar mikroelementiem, vitamīniem, flavonoīdiem, ēteriskajām 
eļļām un daudzām citām bioloģiski aktīvajām vielām, kas nepieciešamas veselības uz-
turēšanai, slāpju veldzēšanai, gremošanas veicināšanai, vielmaiņas normalizēšanai un 
organisma spēcināšanai.

Zināšanas un drošība 
Vienam un tam pašam augam ir daudzveidīga iedarbība, jo katram ir vesela īpašību 

buķete. Un katra īpašība iedarbojas īstajā laikā tieši uz to orgānu vai sistēmu, kur nepie-
ciešama palīdzība normalizēt darbību, atjaunojot vielmaiņu.

Tomēr neprasmīga pašārstēšanās var būtiski izmainīt un nodzēst slimības klīnisko 
ainu, pārceļot to hroniskā formā. Tādēļ vienmēr labāk konsultēties ar ārstu vai farmacei-
tu.

Iespējama gan monoterapija (ārstēšanās ar vienu augu), gan daudzkomponentu kom-
plekss. Jo nopietnāka patoloģija, jo vairāk augu der maisījumā.

Slimā orgāna atveseļošanās gan atpaliek no pašsajūtas uzlabošanās. Tāpēc ārstēšanos 
nedrīkst pārtraukt, tiklīdz pazudušas sūdzības. Pēc pamatkursa beigšanas bieži vien ie-
teicams papildkurss iegūtā rezultāta nostiprināšanai. To nozīmē atkarībā no pašsajūtas 
izmaiņām, tādēļ izmanto citus drogu maisījumus, lai organisms nepierod.

Iecienītās augu tējas šad un tad jāpamaina, jo tās maigi, bet noteikti ietekmē organis-
mu. Jārēķinās, ka ir arī robežprodukti, piemēram, raudene vai lupstājs, kas var būt gan 
veselības uzlabotāji, gan garšaugi. Atšķirība ir devās.

Pašķirstot ārstniecības augu katalogu, atrodami arī visai agresīvi eksemplāri. Daži 
augi lielākās devās var būt indīgi, citi var izraisīt spontāno abortu, vēl kādi – halucināci-
jas un pat bēdīgākas sekas.

Mūsdienu zinātne ir pierādījusi, ka liela nozīme ir arī augu tēju lietošanas laikam 
atkarībā no diennakts cikla. Piemēram, dzērieni, kuriem ir tonizējošas un stimulējošas 
īpašības, lietojami tukšā dūšā no rīta, vitaminizētie un organismu spēcinošie – pusdienās 
vai 15 – 20 minūtes pirms ēšanas, bet nomierinošie – vakarā pirms gulētiešanas. Tad sa-
stāva spēks iedarbojas atbilstoši organisma bioritmiem, sasniedzot labvēlīgāku rezultātu.

Ja pārspīlē ar zāļu tējām, var, piemēram, asinīs samazināties kālija daudzums, kas 
savukārt ļoti nelabvēlīgi iespaido sirds veselību.

ZĀLES VAI INDE? 

Katrai drogai ir gan savs pielietojums, gan piemērotākais pagatavošanas veids.
Pašlaik aktuāla ir ehināceja, kam piemīt antibakteriāla, pretvīrusu, pretiekaisuma 

un imūnsistēmu stimulējoša iedarbība. Izopa novārījums labvēlīgi iedarbojas pret klepu 
un pārmērīgu svīšanu. Noderīgi liepziedi, meža zemeņu lapas, aveņu lapas un dzinumi, 
mārsils, priežu pumpuri u.c. Diemžēl daļa šo drogu un vairākas citas nav ieteicamas 
grūtniecēm.

Tonizējošas tējas nevajadzētu dzert, ja ir smaga hipertoniskā slimība, izteikta atero-
skleroze, hroniska nieru nepietiekamība un autoimūnas saslimšanas. Ja būtiski pār-
sniedz diennakts pieļaujamo tonizējošu dzērienu devu, iespējama uzbudināmība, sirds 
ritma un arteriālā asinsspiediena palielināšanās.

Savukārt sedatīvu jeb nomierinošu tēju pārmērīga lietošana izraisa miegainību un 
koncentrēšanās zudumu.

Nieru un žultspūšļa saslimšanu gadījumā nedrīkst lietot alojas un kosas preparātus, 
cigoriņi nav piemēroti cilvēkiem ar varikozām vēnām, hemoroīdiem un asinsvadu sa-
slimšanām.
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Tā kā 19. oktobrī Pāvilostā viesojās Lolita Neimane, tika pieņemts lē-
mums runāt par uzturu ar 8. klases skolēniem. Viņi analizēja veselīga ēdiena 
piramīdu, vērtēja savu ēšanas režīmu, ieguva jaunu informāciju par ogļhidrātiem, 
lipīdiem, taukskābēm. Svešo terminu apguve un pierakstīšana prasa laiku, bet, 
ja laika nav, var sanākt ziepes... Liels bija pārsteigums, kad apgūstamais teksts 
mācību kladē bija šāds: “14 –17 zēni drīkst apēst 2 meitenes.”

17. oktobrī skolas gaiteņos bija redzami sveši cilvēki formās. Sa-
traukumam nebija pamata, jo skolā viesojās Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku bigbends no Liepājas. Skolas saime varēja noklausīties brīnišķīgus 
skaņdarbus, iepazīties ar mūzikas instrumentiem, atkārtot zināšanas par armi-
jas formējumiem un iegūt balvas. Koncerta noslēgumā 10 mūsu drosminieki 
pievienojās bigbenda sastāvam, izveidojot ansambli “Lāčplēši” un kopīgi godam 
nospēlējot pēdējo skaņdarbu. Šo iespēju baudīt interesantu, pamācošu un kvali-
tatīvu pasākumu nodrošināja mūzikas skolas direktore Inga Šnore.

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS

Rudens saulgrieži pirmsskolā “Dzintariņš”
Ievērojot latviešu tautas 

tradīcijas, mūsu iestādē tiek 
atzīmēta Miķeļdiena – rudens 
saulgrieži, kad diena un nakts 
ir vienādā garumā.

Visu septembri bērni kopā 
ar pedagogiem darbojas, izzinot, 
izgaršojot, izsmaržojot un pētot 
rudeni, viņi mācās, saklausa un 
izdzied dziesmas, iet rotaļās par 
rudeni un rudens ražu.

Lai gūtu pēc iespējas plašāku 
priekšstatu par rudens veltēm, 
Miķeļu nedēļā bērni kopā ar sa-
viem vecākiem sarūpēja rudens 
ziedus, dārzeņus un augļus, lai 
kopīgiem spēkiem veidotu gru-
piņā rudens izstādi “Rudentiņš – 
bagāts vīrs”. Paldies vecākiem par 
atsaucību, ieguldītiem līdzekļiem, 
laiku un izdomu!

Noslēgumā katra grupiņa de-
vās mācību ekskursijā uz piemāju 
saimniecībām, lai tuvāk iepazītu 
lauku dzīvi, mājputnus un māj-
dzīvniekus.

Paši mazākie, “Saulītes” gru-
pa, devās apskatīt piemājas dārzi-
ņus un trušu saimniecību.

3 – 4 gadus veco bērnu grupa 
“Vāverēni” apciemoja mājputnu 
saimniecību, kur bija iespēja da-
žādus mājputnus apskatīt un arī 
pabarot.

5 un 6 gadus veco bērnu 
grupas “Jumīši” un “Taurenīši” 
devās uz Sakas pagasta zemnie-
ku saimniecību “Vadenieki”. Tur 
savus grupas biedrus laipni uzņē-
ma Kārlis Štrāls ar ģimeni. Kārļa 
māmiņa Evita bērniem izrādīja 
saimniecību un pastāstīja intere-
santus faktus par mājlopiem, kuri 
mīt viņu sētā. Vai jūs zinājāt, ka 
aitām nav augšzobu? Bērni aplū-
koja lauksaimniecības tehniku, 
sakņu dārzu un skaisto apkārtni. 

Un kur tad vēl bites un saimnieku 
dāvātais saldais medutiņš!

“Jumīšu” grupas bērni saka 
lielu un mīļu paldies “Vadenieku” 
saimei par interesanto un aizrau-
jošo dienu! Sirsnīgs paldies atsau-
cīgajām māju saimniecēm – Dai-
nai Arājai, Elīnai Dzenei un Vijai 
Bolgovai!

 
Aija Gertsone, 

pirmsskolas metodiķe un
mūzikas skolotāja 

Mācās rēķināt gudri
2. oktobrī Pāvilostas biblio-

tēkā notika pāvilostnieces Vai-
ras Kārkliņas jaunās grāmatas 
“Rēķini galvā. Prāta asināšana 
no 9 – 99 gadiem” prezentācija.

Grāmatas autore, strādājot 
Liepājas Universitātes Dabas un 
inženierzinātņu fakultātē par 
docenti, guvusi vairāk nekā 30 
gadus ilgu darba pieredzi mate-
mātikas nozarē.

Grāmata dod ieskatu gal-
vas rēķinu teorijā, kā arī rēķinu 
praktiskajā pielietojumā dažādās 
dzīves situācijās. Pielikumā ir 23 
kartītes ar vizualizētiem galvas 

rēķinu paņēmieniem un vingri-
nājumiem. Izdevums ir noderīgs 
gan skolēniem, gan pieauguša-
jiem, lai attīstītu, trenētu prātu 
un uzturētu mundru domāšanu.

Liels prieks, ka pasākumā 
piedalījās arī Pāvilostas vidus-
skolas 4.–6. klašu skolēni ar sa-
vām skolotājām. Audzēkņi aktīvi 
iesaistījās uzdevumu risināšanā 
un prāta asināšanā.

Grāmata ir pieejama arī 
mūsu bibliotēkā. Paldies autorei 
par dāvinājumu!

 
Elīna Horna

12. oktobrī bariņš skolēnu no Vērgales un Pāvilostas devās uz hokeja 
spēli Rīgā. Bērni klātienē vēroja, kā Rīgas “Dinamo” spēlē, kas notiek, ja ties-
neši kaut ko neievēro, un kā izceļas kautiņš. “Bija vērts braukt! Arī jums iesaku 
aizbraukt noskatīties kādu spēli!” saka Andris. Šo iespēju nodrošināja Latvijas 
Olimpiskā komiteja, dāvinot biļetes.

11. oktobrī 5.–8. klašu skolēni tikās ar nepilngadīgo lietu inspektori 
I. Šteinbergu. Pasākuma mērķis bija atgādināt un informēt par noteikumiem, 
kas jāievēro droša interneta lietošanā. Inspektore iepazīstināja skolēnus ar 
Valsts policijas mobilo aplikāciju “Mana drošība”. Skolēniem, kuriem ir savi tele-
foni, bija iespēja šo aplikāciju instalēt un izpildīt inspektores norādīto testu. Pēc 
veiksmīgas testa izpildes (visām atbildēm bija jābūt pareizām) tika pasniegtas 
pārsteiguma balvas.

5. oktobris ir visas pasaules skolotāju svētki – Pasaules skolotāju 
diena. Tāpēc arī skolēnu līdzpārvalde jau vairākas nedēļas prātoja, kā sagādāt 
pārsteigumu saviem skolotājiem. Šogad pasākuma plānojums mazāk nopietns – 
visiem jāierodas, ievērojot dreskodu par tēmu “Kolhozs”. Pie ieejas durvīm Mar-
kuss spēlē akordeonu, lielie puiši Uvis Kārlis un Kristers pasniedz skolotājiem 
ziedu pušķīšus. Mihaēls fotografē un filmē. Pēc otrās mācību stundas skolēnu 
izglītošanas darbus pārņem skolēni. Gaiteņos izvietoti plakāti ar slepeni veiktās 
aptaujas rezultātiem: kurš ir garākais, kurš stilīgākais, kurš neredzamākais, kurš 
fiksākais... Atbilstoši tēmai skolā šodien nez no kurienes uzradies siens (Paldies, 
Aldi Barsukov! Bija ļoti labi!). Tāpēc direktore Marita atved trusi. Trusis, protams, 
visos raisa sajūsmu. Seko vecā, labā Laimes aka un dažādi komandas saliedēša-
nas un kopdarbības uzdevumi. Diemžēl skolotājām Intai un Agritai savas koman-
das jāpamet, jo viņu skolēniem paredzēts baseina apmeklējums. Arī kopbildē 
viņas netiek. Beigu beigās nevienam pat neinteresē, kura komanda uzvarējusi, 
jo šajā dienā uzvarētāji ir visi. Paldies skolēnu līdzpārvaldei “Skolas balss” un 
visiem pasākumā iesaistītajiem skolēniem!

Plašāka informācija par Pāvilostas vidusskolas aktivitātēm un aktualitātēm 
skatāma vidusskolas Facebook.com lapā/Pāvilostas vidusskola

Daiga Jēkabsone
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Optimisms, dzīves mīlestība un kopības sajūta 
valdīja Pāvilostas pensionāru apvienības “Varavīk-
sne” rīkotajā senioru atpūtas vakarā “Ziedēsim at-
vasarā!”, kas 20. oktobrī notika Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā.

Ar labām domām tika sagaidīts ikviens Pāvilostas 
seniors, kā arī ilggadējie draugi no Vērgales un Virgas, 

“ZIEDĒSIM ATVASARĀ!”

Skaistu dzīves jubileju šogad svin Edīte Biģele.

Šī gada jubilāre Mirdza Jansone.

80. jubileju šogad atzīmēja Velta Citskovska.

Svinīgi tika sveikts Reinis Bistrovs.

75 gadu jubilejā sveica Mudru Gāliņu.
Nozīmīgu dzīves jubileju šogad svin Ruta Maže-
nova.

Jubilāru vidū arī Edmunds Šķila.

Pāvilostas pensionāru apvienības vadītāja Gunta 
Raibarte šogad atzīmē 70. dzimšanas dienu.

tāpat arī pavisam nesen iegūtie draugi no Neringas (Lie-
tuva) pašvaldības. Atkal satikšanās prieks, krāsaini un 
jautri atpūtas mirkļi patīkamā gaisotnē sarīkojumu pa-
darīja par īpašu un emocionāli gaišu.

Uzsverot cilvēka mūža un likteņa sūtību, pateicoties 
senioriem par viņu mūža veikumu, darba gadiem un ne-
novērtējamo devumu gan savām ģimenēm, gan apkārtē-
jiem ļaudīm, seniorus uzrunāja Pāvilostas novada paš-
valdības izpilddirektors Alfrēds Magone.

Pāvilostas pensionāru apvienības “Varavīksne” vadī-
tāja Gunta Raibarte savā uzrunā pateicās senioriem par 
neizsīkstošo enerģiju un aktivitāti, ikvienam veltot siltus 
pateicības vārdus. Kā ik gadu, atpūtas vakarā sveica se-
niorus, kuri šogad svin skaistas dzīves jubilejas, – Edīti 
BIĢELI 85 gadu jubilejā, Veltu CITSKOVSKU un Mirdzu 
JANSONI 80 gadu jubilejā, Rutu MOŽENOVU, Reini BIS-
TROVU un Mudru GĀLIŅU 75 gadu jubilejā, Guntu RAI-
BARTI un Edmundu ŠĶILU 70 gadu jubilejā.

Pasākumu vadīja un humora dzirkstis šķīla Pāvilos-
tas pilsētas kultūras nama kolektīvs “Ar skatu nākotnē”, 
bet azartu un degsmi raisīja pašu pensionāru sagata-
votās atrakcijas un spēles. Ar skanīgām dziesmām se-
niorus sveica un dejas solī griezties aicināja muzikants 
Ainars Dūdiņš.

Sirsnīgs paldies kultūras nama vadītājai Silvai Vārs-
bergai par viesmīlību, Daigai un Eināram par vakara va-
dīšanu, tāpat liels paldies Pāvilostas novada domei par 
atbalstu.

Gunta Raibarte, pensionāru apvienības 
“Varavīksne” vadītāja

Foto: V. Ģēģere
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Dzejas dienu laikā 18. oktobrī  Pā-
vilostas bibliotēkā viesojās dziesmi-
niece, dzejniece, grāmatas “Adrese 
– tepat blakus” autore Maija Kalniņa.

Šovasar iznāca Maijas Kalniņas pir-
mā grāmata “Adrese – tepat blakus”, 
kurā autore apkopojusi savus gan tagad, 
gan agrākos gados rakstītos dzejoļus un 
prozas darbus.

M. Kalniņa pastāstīja, ka šī grāmata 
nemaz nav rakstīta un plānota kā dze-
joļu grāmata: “Vienkārši vārds ir tā for-
ma, ar kuru man visvieglāk sarunāties 
ar pasauli – to, kas ārpusē, un to, kas 
sevī. Tās ir sarunas par to, ko es sapro-
tu, un to, ko nesaprotu. Šī grāmata man 
ir milzīgs gandarījums, jo tā ir kopīgas 
radīšanas rezultāts. Es no sevis noveļu 
visu atbildību, jo es to neesmu paveiku-
si viena, tā ir daudzu ļaužu, notikumu 
un procesu radīta.”

Paldies viesiem par piedalīšanos 
dzejas notikumā kopā ar Maiju Kalniņu!

Mairita Vītola

Bibliotēkā viesojas Maija Kalniņa
Foto: E. Horna

Šogad labi pazīstamais pro-
jekts “Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa” ir mainījis savu nosau-
kumu un turpmāk sauksies – 
Ziemeļvalstu literatūras nedē-
ļa. Kā jau ierasts, šis projekts 
notiek novembrī – šogad no 12. 
līdz 18. novembrim. 

Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļas galvenais uzdevums ir Zie-
meļvalstu literatūras un kultūras 
iepazīšana, tāpēc gada vistumšā-
kajā laikā Ziemeļvalstīs un Balti-
jas valstīs tiek iedegtas sveces un 
skaļi lasīta kopīgi izvēlēta grāma-

ta! Šogad Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļa ir par ziemeļu tautu varo-
ņiem, proti, varoņu tēma caurvij 
visus izvēlētās lasāmās literatūras 
fragmentus. Varoņi Ziemeļvalstu 
literatūrā mainās līdz ar sabied-
rību. Viņi sastopami gan senajās 
islandiešu sāgās, gan mūsdienu 
romānos. Bet kas ir šie varoņi, 
un kāpēc tik daudzus lasītājus tie 
uzrunā visā pasaulē? Šis ir viens 
no daudziem jautājumiem, uz 
kuriem Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļas laikā meklēsim atbildes.

Ziemeļvalstu literatūras ne-

dēļu no 12. līdz 16. novembrim 
atzīmēs Pāvilostas bibliotēkā 
sadarbībā ar Pāvilostas vidus-
skolu un Vērgales bibliotēkā. 

Ziemeļvalstu literatūras ne-
dēļa ir projekts, ko administrē 
biedrību “Norden” asociācija 
(Foreningen Norden Forbund) un 
Ziemeļvalstu Ministru padomes 
birojs Latvijā sadarbībā ar Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centru un biedrību 
“Norden” Latvijā. Ziemeļvalstīs 
projekts norisināsies jau 22. reizi, 
Latvijā – 21. reizi.

NOVADA BIBLIOTĒKĀS ATZĪMĒS
ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻU

Kolektīva/pulciņa
nosaukums

Mēģinājumi
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Pāvilostas jauniešu 
dramatiskais kolektīvs

Pirmdienās plkst. 1400 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Marita Horna

Pāvilostas 
amatierteātris

Pirmdienās plkst. 19.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Marita Horna

Pāvilostas bērnu 
dramatiskais kolektīvs

Otrdienās plkst. 16.30 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Marita Horna

Interešu pulciņš Trešdienās plkst. 15.00
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Marita Horna

Bērnu vokālais 
ansamblis “Burbulīši” 

Piektdienās plkst. 14.00
bērnudārzā “Dzintariņš”

Aija Gertsone

Jauniešu vokālais 
ansamblis “Stella 
amare” 

Otrdienās plkst. 13.00
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Aija Gertsone

Pāvilostas 1.–4. klašu 
tautisko deju kolektīvs

Otrdienās plkst. 17.30,
ceturtdienās plkst. 17.20 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Daiga Cābele, 
Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 5.–9. klašu 
tautisko deju kolektīvs

Pirmdienās, trešdienās plkst. 
18.00
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Daiga Cābele, 
Einārs Vārsbergs

Pāvilostas jauniešu 
tautisko deju kolektīvs

Trešdienās plkst. 19.00, 
ceturtdienās plkst. 18.30
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Daiga Cābele, 
Einārs Vārsbergs

Pāvilostas vidējās 
paaudzes deju 
kolektīvs “Mārsils”

Trešdienās, piektdienās plkst. 
20.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Zane Mežavilka 
un 
koncertmeistare 
Dace Bunka

Sieviešu koris “Sīga” Otrdienās plkst. 19.15 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā

Liene Breča un 
koncertmeistare 
Dace Bunka 

Vērgales vidējās 
paaudzes deju 
kolektīvs “Vērgalīte”

Otrdienās plkst. 19.30 
Vērgales kultūras namā

Kristīne 
Jaunbrūna

Vērgales senioru 
vokālais ansamblis 
“Vakarvējš”

Ceturtdienās plkst. 12.00
Vērgales kultūras namā

Guntis Vītols

Vērgales bērnu 
dramatiskais kolektīvs

Pirmdienās plkst. 14.30,
trešdienās plkst. 14.30
Vērgales kultūras namā

Velga Freimane

Vērgales amatierteātris Ceturtdienās plkst.18.00
Vērgales kultūras namā

Inese Ceriņa

Pāvilostas novada kultūras namu pulciņi
2018./2019. gada sezonā

27. oktobrī kooperatīvs “Vēr-
gale-1” svinēja savas darbības 25 
gadu jubileju. Kad visi klātesošie 
bija sasēdušies pie skaisti klā-
tiem galdiem, svētku pasākumu 
atklāja Velga, salīdzinot darba cē-
lienu ar gadalaiku ritumu un cil-
vēka dzīvi. Valdes priekšsēdētājs 
Normunds Ozols silti pateicās 
par kopīgi nostrādātiem gadiem 
un informēja par sasniegtajiem 
darba rezultātiem. Ar ziediem 
un pateicības rakstiem tika godi-
nāti darbinieki, kas nostrādājuši 
desmit un vairāk gadu. Bet ar 
ovācijām sveica tos darba darī-
tājus, kuri strādā jau no pirmās 
dibināšanas dienas. Liels prieks 

par jauno paaudzi, kura šobrīd 
strādā kooperatīvā. 

Svētkus kuplināja dziedātājs 
Ivo Fomina, bet uz deju aicināja 
dzīvespriecīgā grupa “Sapņu pie-
tura”.

Pusnaktī tika sadalīta kūka, 
ko dāvināja labie kaimiņi no 
“Kalniņmuižas”. Īpašs paldies 
Dairim un Sandrai Bēliņiem.

Paldies svētku organizētā-
jiem par jauko vakaru un piemi-
ņas velti – pildspalvu ar “Vērga-
les-1” logo.

Kopā ar visiem priecājās 
Astra Mizēna 

un Ausma Ozola

Kooperatīvam “Vērgale-1” 

Mūsu zeme,
Te aram, te sējam,
Tā – zeme, kas dienišķo maizi mums dāvā. 

(R. Vērniece)

Pirms 30 gadiem, 1988. gada 
8. oktobrī, tika dibināta Latvi-
jas Tautas fronte (LTF) – mas-
veidīgākā organizācija Latvijas 
vēsturē, kurā bija ap 250 000 
biedru. Šajā dienā tagadējā 
Kongresu nama ēkā notika LTF 
dibināšanas kongress, uz kuru 
pulcējās tautfrontieši no visām 
Latvijas vietām.

Šogad 8. oktobrī, atzīmējot 
LTF dibināšanas 30. gadadienu, 4. 
maija deklarācijas klubs, Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, Tau-

tas frontes muzeja sabiedriskā pa-
dome un Dailes teātris organizēja 
starptautisko konferenci “Latvijas 
Tautas fronte par neatkarīgu un 
demokrātisku Latviju. LTF 30”. 
Konferencē Pāvilostas novadu 
pārstāvēja 26 iedzīvotāji.

Konferenci atklāja LTF pirmais 
priekšsēdētājs (1988–1990) Dai-
nis Īvāns, pēc viņa uzrunas visi 
nodziedāja himnu “Dievs, svētī 
Latviju!”. Ar uzrunām uzstājās 
aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis, kultūras ministre Dace 

Melbārde un Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja direktors Arnis 
Radiņš. Rakstiskus sveicienus bija 
atsūtījis Ministru prezidents Māris 
Kučinskis, Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece, kā arī eirokomi-
sārs Valdis Dombrovskis. 

Pēc konferences dziedošie 
Dailes teātra aktieri sniedza sir-
snīgu koncertu, kurā izdziedāja 
atmodas laika populārākās dzies-
mas. 

Gunta Raibarte, 
Tautas frontes vadītāja

Latvijas Tautas frontei – 30

APRIT 25 GADI!



Foto: M. Kurčanova
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Rudens lapu krāšņumā uz ik-
gadējo Pāvilostas novada Kultūras 
darbinieku dienu tika aicināti tie, 
kas ikdienā paši ir svētku organi-
zētāji – tautas un kultūras namu, 
bibliotēku, muzeju un Tūrisma in-
formācijas centra darbinieki.

Pāvilostas novada Kultūras 
darbinieku diena ik gadu tiek at-
zīmēta citādi – gan dodoties tālā-
kās un tuvākās ekskursijās, gan 
apmeklējot izstādes Rīgā, gan 
baudot laisku atpūtu dabā. Šoreiz 
Pāvilostas novada pašvaldības 

metodiķe izglītības un kultūras 
jomā Silvija Leja un Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita Vī-
tola aicināja uz Ventspils teātra 
namu “Jūras vārti”, kur divas 
stundas bija iespēja baudīt kon-
certprogrammu “Ielūdz kungi!”

Mēs visā gribam dalīties 
ar līdzcilvēkiem.
Kas man gaišs, 
to labprāt dodu otram...

 (Rainis)
Pāvilostas novada kultūras 

darbinieku vārdā sakām paldies 

novada domei, Silvijai Lejai un 
Mairitai Vītolai par jauko koncer-
tu un svētku sajūtu!

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pāvilostas novadā atzīmē 
Kultūras darbinieku dienu

5. oktobrī Vērgales pamat-
skolā tika atzīmēta Skolotāju 
diena. Šajā dienā skolēni devās 
uz skolu ar ziediem, lai sveiktu 
skolotājus viņu profesijas svēt-
kos.

Tradicionāli skolas vadību 
un rūpes par pārējiem šajā die-
nā uzņēmās 9. klases audzēkņi. 
Katrai klasei stundas vadīja kāds 
devītklasnieks, bet jāmācās bija 
arī pašiem pedagogiem. Viņiem 
devītie bija sagatavojuši dažādus 
āķīgus uzdevumus, bet grūtākais 
no tiem bija – iestudēt lugu “Trīs 

sivēntiņi”. Paveikto skolotāji pa-
rādīja visiem skolēniem svinīgā 
pasākuma laikā. Ar šo uzdevumu 
lieliski tika galā  teicējs – skolotā-
ja Iveta Vanaga, vilks – direktors 
Gints Juriks, un sivēni – pārējie 
skolotāji, atraktīvi parādot aini-
ņas no pazīstamās bērnu grā-
matiņas par trīs sivēntiņiem un 
vilku.

Katra klase bija sagatavojusi 
apsveikumu skolotājiem, kā arī 
dāvāja tiem ziedus!

 Vita Braže

Vērgales 
pamatskolā svin 
Skolotāju dienu!

Foto: V. Braže
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Karjeras nedēļā Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēknēm Lienei Pāvilai, Paulai 
Strīķei, Sindijai Rusiņai, Erikai 
Rudzājai, Gundegai Matisonei 
un Nikolai Krauklei bija iespē-
ja apmeklēt Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolu, 
kur pasniedzējas Vinetas Trum-
penieces vadībā notika raku de-
dzināšanas meistarklase. 

Jau iepriekš keramikas no-
darbībās bērni bija izgatavojuši 
darbiņus no īpaša māla, kurus 
varēja apdedzināt raku krās-
nī. Tas procesu padarīja vēl jo 
interesantāku. Meitenēm bija 
iespēja vērot, kā darbus izņē-
ma no raku krāsns un glazēja 
pienā un skaidās. Darbi bija iz-
devušies lieliski, un visiem bija 
prieks par rezultātu. 

Antra Mazika, 
keramikas pasniedzēja

Pāvilostas jaunie mākslinieki piedalās 
raku dedzināšanas meistarklasē

IEDZĪVOTĀJU 
ZINĀŠANAI!

Ieviešot valsts veselības apdro-
šināšanu, no 2019. gada 1. janvāra 
Latvijā valsts apmaksātie medicī-
nas pakalpojumi tiks iedalīti pama-
ta un pilnā “groza” pakalpojumos. 
Pilnā “groza” pakalpojumu klāsts 
būs pieejams iedzīvotājiem, kuri 
Latvijā ir sociāli apdrošināti, bals-
toties uz kādu no šiem statusiem:

  l iedzīvotājs ir legālais darba 
ņēmējs, kurš veic sociālās apdro-
šināšanas iemaksas vispārējā no-
dokļu režīmā;

l iedzīvotājs atbilst kādai no 
sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupām (tādas ir 21), kuras apdro-
šina valsts (bērni; pensionāri, kuri 
saņem Latvijas Republikas pensiju; 
Nodarbinātības valsts aģentūrā re-
ģistrējušies bezdarbnieki u.c.);

l iedzīvotājs veic brīvprātīgās 
veselības apdrošināšanas iemak-
sas.

Savukārt iedzīvotāji, kuri no 
2019. gada 1. janvāra nebūs apdro-
šināti, būs tiesīgi saņemt medicī-
nas pakalpojumu pamata “grozu” – 
neatliekamo medicīnisko palīdzību 
(Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienests, slimnīcu uzņemša-
nas nodaļas, steidzamās medicī-
niskās palīdzības punkti, slimnīcu 
stacionāri), ģimenes ārsta sniegto 
aprūpi, diagnostiskos izmeklēju-
mus, kas veikti ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu, onkoloģijas profilaksi 
un ārstēšanu, infekcijas slimību ār-
stēšanu u.c. 

Plašāka informācija par valsts 
veselības apdrošināšanu ir pieeja-
ma NVD interneta vietnes www.
vmnvd.gov.lv sadaļā “Valsts veselī-
bas apdrošināšana”. Tur iespējams 
noskaidrot:

l Kas ir valsts veselības apdro-
šināšana.

l Apdrošinātās iedzīvotāju gru-
pas.

l Medicīnas pakalpojumu “gro-
zi”.

l Apdrošināšanas iemaksu 
veikšana.

l Biežāk uzdotie jautājumi un 
atbildes.

Pulciņa
nosaukums

Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Tautisko deju pulciņš 
1. klasei

Otrdienās
no plkst. 13.00 līdz 13.40,
trešdienās 
no plkst. 12.10 līdz 12.50
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
2.–3. klasei

Pirmdienās un trešdienās
no plkst. 13.00 līdz 13.40 Vērgales 
pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
4.–6. klasei

Otrdienās, trešdienās
no plkst. 13.50 līdz 14.30 Vērgales 
pamatskolā

Sigita Freimane

Pulciņš “Dabas 
pētnieks” 1.–6. klasei

Piektdienās 
no plkst.13.50 līdz 14.30
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Volejbola/sporta 
pulciņš
 5.–9. klasei

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

Einārs Vārsbergs

Folkloras kopa 
6. klasei

Otrdienās, trešdienās
no plkst.14.40 līdz 15.20
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Volejbola pulciņš
1.–4. klasei 

Pirmdienās
no plkst. 13.50 līdz 14.30,
trešdienās (4. klasei)
no plkst. 13.00 līdz 13.40
Vērgales sporta hallē

Gints Juriks

Vokālais ansamblis 
2.–4. klasei

Trešdienās
no plkst. 13.50 līdz 14.30,
piektdienās 
no plkst.13.00 līdz 13.40 Vērgales 
pamatskolā

Marita Kalēja

Individuālo izpildītāju 
grupa – pulciņš 
5. klasei

Trešdienās 
no plkst. 13. 00 līdz 13.40, 
piektdienās 
no plkst. 13.50 līdz 14.30 Vērgales 
pamatskolā

Marita Kalēja

Vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņš 
1.–9. klasei

Otrdienās 
no plkst. 14.40 līdz 15.20,
trešdienās 
no plkst. 14.40 līdz 15.20 
Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Šūšanas pulciņš Otrdienās 
no plkst. 14.40 līdz 15.20,
piektdienās 
no plkst. 13.50 līdz 14.30 
Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Angļu valodas sarunu 
pulciņš 1.–4. klasei

Otrdienās
no plkst. 13.00 līdz 13.40
Vērgales pamatskolā

Ivita Meļķe

PULCIŅU GRAFIKS 
VĒRGALES PAMATSKOLĀ 2018./2019. m. g.

Pulciņa
nosaukums

Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Kora pulciņš 
1.–5. klasei

Pirmdienās 
no plkst. 13.10 līdz 13.50, 
trešdienās 
no plkst. 13.55 līdz 14.35
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupas pulciņš 
“K.R.A.M.S” 
8.–9. klasei

Trešdienās 
no plkst. 17.00 līdz 19.00 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Pulciņš “Dari un radi”
1.–4. klasei

Otrdienās
no plkst. 13.10 līdz 13.50 un no plkst. 
13.55 līdz 14.35 
Pāvilostas vidusskolas aktu zālē

Inta Priedoliņa

Sporta pulciņš 
“Sports visiem” 
5.–12. klasei

Otrdienās 
no plkst. 16.00 līdz 19.00,
ceturtdienās
no plkst. 16 līdz 18 
Pāvilostas sporta zālē

Zintis Vīgulis

Debašu un novada 
izziņas pulciņš 
6.–12. klasei

Otrdienās 
no plkst.14.40 līdz 15.20,
ceturtdienās 
no plkst. 14.40 līdz 15.20
Pāvilostas vidusskolā

Ārija Paipa

Dizaina pamati un 
kokapstrāde 5.–9. 
klasei

Piektdienās 
no plkst. 14.40 līdz 15.20 un no plkst. 
15.25 līdz 16.05
Pāvilostas vidusskolā

Andris Paipa

Skatuves runas 
pulciņš 
1.–5. klasei 

Ceturtdienās
no plkst. 13.10 līdz 13.50 un no plkst.  
13.55 līdz 14.35
Pāvilostas vidusskolā

Agrita Valkaša

Skolēnu mācību 
uzņēmums
5.–9. klasei

Pirmdienās 
no plkst. 14.40 līdz 15.20
Pāvilostas vidusskolā

Ārija Paipa

PULCIŅU GRAFIKS 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 2018./2019. m. g.

Tiekas muzeju 
darbinieki

Turpinot iesākto tradīciju 
reizi gadā satikties Lejaskur-
zemes novadu muzeju un sen-
lietu krātuvju darbiniekiem, 
šogad pie sevis ciemos aicināja  
Nīcas novads. Atsaucoties uzai-
cinājumam, Vērgales pagasta 
muzeja un Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja darbinieki 
19. oktobrī devās uz Nīcu.

Tikšanās sākās Nīcas kultū-
ras namā ar domes priekšēdētāja 
Agra Petermaņa uzrunu, nelielu 
prezentāciju par Nīcas novadu 
un Nīcas Mūzikas skolas audzēk-
ņu koncertu.

Turpinājumā muzejnieki de-
vās nelielā izbraukumā pa Nīcas 
novadu. Senlietu krātuves vadītā-
ja Gita Vanaga pastāstīja par savu 
darbu, par apskatāmajiem ekspo-
nātiem, kur katram priekšmetam 
ir savs stāsts.

Bijām Nīcas vidusskolas mu-
zejā, kur akīvi darbojas tā vadī-
tāja Sandra Pankoka un muzeja 
padome. Skolas muzejs ar savām 
aktivitātēm iesaistās gan mācību, 
gan audzināšanas darbā, to papil-
dinot un bagātinot.

Interesantas bija Rogu ģime-
nes kolekcijas: motocikli, uguns-
dzēsības inventārs un pildspal-
vas. Pabijām Jūrmalciemā un 
Gitas Vanagas ģimenes senlietu 
krātuvītē, kas saistīta ar jūras 
lietām, bet Otaņķos apskatījām 
seno zirglietu šķūni un klausīja-
mies Leldes Jagminas aizraujošo 
stāstījumu.

Turpinot tradīciju, nīcenieki 
stafeti nodeva Rucavas novadam.

 
Silvija Leja, metodiķe 

izglītības un kultūras jomā

Aicinām piedalīties foto-video konkursā 
“Pāvilostas novads 2019”!

Mainīta konkursa kārtība, un tagad foto-video konkurss norisi-
nāsies 12. kārtās. 

Katru mēnesi ķeram skaistākos mirkļus, kuri norisinās novadā, un līdz 
katra mēneša 15. datumam iesūtām līdz 10 darbiņiem e-pastā tic@pavi-
losta.lv vai krājam visus mirkļus kopā un līdz 2019. gada 30. septembrim 
iesūtām darbiņus, kuri uzņemti Pāvilostas novadā laika periodā no 2018. 
gada 1. oktobra līdz 2019. gada 1. oktobrim.

Pirmā kārta foto-video konkursam “Pāvilostas novads 2019” jāiesūta 
līdz 2018. gada 15. decembrim par laika periodu no 2018. gada 1. oktobra 
līdz 14. decembrim.

Par turpmākajām kārtām informēsim nākamajā avīzes numurā!

Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Anta Lībiete
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Šogad Pāvilostas vidusskolā 
veiksmīgi noslēgts “Nordplus 
Junior” projekts “SmallSmart-
School for Teenagers” Nr. NPJR-
2017/10060, kurš ilga divus 
gadus un ir iepriekšējā projek-
ta “SmallSmartSchool” turpinā-
jums. 

Projektā aktīvi iesaistījās 8. 
un 9. klases skolēni, kuri kat-
ru mēnesi sadarbībā ar Dānijas 
skolēniem veidoja video, izzinā-
ja Dānijas kultūru un tradīcijas, 
komunicēja virtuāli, tikās “Sky-
pe” vidē. Projekta noslēgumā 
2018. gada aprīlī septiņi skolēni 
Marta Zamarīte, Rasa Lācīte, 
Aleksandrs Protopovičs, Alīna 
Viktorija Burmeistere, Adīne 
Gūtmane, Sanija Bērziņa un Kei-
ta Šakina devās uz Dāniju, Sen-
derborgas pilsētu, dzīvoja dāņu 
ģimenēs un dienas pavadīja Ul-
kebelas skolā. Skolēniem līdzi 
devās klases audzinātāja Dace 
Bunka un skolotājas Ilze Ozoli-
ņa, Laura Katkeviča un Inta Vī-
gante. 

Kad lidmašīnas dūkoņa au-
sīs jau pagaisusi, piedzīvotais 
iegūlis atmiņā, bet emocijas vēl 
spilgtas, laiks apkopot un sniegt 
vērtējumu par braucienu. Tāpēc 
lūdzu katru dalībnieku dalīties 
ar iespaidiem par projektu:

1) gatavošanās – kā, kur tiku 
iesaistīts;

2) brauciens un tikšanās 
Dānijā: apraksti pa dienām, ak-
tivitātes, sadzīves, pieredze, ko-
pīgais un atšķirīgais, redzētais, 
kas tika darīts pirmo reizi utt.;

3) izjūtas pēc brauciena – 
stāstījums tuviniekiem, drau-
giem;

4) secinājumi – personīgā 
pieredze, ieguvumi.

Īsumā citēšu dalībnieku 
sniegto vērtējumu.

Šajā projektā iesaistījāmies 
jau pagājušogad. Iepazināmies 
ar dāņu jauniešiem, ar  interneta 
tehnoloģiju palīdzību veidojām 
dažādus video par Latviju, Pāvil-
ostu, mūsu skolu un ģimenēm. 
Pagājušā gada aprīlī uzņēmām 
mūsu draugus savās ģimenēs, 
bet šogad paši devāmies uz Dā-
niju.

Gatavošanās bija patīkama. 
Cītīgi iesaistījos jau no paša sā-
kuma, pieliku roku visur, kur 
varēja. 

Mēs, projekta dalībnieki, sa-
zinājāmies savā starpā ar dāņu 
bērniem, uzzinājām, kur viņi 
dzīvo, cik tālu viens no otra, ne-
daudz par skolu un brīvā laika 
aktivitātēm. Lielākoties mēs jau 
iepazināmies pagājušajā gadā 
un vēlāk uzturējām kontaktus. 
Protams, nedaudz biju uztrau-
cies, jo man pašam nebija kofe-
ra, un es nevarēju atrast nevie-
nu, kurš to varētu aizdot uz šīm 
dienām.

Pirmdiena
16. aprīļa rītā devāmies uz 

Rīgas lidostu. Tas bija ļoti satrau-
coši, jo nekad nebiju lidojusi, un 
man viss likās ļoti interesanti. 
Kad nonācām lidostā, parādījās 
pirmās sajūtas un priekšstats 
par visu tur notiekošo. Devāmies 

Pāvilostas vidusskolas skolēni viesojas Dānijā

uz Hamburgu Vācijā, lai pēc tam 
turpinātu ceļu uz Flensburgu 
un visbeidzot uz Senderborgu. 
Interesanti kļuva tad, kad noka-
vējām autobusu uz Flensburgu! 
No sākuma bijām apjukuši un 
neziņā, taču tad izdomājām, ka 
iesim izbaudīt lielpilsētas ie-
spējas. Pēc četrām stundām jau 
kāpām nākamajā autobusā uz 
Flensburgu, pēc tam uz Sender-
borgu. Iebraucot Dānijā, bijām 
pārsteigti – viss tik skaisti zaļš! 
Pilsētā mūs sagaidīja ģimenes, 
pie kurām paliksim, un tad sā-
kās mūsu piedzīvojumi, ne vairs 
visiem kopā, bet katram atse-
višķi. Mūsu jaunajās mājās no-
kļuvām vēlu vakarā, tāpēc tikai 
nedaudz iepazinos ar ģimeni, 
jo drīz devāmies uzkrāt spēkus 
rītdienai.

Kad aizbraucu uz savām 
jaunajām mājām, man ierādīja 
guļvietu, izrādīja māju un iepa-
zīstināja ar pārējiem ģimenes lo-
cekļiem. Vakars pagāja mierīgi 
runājoties ar ģimeni.

Bija jauki pie tās ģimenes 
paviesoties, jo cilvēki ir citādāki, 
ļoti laipni, atsaucīgi un izpalīdzī-
gi. Ģimene daudz jautāja par to, 
kāda ir Latvija. Viņi domā, ka 
latviešu valoda ir ļoti sarežģīta, 
visu laiku izklausoties, ka mēs 
runājam dusmīgi.

Otrdiena 
No rīta braucām gatavot 

dāņu reģionālos ēdienus – maizi 
ar dārzeņiem, salātus un dārze-
ņu zupu. Interesanti bija tas, ka 
viss bija jādara mums pašiem 
– jāizvēlas dārzeņi, jāpagatavo 
ēdieni un tie arī jāpasniedz. 

Bija interesanti vērot, kā no-
tiek mācību stundas. Noteikti 

pavisam citādāk nekā pie mums, 
es daudz ko iemācījos.

Pēcpusdienā dāņu jaunieši 
veda mūs nelielā ekskursijā pa 
pilsētu. Viņi apgalvoja, ka Sen-
derborga ir diezgan maza pilsē-
tiņa, taču mums tā likās liela. 
Arī laika apstākļi priecēja, saule 
spīdēja un garastāvoklis bija lie-
lisks!

Vakarā kopā ar ģimeni brau-
cām uz Mikkela futbola spēli. Tā 
bija pirmā reize, kad es skatījos 
futbolu stadionā.

Trešdiena
Rīts sākās ar skolas apskatī-

šanu. Tā noteikti ir daudz lielāka 
un plašāka nekā mūsu skola, kā 
nekā arī skolēnu viņiem ir vai-
rāk – ap 600. Šajā dienā stundas 
skolā vadīja mūsu skolotājas 
Laura Katkeviča un Ilze Ozoliņa. 
Katru aktivitāti veicot, vajadzēja 
pamatoti atbildēt uz trīs zelta 
jautājumiem (3 Golden questi-
ons) – What? How? Why? (Kas? 
Kā? Kāpēc?).

Mūs sadalīja jauktās grupās 
kopā ar dāņu bērniem, un mēs 
veicām interesantas aktivitātes: 
bija jātaisa kokteilis no noteik-
tiem produktiem, kas raksturo-
tu Dānijas un Latvijas dabu vai 
kultūru, veidojām reklāmas, kā 
arī, protams, daudz smējāmies 
un jauki pavadījām laiku. Visa 
diena tikai angļu valodā!

Bija iespēja nostiprināt savas 
zināšanas angļu valodā un iepa-
zīt cilvēkus, kas bija ļoti aizrau-
joši!

Ceturtdiena
Apmeklējām pirmās divas 

mācību stundas – matemātiku 
un fiziku/ķīmiju, kas dāņiem ir 

apvienotas vienā priekšmetā. 
Pārsteidza, cik liela brīvība bija 
šajās stundās – skolēni drīkst 
iet pildīt uzdevumus pat laukā! 
Pēc tam mūs jau gaidīja vēstu-
res centrā, kur uzzinājām par 
1864. gada karu Dānijā. Lai gan 
pārsvarā mums stāstīja par vēs-
turi, tas nebija tik garlaicīgi, kā 
varētu likties – paspējām arī 
uzmērīt senās kara laika unifor-
mas, izcept pankūkas uz īstas 
uguns, rakstīt vēstuli, izmantojot 
Morzes ābeces ierīci, kā arī izliet 
paši savu lodi, ko varējām ņemt 
līdzi. Vakarā dāņi bija sarīkojuši 
tādu kā ballīti, un mēs izbaudī-
jām savas pēdējās stundas Dāni-
jā – spēlējām galda tenisu, galda 
futbolu, biljardu, kā arī kariņu ar 
papīra bumbām. Bija jautri!

Piektdiena
Pēc atvadīšanās no draugiem 

sekoja ilgais mājupceļš, pārdo-
mas un secinājumi.

…un stāstāmā bija daudz – 
pieredzēju daudz ko jaunu un 
iepazinu dāņu kultūru. Sapratu, 
ka lidot ar lidmašīnu nemaz nav 
tik traki, kā biju iedomājies. Ma-
nas angļu valodas prasmes ta-
gad ir labākas. Esmu iepazinies 
ar citiem cilvēkiem un labi pava-
dījis laiku kopā ar viņiem.

Ģimene, kurā mēs dzīvojām, 
bija ļoti sirsnīga. Kontaktus uz-
turam vēl joprojām, kas ir ļoti 
svarīgi. Es esmu ļoti pateicīga 
par šo iespēju. Visas emocijas, 
kas tika tur iegūtas, ir tikai pozi-
tīvas! Un tas ir galvenais! 

Mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi. 
Atmosfēra mājās bija ļoti patī-
kama, tāpat kā pati ģimene, pie 
kuras palikām. Spilgti atmiņā 
palicis muzeja apmeklējums. 
Tas bija visinteresantākais mu-
zejs, kādā esmu bijusi. Labprāt 
dotos tur vēl!

Daba, manuprāt, satriecoši 
skaista... arī pilsēta. Pēc braucie-
na jutos lieliski. Jutos iedvesmo-
ta. Jutos uzlādējusies.

Katru dienu guvu jaunu pie-
redzi un emocijas. Sadraudzē-
jāmies ar dāņu skolēniem, bija 
jauki. Man tas viss bija kas jauns, 
labprāt to visu izbaudītu vēlreiz. 
Man šķita, ka tās piecas dienas 
bija par maz. Man ļoti patika!

Kad aizbraucām uz skolu, es 
biju sajūsmā! Skola ļoti moderna, 
liela un piesaistoša. Dienas skolā 
bija ļoti interesantas, un arī mēs 
izbaudījām, kā ir mācīties tur. 
Mani secinājumi ir ļoti, ļoti pozi-
tīvi! Es labprāt brauktu vēl, ģime-
nes bija ļoti jaukas, un vispār viss 
bija super! Noteikti atgriezīšos. 

Ģimene izturējās ļoti labi, 
centās mani iepazīt. Viņi arī gri-
bēja uzzināt ko vairāk par Latvi-
ju un mūsu dzīvi. Dānijā es biju 
pirmo reizi, un iespaids palicis 
ļoti labs, gan runājot par pašu 
pilsētu un valsti, gan cilvēkiem 
un kultūru. Ļoti atšķirīgi no Lat-
vijas bija tas, kā viņi mācās un 
kāda ir viņu skolas dzīve.

Pēc šī ceļojuma biju noguru-
si, bet to nevar salīdzināt ar prie-
ku, iespaidiem un pārējām laba-
jām lietām. Esmu pateicīga par 
šo iespēju, kas man bija dota. Un 
pateicīga arī par jaunajiem cilvē-
kiem/draugiem, ko iepazinu un 
satiku. Šis projekts mani darīja 
pašpārliecinātāku par savām an-
gļu valodas prasmēm, kā arī pa-
līdzēja kļūt atvērtākai jauniem 
piedzīvojumiem un iespējām.

Tagad, kad viss ir beidzies, 
ir nedaudz skumji, taču esmu 
ļoti priecīga, ka man bija iespēja 
piedalīties šajā projektā. Esmu 
ieguvusi jaunus draugus, iepazi-
nusies ar citas valsts kultūru un 
tradīcijām un, protams, uzlaboju-
si savas angļu valodas zināšanas, 
kā arī esmu kļuvusi pašpārlieci-
nātāka, drošāka. Noteikti iesaku 
arī citiem meklēt iespējas un pie-
dalīties šādos projektos, jo tajos 
ir tikai ieguvumi!

Projekta dalībnieku domas 
apkopoja skolotāja Inta Vīgante
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita 
Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente Vita Braže 
(tālr. 29393866). Raksti 2018. gada decembra izdevumam jāiesniedz 
līdz 29. novembrim.
Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

UZMANĪBU!
Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs aicina tūrisma uzņēmē-

jus, kuri vēlas ievietot savu informāciju 2019. gada Pāvilostas novada tūris-
ma brošūrā un mājaslapā, noslēgt līgumus līdz 2018. gada 30. novembrim!

Sveiksim darba jubilejās!
Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. 
Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību.                                                                                               

(Māte Terēze)
   
Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā 

Vērgales kultūras namā 16. novembrī plkst. 19 Pāvilostas novada 
dome sveiks Vērgales pamatskolas lietvedi INGU VĪTOLIŅU un skolas 
darbinieci NADEŽDU JAKUBAUSKU 20 gadu darba jubilejā, kā arī 
Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” skolotāju 
SANTU KRAUZI 30 gadu darba jubilejā.

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

Sveicam ģimenes!

2018. gada oktobrī 
Pāvilostas novadā reģistrēti:

JAUNDZIMUŠIE
1 puika Vērgales pagastā

LAULĪBAS
2 laulību reģistrācijas

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

Boriss BARSUKOVS

(15.02.1945.–1.10.2018.)

Izsakām līdzjūtību!

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas bibliotēkā visu novembri skatāma Andra Paipas IKDIE-

NAS ROTU mini izstāde “Koka mīļkrikumi – labam garastāvoklim, prie-
kam un pašmotivācijai”. 

l Pāvilostas pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) no 7. 
novembra skatāma Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
grafikas un gleznojumu izstāde “DZINTARGRAUDI”.

l 11. novembrī plkst. 16.30 Pāvilostas vidusskola rīko LĀPU GĀJIE-
NU (no Pāvilostas Simtgades parka līdz vidusskolai), kam sekos “GAIS-
MAS CEĻA” izveide pie vidusskolas akmens. Turpinājumā ikviens aicināts 
baudīt siltu tēju un noskatīties filmu “Bermontiāde”.

l 17. novembrī plkst. 14 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Latvijas 
100. dzimšanas dienai veltīts pasākums “DAUDZ LAIMES, LATVIJA!”. 
Pasākumā paredzēts Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kris-
tapsona apsveikums svētkos un Pāvilostas novada apbalvojumu pasnieg-
šana, fotokonkursa “Pāvilostas novads 2018” laureātu apbalvošana, kon-
kursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2018” uzvarētāju apbalvošana, 
kā arī svētku koncerts ar Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu pieda-
līšanos. Bet kultūras nama mazajā zālē būs apskatāma izstāde “Brīvības 
ielas garumā”.

l Pāvilostas bibliotēkā 23. novembrī plkst. 16 notiks mazo lasītāju 
tikšanās. 

l 25. novembrī plkst. 12 “NĒĢU DIENA PĀVILOSTĀ” pie Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja.

 l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 30. novembrī plkst. 18 jau-
niešu tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts “DEJU SPĒLES 
VĒJĀ”.

l 1. decembrī plkst. 15 Pāvilostas pilsētas kultūras namā notiks 
ikgadējais ADVENTES TIRDZIŅŠ. Pārdosim un pirksim, būs loterija, 
radošas darbnīcas bērniem, saimnieču sarūpēti vēderprieki. Par lustīgu 
atmosfēru gādās kapela “Luste” un VPDK “Mārsils”. Tirgoties aicināti  rok-
darbnieki, mājražotāji, amatnieki, saimnieces un saimnieki no tuvienes un 
tālienes. Tirdziņu rīko biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 
sadarbībā ar Pāvilostas pilsētas kultūras namu. Tirgotājiem līdz 30. no-
vembrim pieteikties pa tālruni 29226526 pie Maritas Hornas. Plkst. 17 
Pāvilostas pilsētas EGLES IEDEGŠANA (pie Pāvilostas novada domes, 
Dzintaru ielā 73).

l 8. decembrī plkst. 18 Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK 
“Mārsils” piedalīsies Liepājas apriņķa deju kolektīvu lielkoncertā “NO 
SIRDS UZ SIRDI” Aizputē.

VĒRGALĒ 

l No 5. novembra Vērgales muzejā skatāma Pāvilostas audēju 
pulciņa “Lumstiņš” JAUNĀKO DARBU IZSTĀDE.

l Vērgales kultūras namā svinīgais pasākums, veltīts LATVIJAS 
100. DZIMŠANAS DIENAI, notiks 16. novembrī plkst. 19, kad atvērsim 
Latvijas vēstures lappuses un dāvāsim skaistus vārdus Tēvzemei. Vairāk 
par pasākumu lasiet 6. lpp. 

l Vērgales muzejā no 27. novembra būs apskatāma Nīcas rok-
darbnieču kopas “Vēlziedes” ZIEMASSVĒTKU IZSTĀDE.

l Vērgales kultūras namā 6. decembrī plkst. 13 visus Vērgales 
pagasta un Pāvilostas novada seniorus, gan tos, kas sen vai priekšlaicīgi ir 
pensionējušies, gan jaunos un tos, kas drīzumā gatavojas doties pensijā, 
mīļi ielūdzam uz atpūtas pasākumu “LAI SIRDĪ BŪTU PRIEKS!”. Vērga-
les kultūras nama bērnu dramatiskais kolektīvs rādīs ludziņu, būs atrakci-
jas un balle – sniegs, burbuļi, spožas gaismas un latviešu zelta fonds. Būs 
atkalredzēšanās un satikšanās, atmiņas un kopā būšanas prieks. Dalības 
maksa 2 eiro samaksājama līdz 3. decembrim pie Velgas vai Vizmas Vēr-
galē, Ingūnas Saraiķos un Dainas Ziemupē. Būs transports uz sarīkojumu 
un no tā Saraiķu, Ziemupes un Ploces, arī Bebes ļaudīm, tikai dodiet ziņu 
par nepieciešamību. 

ZIEMUPĒ
 l Ziemupes tautas namā 10. novembrī (Mārtiņos) plkst. 13 vieso-

sies Brocēnu teātris ar izrādi “SEŠI MAZI BUNDZENIEKI”. Ieeja bez 
maksas.

l 17. novembrī plkst. 20 Ziemupes tautas namā notiks “SIMTGA-
DES BALLE”, kurā muzicēs Sarmīte. Ieeja bez maksas.

l 18. novembrī plkst. 15.30 (no Ziemupes centra) Vērgales pagas-
ta iedzīvotājiem tiek organizēts brauciens uz Latvijas 100. dzimšanas 
dienai veltīto pasākumu un uguņošanu Liepājā. Maksa par braucienu 
1 eiro, lūgums iepriekš pieteikties Ziemupes bibliotēkā vai zvanot Dai-
nai pa tālruni 29437166. Aicinām piedalīties, lai kopā varam izbaudīt 
svētku sajūtu!

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

16. novembrī:
n plkst. 15.00 Vērgales pagasta pārvaldē;  
n plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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


