
Pavilostas 
Novada Zinas

Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums

2019. gada 
DECEMBRIS
Nr. 12 (120)

www.pavilosta.lv

15. novembrī, Latvijas 101. 
dzimšanas dienas priekšvakarā, 
Vērgales kultūras namā notika 
valsts svētkiem veltītais svinīgais 
pasākums. Svētku pasākumu 
ar dzejas rindām atklāja Vērga-
les kultūras nama vadītāja Vel-
ga Freimane. Pēc valsts himnas 
nodziedāšanas ar svinīgo runu 
klātesošos uzrunāja Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons.

Arī šogad lielajā Goda grā-
matā tapa daudz jaunu ierakstu, 
tādējādi turpinot daudzu gadu ga-
rumā mūsu novadā izveidojušos 
tradīciju – godināt tos cilvēkus, 
kuri ar savu darbu un godprātīgo 
attieksmi pret to veicinājuši mūsu 
novada izaugsmi. 

Šogad titulu “GADA NOVAD-
NIEKS 2019” saņēma biedrības 
“Ziemupīte” vadītāja Daina 
VANAGA par sentēvu tradīciju 

uzturēšanu un popularizēšanu, 
kopjot latvisku dzīvesziņu un or-
ganizējot gadskārtu pasākumus 
Ziemupē.

Savukārt Pāvilostas novada 
domes PATEICĪBAS RAKSTUS 
saņēma:

Gunta LIMBERGA – par ra-
doši darbīgiem 35 gadiem Vērga-
les pamatskolā, par labi paveiktu 
darbu sākumskolas skolēnu saga-
tavošanā un pagarinātās dienas 
grupas skolēnu darba organizēša-
nu pēcpusdienās,

Daina MAGONE – par ilgga-
dēju darbu Vērgales pamatsko-
lā, tradīciju kopšanu un skolēnu 
veiksmīgu sagatavošanu mācību 
priekšmetu olimpiādēm bioloģijā 
un vēsturē,

Jānis ZELGALVIS – par ne-
savtīgu palīdzību Vērgales pamat-
skolai un skolēnu darba iemaņu 
pilnveidošanu,

Ērika MELVAGA – par 46 
darbīgiem gadiem Vērgales pa-
matskolā, ar lielu atbildību veicot 
savu darbu,

Ingūna KOPŠTĀLE un Ligi-
ta GINTERE par Saraiķu centra 
atpūtas laukuma labiekārtošanas 
darbu organizēšanu un ikdienas 
kārtības nodrošināšanu ārpus 
saviem tiešajiem darba pienāku-
miem un gadskārtu ieražu un 
ikgadējo saraiķnieku saieta orga-
nizēšanu Saraiķu ciemā.

Tika sveikti arī pašvaldības 
darbinieki apaļās darba jubilejās:

Daina VĪTOLA – par 30 ga-
diem, kas veltīti grāmatai un tās 
lasītājiem Ziemupē,

Marita KALĒJA – par 30 no-
strādātiem gadiem Vērgales pa-
matskolā, par skolēnu gatavošanu 
folkloras pasākumiem skolā, no-
vadā, valstī un par radošu pieeju 
mūzikas mācīšanā.

Turpinājumā Pāvilostas no-
vada TIC pārstāves apbalvoja 
fotokonkursa “Pāvilostas no-
vads 2019” uzvarētājus. Bet kā 
skaists pārsteigums bija Montas 
Tumpeles klātesošajiem veltītais 
apsveikuma dzejolis. Vērgalē tika 
sveikta 2. vietas ieguvēja Ka-
rīna Balode. Kā arī tika sveikti 
jaunā 2020. gada kalendāra foto 
autori, kuru fotogrāfijas ievietotas 
kalendārā. Vērgales pagastā tie 
ir Normunds Līcītis un Rudīte 
Bērziņa.

Valsts svētkiem veltīto pasā-
kumu kuplināja Liepājas fotostu-
dijas “Fotast” dalībnieki un tās 
vadītāja Līga Evaldsone, atklājot 
fotoizstādi “Vienu dien’ Vērgalē”, 
kura būs skatāma līdz gada bei-
gām. 

Svētku turpinājumā muzikālā 
apvienība “5 Jāņi” uzstājās ar kon-
certprogrammu “Tautas laiks”. 

Programmā skanēja dziesmas, 
kas sasildīja cilvēku sirdis un at-
sauca atmiņā Latvijai nozīmīgus 
notikumus. Zināmajām dziesmām 
klausītāji dziedāja līdzi. Pēc kon-
certa sekoja balle kopā ar grupu 
“5 Jāņi”.  

Latvijai
Sauc rudeņu dziesmā šos vārdus
pār Latviju spēcīgais Dievs,
Kad dzirkstis lai uzpūstu sārtos,
kad latvietis aizstāvēt ies
Šo zemi, šo tautu, tās laiku,
tās gājušo senību ar’,
No ģints uz ģinti tas celsies,
lai Latvija pastāvēt var!
Liec roku uz karoga jauna,
tu, spēcīgais, saulainais Dievs,
Un vārds Tavs kā mūžības elpa
pa Latvijas novadiem ies!

                     (A. Niedra)

Turpinājums 9. lpp. 

Nemanot vēja spārniem ir atkal paskrējis gads un 
pienācis Ziemassvētku laiks. Šis ir laiks, kad mēs 
nedaudz piestājam straujajā dzīves skrējienā un 
atskatāmies uz gada laikā paveikto, analizējam 
kļūdas un nospraužam mērķus jaunajam gadam. 
Es novēlu mums visiem sirds siltuma, labestības 
un mīļuma pilnu šo gada nogales laiku, lai varētu 
ieiet jaunajā gadā ar jaunām cerībām un jauniem 
sapņiem, kuri jums noteikti piepildīsies, ja vien  
mērķtiecīgi centīsieties tos īstenot. 

LAI ZIEMASSVĒTKU GAIŠUMS UN PRIEKS 
PIEPILDA DOMAS UN SIRDI UN RAISA 
RADOŠU ENERĢIJU JAUNAJĀ GADĀ!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Skaisti atzīmēta Latvijas valsts jubileja

Zīmējums: Paula Pētermane, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas 2. klase
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To vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalī-
jās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, 
Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības 
darbinieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita KURČANOVA. Sēdē nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS. Protokolēja 
pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Izskatīti 42 darba kārtības punkti.

â Dome nolēma atbalstīt pašvaldības projektu “Liedaga sakopšanas tehnikas iegāde 
Pāvilostas novadam” un paredzēt līdzfinansējumu Pāvilostas novada pašvaldības izstrā-
dātajiem projektam “Liedaga sakopšanas tehnikas iegāde Pāvilostas novadam” 57 698,48 
EUR apmērā. 

â Dome nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Liepājas reģiona Tūrisma informācijas 
biroju par sadarbību 2020. gadā un piešķirt dotāciju 3300,00 EUR apmērā. Finansējums 
tiks rasts no Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra budžeta.

â Dome nolēma samazināt divām politiski represētām personām nekustamā īpa-
šuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamie īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā 
darbībā. 

â Dome nolēma samazināt 1 personai ar otrās grupas invaliditāti nekustamā īpašu-
ma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā.

â Dome nolēma dzēst vienai personai (mirusi 7.12.2001.) nekustamā īpašuma no-
dokli par summu 2809,02 EUR par nekustamo īpašumu Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Dome nolēma atzīt par bezcerīgiem debitoru parādiem komunālos maksājumus 
vienai privātpersonai (mirusi 28.01.2019.) Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. 
Parāds uz 6.11.2019. ir 71,55 EUR, t.sk. pamatparāds 62,69 EUR, kavējuma nauda 8,86 
EUR. Dome atļāva norakstīt no SIA “Vērgales komunālā saimniecība” bilances bezcerīgo 
debitoru parādu 71,55 EUR apmērā, t.sk. pamatparāds 62,69 EUR un kavējuma nauda 
8,86 EUR.

â Dome nolēma apstiprināt šādu Pāvilostas novada kalendāra izcenojumu: Pāvilos-
tas novada kalendāra pašizmaksa par 1 gabalu ir 5,35 EUR; Pāvilostas novada kalendāra 
cena, nododot to pašvaldības iestādēm, par 1 gabalu ir 5,35 EUR; Pāvilostas novada ka-
lendāra pārdošanas cena par 1 gabalu ir 6,47 EUR. 

â Jautājumā “Par vienošanās projekta apstiprināšanu” dome nolēma vienošanās 
projektā apmaksas datumu labot no 1.12.2019. uz 15.02.2020. un nolēma apstiprināt vie-
nošanās projektu pēc datuma labošanas. Dome nolēma paredzēt finansējumu elektrības 
pieslēguma Dzintaru ielā 7, Pāvilostā, ierīkošanas izmaksu daļējai segšanai Pāvilostas 
novada pašvaldības 2020. gada budžetā 18 296,00 EUR apmērā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11.pantu, deputāte Zane Mežavilka nepiedalījās lēmuma pieņemšanā. Dome nolēma 
apstiprināt kanalizācijas tarifa mainīgo daļu daudzdzīvokļu mājai Priežu ielā 8, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, koplietošanā esošās inženierkomunikācijas ierīces koplietošanas vaja-
dzībām paredzētās elektroenerģijas izmaksas par tās darbināšanu, atbilstoši elektroener-
ģijas piegādātāja izrakstītajam rēķinam. Dome nolēma, ka izmaksas sadalāmas atbilstoši 
dzīvojamās mājas telpu un telpu grupu skaitam. Dome uzdeva SIA “Pāvilostas komunā-
lais uzņēmums” valdes loceklim informēt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus Priežu ielā 
8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, par izmaiņām kanalizācijas tarifā, kā arī slēgt atbilstošas 
vienošanās ar kanalizācijas pakalpojuma ņēmējiem.

â Dome apstiprināja maksas pakalpojuma izcenojumu: Labiekārtošanas automašī-
nas pakalpojumi –10 EUR/h (ieskaitot 21% PVN).

â Jautājumā “Par 2019.gada 26.septembra lēmuma 10.,11.8 § grozījumiem” dome no-
lēma grozīt 2. punktu un izteica to šādā redakcijā: “Konstatēja, ka tirgus vērtība ir noteikta 
EUR 800 (astoņi simti eiro)”. Dome nolēma grozīt 4.1. punktu un izteica to šādā redakcijā: 
“Apstiprināt nekustamā īpašuma “Āpas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, nosacīto cenu 
EUR 800 (astoņi simti eiro).”

â Jautājumā “Par 2019.gada 26.septembra lēmuma 10.,11.2 § grozījumiem” dome no-
lēma grozīt 2. punktu un izteica to šādā redakcijā: “Konstatēja, ka nekustamam īpašumam 
tirgus vērtība ir noteikta EUR 5 600 pieci tūkstoši seši simti eiro)”. Dome nolēma grozīt 3.1. 
punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 
5 600 (pieci tūkstoši seši simti eiro)”.

â Dome nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Akmeņu iela 4, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 006 0013, kas sastāv no zemes vienības 1,1169 
ha platībā, nekustamo īpašumu Akmeņu iela 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr.6413 006 0075, kas sastāv no zemes vienības 0,6967 ha platībā, un  nekustamo īpašu-
mu Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 002 0169, kas sastāv 
no zemes vienības 5233 m2 platībā. Dome nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu 
nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanas lietu. Dome uzdeva pašvaldības man-
tas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā” noteiktajā kārtībā organizēt minēto īpašumu atsavināšanu. Dome uzdeva paš-
valdības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai organizēt sešu nekustamo 
īpašumu pirkuma līgumu noslēgšanu.

â Dome apstiprināja vienas privātpersonas izmantotās pirmpirkuma tiesības uz ne-
kustamo īpašumu. Uzdot privātpersonai par nekustamo īpašumu samaksāt avansu 10% 
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apmērā no nosacītās cenas, kas ir 1010,00 EUR, samaksājot to divu nedēļu laikā no lēmu-
ma saņemšanas brīža. Uzdeva privātpersonai atmaksāt vērtētāja izdevumus, kas ir 302,50 
EUR. Dome noteica 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, sadalot kopējo 
maksājumu vienādās daļās par atliktā maksājuma daļām. Pēc avansa maksājuma saņemša-
nas septiņu dienu laikā dome nolēma slēgt Nomaksas pirkuma līgumu par atlikušo summu 
9090,00 EUR ar privātpersonu par nekustamā īpašuma iegādi, kas atrodas Pāvilostas nova-
dā, Sakas pagastā, sadalot grafika maksājumos uz trim gadiem.

â Dome nolēma papildināt Ziemassvētku rotājumu vērtēšanas konkursa “Ceļā uz 
gaismu 2019” nolikuma 5.1. punktu ar 5.1.6. un 5.1.6. punktiem. Dome nolēma saskaņot 
papildināto Ziemassvētku rotājumu vērtēšanas konkursa “Ceļā uz gaismu 2019” nolikumu. 

â Dome nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 2019.gada 25.jūlija lēmuma Nr.7 
(protokols Nr.7.,12.§) 3.2. punktu un izteica to šādā redakcijā: 3.2. “Ar 2019.gada 1.augus-
tu zvejas rīku limitu nomas maksas samazinājumu roņu postījumu gadījumā, saņemto aktu 
un fotofiksācijas uzdot izvērtēt Licencēšanas komisijai, sagatavot atzinumu un iesniegt to 
apstiprināšanai Pāvilostas novada domei”. Dome nolēma apstiprināt 50% maksas samazi-
nājumu zv/s “Kaija” piešķirto zvejas rīku limitu nomas maksai – 70 zivju tīkliem un 16 
reņģu, brētliņu un salaku tīkliem. 

â Pamatojoties uz likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11.pantu, deputāts Andris Zaļkalns, deputāte Zane Mežavilka, deputāts Ralfs Jenerts 
nepiedalījās lēmuma pieņemšanā. Dome nolēma noteikt prioritātes zvejas rīku skaita 
nozvejas limita 2020. gadam sadalīšanai:

1. prioritāte – 72 personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai personas, kurām piedero-
šais nekustamais īpašums atrodas Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, kurām 
bija noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 2019. gadā, Vērgales zvejnieku 
apvienības 7.11.20119. iesniegumā ieteikto zvejas limitu sadalījumu 2020. gadam un kuri 
ir uzsākuši izmantot noteikto zvejas rīku skaita limitu Pāvilostas novadā Baltijas jūras 
piekrastē 2019. gadā.

2. prioritāte – 1 persona, kurai bija noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa 
vajadzībām 2019. gadam, bet iesniegums iesniegts pēc noteiktā termiņa, t.i., 2019. gada 
11. novembra.

3. prioritāte – 24 personas, kurām nav noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa 
vajadzībām 2019. gadam, to deklarētā dzīvesvieta vai piederošais nekustamais īpašums at-
rodas Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā vai kuras nav iekļautas Vērgales zvejnie-
ku apvienības 2019. gada 7. novembra iesniegumā “Par zvejas limitu sadali 2020. gadam”.

Dome nolēma zvejas rīkus piešķirt 1. prioritātes grupā ietilpstošām personām pro-
porcionāli 2019. gadā piešķirtam daudzumam un Vērgales zvejnieku apvienības iesnieg-
tiem priekšlikumiem. Veicot minēto zvejas rīku sadali 1. prioritātē esošām personām, 
atlikumā konstatēti šādi zvejas rīki: zivju tīkli – 2 gab.; zivju āķi – 200 gab. Uz minē-
tiem zvejas rīkiem dome nolēma organizēt zvejas tiesību nomas slēgtu izsoli starp 1., 2. 
un 3. prioritātēs esošām personām un personām, kuras ir reģistrētas zvejas rīku rindā. 
Dome nolēma slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Balti-
jas jūras Pāvilostas novada piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa 
zvejā 2020. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu 77 personām.

Dome nolēma apstiprināt zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: zivju tīkls 
līdz 100 m – 7,11 EUR; reņģu tīkls līdz 100 m – 7,11 EUR; zivju āķi 100 gab. – 9,96 EUR. 
Dome nolēma zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai uz 2020. gadu. Uzdeva nomas 
maksu samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Nolēma, ka 
zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīs tikai pēc aplieci-
nājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes 
lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 8. punkta nosacījumu, kā arī nav citu 
maksājumu parāds attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm. Nolēma, ka zvejas tiesību 
nomas līgumus Vērgales pagasta administratīvajā teritorijā parakstīs Vērgales pagasta 
pārvaldē pie lietvedes Anitas Sprudzānes, bet Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā – pie 
kancelejas vadītājas Aritas Mūrnieces.

â Pamatojoties uz likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un deputāte Zane Mežavilka nepie-
dalījās lēmuma pieņemšanā. Dome nolēma piešķirt zvejas rīku limitus, kuras dod iespēju 
izmantot zvejā 2020. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu, rūpnie-
ciskās zvejas tiesību esošiem nomniekiem (skatīt tabulu 3. lpp.).

â Dome apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: reņģu stāvvads – 
113,83 EUR; zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) – 71,14 EUR; lucīšu murds – 21,34 
EUR; zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m (piekrastes ūdeņos) – 7,11 EUR; 
reņģu, brētliņu un salaku tīkls garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m – 7,11 EUR; zivju 
āķi 100 gab. – 9,96 EUR; zivju vads (atvērums virs 200 m) – 28,46 EUR; akmeņplekstu 
tīkls līdz 70 m – 4,98 EUR; plekstu vadi (atvērums līdz 40 m) – 35,57 EUR; plekstu vadi 
(atvērums virs 40 m) – 71,14 EUR, apaļo jūras grunduļu murdi – 0,00 EUR. Dome nolēma 
50% samazinājumu zivju murda, zivju tīkla un reņģu tīkla limita nomas maksai piemē-
rot pēc zvejas efektivitātes novērtējuma un nomnieka iesniegta pamatota apliecinājuma 
par roņu radītā zaudējuma gadījumu, ko izvērtē Licencēšanas komisija. Uzdeva nomas 
maksu 50% apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemša-
nas, bet atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2020. Nolēma zvejas 
tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīs tikai pēc apliecinājuma 
saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes, ka limita saņēmējs 
ir izpildījis 10. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parādu attiecībā pret paš-
valdību un tās iestādēm. Dome nolēma iznomāt pašpatēriņa zvejai šādu atlikušo zvejas 
rīku limitu: zivju tīkli – 64 gab.; reņģu tīkli – 40 gab.; zivju āķi – 4100 gab.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un deputāte Zane Mežavilka nepie-
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dalījās lēmuma pieņemšanā. Dome nolēma piešķirt nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas 
upē 2020. gadam šādām juridiskām personām:

Nomnieks Licences derīgu-
ma termiņš Līguma termiņš Nēģu murdi

LIMITI 14
        t.sk. Sakas pagasts: 1
A. Aļņa zv/s “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 zv/s “Kaija” 13.10.2023. 31.12.2023. 2
Pāvilostas novada zvejnieku saimniecība “Kristīne G” 01.12.2023. 31.12.2023. 1
SIA “AJA 3” 15.10.2024. 31.12.2023. 1
M. Vīganta zv/s “Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas Jemberga zv/s “JEG” 10.07.2021. 31.12.2023. 1

Zvejas papildu noteikumi: murdi no viena krasta. Dome nolēma apstiprināt nomas 
maksu par limita vienību – nēģu murds – 170,74 EUR. Nomas maksu 50% apmērā uzdeva 
samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas, bet atlikušo zvejas 
rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2020. Nolēma, ka zvejas tiesību nomas līguma 
protokolu no pašvaldības puses parakstīs tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvi-
lostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita 
saņēmējs ir izpildījis lēmuma 4.4. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parāds 
attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm.  

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un deputāte Zane Mežavilka lēmuma 
pieņemšanā nepiedalās. Dome nolēma apstiprināt 2019. gada 15. novembra rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rezultātus. Dome uzdeva SIA “VIGA 3” un SIA “AIS-
BERGS JV” par nosolīto zvejas rīka limitu norēķināties 50% apmērā no nosolītās cenas 
līdz līguma noslēgšanas brīdim. Dome nolēma pēc norēķina slēgt rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumu ar SIA “VIGA 3” par izsolē nosolīto vienu nēģu murdu zvejai Sakas 
upē, līgums slēdzams uz 1 gadu, un ar SIA “AISBERGS JV” par izsolē nosolīto vienu nēģu 
murdu zvejai Sakas upē, līgums slēdzams uz 1 gadu. 

â Jautājumā “Par izsoles komisijas un rūpnieciskās zvejas-pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas slēgtās izsoles konkursa nolikuma apstiprināšanu” Dome nolēma izveidot izsoles 
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, komisijas locekļi – Al-
dis Barsukovs un Arita Mūrniece. Komisijas uzdevumi – organizēt slēgto izsoli uz šādiem 
zvejas rīkiem: 2 zivju tīkli līdz 100 m garumā; 200 zivju āķi (divas reizes pa 100 gab.). 
Dome nolēma, ka izsolē katra izsolāmā zvejas rīka limita sākumcena ir šāda: zivju tīkla 
sākumcena ir 7,11 EUR, bet zivju āķu (100 gab.) sākumcena ir 9,96 EUR. Izsole notiek ar 
augšupejošu soli 5,00 EUR. Pretendentam dalības maksa ir 5,00 EUR. Dome nolēma ap-
stiprināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles konkursa nolikumu. Uzdeva 
lietvedei L. Volenbergai nosūtīt paziņojumus par rūpnieciskās zvejas-pašpatēriņa zvejas 
tiesību nomas slēgtās izsoles rīkošanu personām, kuras iesniegušas iesniegumu līdz no-
teiktam termiņam, t.i., 2019. gada 11. novembrim un kuri ir uzņemti zvejas rīku rindā.

â Dome nolēma ar 1.11.2019. izbeigt dzīvokļa īres līgumu Nr.62 ar 1 personu par 
dzīvokļa Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu. Nolēma veikt nekustamā īpašu-
ma nodokļa, īres un nomas maksas pārrēķinu par dzīvokļa izmantošanu. Uzdeva līdz 
1.02.2020. nomaksāt īres maksu, zemes nomas maksu un komunālos maksājumus par 
dzīvokli. 

â Dome nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 5 gadiem 23 dzīvokļu īrniekiem 
(atsevišķu kavētu maksājumu gadījumā, īres līgumu slēdz pēc maksājumu nomaksas). 
Pēc parādu nomaksas dome nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 3 gadiem 2 dzī-
vokļu īrniekiem. Dome nolēma pagarināt dzīvokļa īres līgumu uz 1 gadu 3 dzīvokļu īr-
niekiem, pēc parāda nomaksas grafika sastādīšanas. Dome nolēma, ka parāda nomaksas 
grafika maksājuma kavēšanas gadījumā ilgāk par 3 mēnešiem, dzīvokļa īres līgums iz-
beidzams, neierādot citu dzīvojamo platību. Dome noteica parādu nomaksas periodu – 3 
mēneši 4 dzīvokļu īrniekiem. Parāda nomaksas gadījumā dome nolēma pagarināt līgumu 
uz 1 gadu, pretējā gadījumā izbeigt dzīvokļa īres līgumu un personu no dzīvokļa izlikt, 

neierādot citu dzīves vietu. Dome nolēma atlikt 1 personas iesnieguma izskatīšanu uz 
decembra sēdi. Dome nolēma, ka dzīvokļa īres līgums jāparaksta viena mēneša laikā pie 
kancelejas vadītājas A. Mūrnieces (dzīvokļu īrnieki, kas dzīvokļus īrē Pāvilostas pilsētā 
vai Sakas pagastā) un pie Vērgales pagasta pārvaldes lietvedes A. Sprudzānes (dzīvokļu 
īrnieki, kas dzīvokļus īrē Vērgales pagastā).

â Dome nolēma ar 1.01.2020. izbeigt zemes nomas līgumu Nr.156 par pašvaldības 
piekritīgo zemi “Palīgsaimniecības”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra 
Nr.64960060022, platībā 1,5 ha.

â Dome nolēma ar 1.01.2020. izbeigt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.149 
par pašvaldības piekritīgo zemi “Rozītes”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
kadastra Nr.64960050115, platībā 1,6462 ha.

â Dome nolēma ar 1.01.2020. slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem 
ar vienu privātpersonu ēku un būvju uzturēšanai “Rozītes”, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvi-
lostas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 64960050115, platībā 1,6462 ha. 
Dome noteica, ka zemes nomas maksa ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto 
pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi.

â Dome nolēma slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu privātpersonu 
dzīvojamās mājas un pārējo ēku uzturēšanai “Silenieki”, Vērgales pag., Pāvilostas no-
vads, zemes vienības kadastra apzīmējums 64960030252, platībā 1,3875 ha. Noteica, ka 
zemes nomas termiņš ir no 28.11.2019. līdz 27.11.2029. un ka zemes nomas maksa ir 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā 
īpašuma nodokli par iznomāto zemi.

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem vienai privātpersonai pašvaldības piekritīgo 
zemi –”Guntas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960040364, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 64960040364, platībā 0,2678 ha. Noteica nomas maksu 
2% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus 
nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu privātpersonu 
ēkas (šķūņa) uzturēšanai “Kalvīši”, Vērgales pag., Pāvilostas novads, zemes vienības ka-
dastra apzīmējums 64960030204, platībā 0,25 ha. Noteica, ka zemes nomas termiņš ir 
no 28.11.2019. līdz 27.11.2029. un ka zemes nomas maksa ir 0,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā esošajos normatīvajos 
aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā īpašuma nodokli par 
iznomāto zemi.

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem vienai privātpersonai pašvaldības piekritīgo 
zemi – “Edmundi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 649600303197, ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960030197, platībā 1,0 ha. Noteica nomas maksu 
2% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus 
nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma iznomāt 5 gadiem vienai privātpersonai pašvaldības piekritīgo zemi 
– “Mazžagari”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960050103, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 64960050103, platībā 8,4 ha. Noteica nomas maksu 2% 
no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas 
maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Uzdeva 
zemes lietu speciālistei A. Brūklei sagatavot dokumentus uzmērīšanai un ierakstīšanai 
zemesgrāmatā zemesgabalu “Mazžagari”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz pašval-
dības vārda. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā dome lems par zemesgabala “Mazžagari”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanu.

â Dome nolēma iznomāt 5 gadiem z/s “Jaunzemji-9”, reģistrācijas numurs 
42101017723, juridiskā adrese “Tērces”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, pašval-
dības piekritīgo zemi – “Gričeļi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
64960070128, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960070128, platībā 4,0 ha. 
Noteica nomas maksu 3% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 
EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokli.

â Dome nolēma pagarināt 2.01.2014. zemes nomas līguma Nr.108, kas noslēgts starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un vienu privātpersonu, noteikto līguma termiņu un no-
teica to līdz 2024. gada 27. novembrim. Noteica nomas maksu 2% no zemesgabalu ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot 
pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Juridiskās personas 
nosaukums

Speciālās licen-
ces derīguma 
termiņš

Noslēgtā zvejas 
tiesību nomas 
līguma termiņš

Reņģu 
stāvvadi

Zivju murds 
ar sētu

Lucīšu 
murdi

Zivju tīkls, garāks 
par 50 m, bet ne-
pārsniedz 100 m

Grunts* tīkli 
(zivju tīkli) grun-
duļu zvejai

Reņģu, brētliņu un sala ku 
tīkls, garāks par 50 m,bet 
nepārsniedz 100 m 

Zivju āķi Zivju vads 
(atvērums 
virs 200 m)

Akmeņplek-
stu tīkls, līdz 
70 m

Apaļo jūras 
grunduļu 
murdi

LIMITI 6 1 29 224 100 50 2800 1 85 10
SIA “Lagūna” 26.06.2021. 31.12.2023. 30 14 5 300 20 2
SIA “Aisbergs JV” 01.11.2022. 31.12.2023. 1 5 50 23 10 400 20 2
Liepājas rajona 
Pāvilostas pilsētas 
zv/s “Kaija”

02.08.2022. 31.12.2023. 4 7 70 32 16 400 19 2

SIA “AJA 3” 18.12.2023. 18.12.2023. 7 13 7 8 100 1 16
SIA “Santa VV” 01.08.2019. 31.12.2023. 2 3 19 7 6 500 2
Zv/s Riediņi 09.01.2021. 31.12.2022. 2 14 6 3 1100
IK “Līga G” 19.11.2023. 19.11.2023. 5 18 8 7
SIA “Saimnieks OTTO” 18.12.2023. 18.12.2023. 10 3 2 3 2
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SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
 Novembrī 8 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm maznodrošinātās ģi-

menes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 6 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 6 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei – bērna piedzimšanas pabalsts, 2 daudzbērnu 
ģimeņu 6 skolēniem piešķirts vienreizējs pabalsts, 1 audžuģimenei pabalsts mīkstā inventāra un 
bērnu apģērbu iegādei, 1 personai nomainīts asistents, 2 ģimeņu bērniem piešķirti psihologa 
pakalpojumi, 3 ģimenēm atcelts statuss.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS MAKSĀ

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.88, apstiprinot SIA “Liepājas RAS” poligona “Ķīvītes” sadzīves atkritumu 
apglabāšanas tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN): no 2020. gada 1. janvāra – 54,96 
EUR/t bez PVN.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
39. panta 1. un 12. daļu, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

No  2020. gada 1. janvāra Pāvilostas novadā maksa par 1 m3 sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu būs 14,58 EUR/m3 bez PVN, tajā skaitā – apsaimniekotāja iz-
maksas 7,05 EUR/m3 bez PVN, poligona tarifs (ietverot DRN) – 7,53  EUR/m3 bez PVN.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme”, rakstot pa e-pastu 
uz info@ekokurzeme.lv vai zvanot pa tālr. 22013939.

â Dome nolēma svītrot no  zemes nomas līguma Nr.139 5.1.6. punktu. Jautājumu 
par nekustamā īpašuma atsavināšanu atlika uz decembra sēdi.

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Oši”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas no-
vads, kadastra Nr.6486 002 0089, sadalīšanai: atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 6486 002 0090 un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Vilnī-
ši”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 6486 002 0091 un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Oši”, 
Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu  6486 002 0089 un atdalītajai  zemes vienībai mainīt nosaukumu no “Oši”, 
Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz “Kaļķvalks”, Ulmale, Sakas pagasts, Pā-
vilostas novads. Atdalītajām zemes vienībām noteica  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 
0101.

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Labmaizes”, Sakas pagasts, Pāvilostas no-
vads, kadastra Nr.6486 009 0230, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu  6486 009 0231 un atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
“Purvmalas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6486 009 0231 platībā 14,3 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 
0201. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860090230 platībā 7,1 ha saglabāja  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Dome nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašu-
mam “Zaļumi”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 6496 005 0281 platībā 1,11 ha no individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
NĪLM kods 0101.

â Dome nolēma mainīt auto stāvlaukumam adresi no Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, uz adresi Brīvības iela 33B, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

â Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā zemesgabalu “Krejotava”, Saka, Sakas pa-
gasts, Pāvilostas novads, uz pašvaldības vārda. Uzdeva zemes lietu speciālistei pēc šī 
lēmuma pieņemšanas veikt nepieciešamās darbības minēto zemes gabalu reģistrācijai 
Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā.

â Dome noteica lokālplānojuma izstrādi funkcionālā zonējuma maiņai īpašumam 
“Salienas Dzirnavas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr.6486 011 0008) 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 011 0008, platība 13,4 ha. Nolēma uzsākt 
lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma maiņai 
no meliorētas lauku zemes (L) uz vēja elektrostaciju teritoriju (LR-9) atbilstoši plānoša-
nas dokumentu izstrādes reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Lokālplānojuma 
ierosinātājs ir SIA “C5M Energy”, reģistrācijas Nr.40203231261. Par lokālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu 
Magoni. Par lokālplānojuma izstrādātāju apstiprināja Sandru Plēpi. Dome piešķīra 
piekļuves tiesības Sandrai Plēpei Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistē-
mai (TAPIS) lokālplānojuma izstrādei īpašuma “Salienas Dzirnavas”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 011 0008, pēc līguma 
noslēgšanas starp pašvaldību, lokālplānojuma ierosinātāju un lokālplānojuma izstrā-
dātāju par izstrādes un finansēšanas kārtību. Apstiprināja lokālpānojuma teritoriju – 
īpašuma “Salienas Dzirnavas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6486 011 0008. 
Apstiprināja darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. Uzdeva pašvaldībai slēgt lī-
gumu ar lokālplānojuma ierosinātāju un izstrādātāju par lokālplānojuma izstrādes un 
finansēšanas kārtību, nosakot, ka lokālplānojuma izstrādes izdevumus finansē ierosi-
nātājs, izstrādi veic un organizē lokālplānojuma izstrādātājs. 

â Dome nolēma nodot detālplānojuma projektu īpašumam Parka ielā 29, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 002  0108, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 
6413 002 0108, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām nedēļām. 

â Dome nolēma Pāvilostas novada būvvaldes 2019. gada 26. septembra lēmumu 
Nr.6, 5.§ “Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu, sagru-
vušu vai drošību apdraudošu būvi īpašumā “Vasarnieki 23”, Ziemupē, Vērgales pagas-
tā, Pāvilostas novadā” atstāt negrozītu.

â Dome nolēma klasificēt par vidi degradējošām, daļēji sagruvušām un cilvēku 
drošību apdraudošām 7 būves, kā arī to teritorijas neatbilst pilsētvides ainavas vai 
ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām. Dome nolēma nekavējoties piemērot nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei 
piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības) 5 īpašumiem. Dome atcēla nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei 
piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības) nekustamam īpašumam “Ceiruļi”, 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

â Dome nolēma izdarīt grozījumus un papildinājumus Pāvilostas novada būv-
valdes nolikumā. Pāvilostas novada būvvaldes nolikuma izdošanas pamatojumu pa-
pildināja ar “Administratīvās atbildības likuma” 115. pantu un “Būvniecības likuma” 
21. pantu. Pāvilostas novada būvvaldes nolikuma 3.6. punkta tekstu nolēma izteikt 
šādā redakcijā: “Ierosināt administratīvā pārkāpuma procesu, pieņemt lēmumus par ad-
ministratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, sagatavot administratīvā pārkāpuma lietu 
izskatīšanai un iesniegt sagatavotos dokumentus administratīvā pārkāpuma procesa veik-
šanai pašvaldības administratīvai komisijai par fizisko un juridisko personu LR norma-
tīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu prasību pārkāpumiem, ierosinot attiecīgās 
personas saukt pie administratīvās atbildības”. Papildināja Pāvilostas novada būvvaldes 

nolikumu ar 4.21. punktu un nolēma izteikt to šādā redakcijā “Būvinspektors ierosi-
na administratīvā pārkāpuma procesu, pieņem lēmumus par administratīvā pārkāpuma 
procesa uzsākšanu, sagatavo administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanai un iesniedz 
sagatavotos dokumentus administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai pašvaldības admi-
nistratīvai komisijai”.

â Dome nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Dzintaru iela 27, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 001 0244, kas sastāv no zemes vienības 213 m2 
platībā, divām būvēm (kadastra apzīmējums 64130010244001 un 64130010244002). 
Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības no-
teikšanas lietu. Uzdeva pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmu-
ma 3.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanu.

â Dome nolēma piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100% apmērā Pāvilostas 
novadā deklarētajām personām par paraksta īstuma apliecināšanu saistībā ar parakstu 
vākšanu par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu bāriņtiesā 
vai dzīvesvietas deklarēšanas vietās. Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. decembri.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 12. decembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 19. decembrī Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

RELIĢISKĀS ZIŅAS
PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN PĀVILA EV. LUT. BAZNĪCĀ
– 15. decembrī plkst. 11.00 – Adventa 3. svētdienas dievkalpojums.
– 24. decembrī plkst. 18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

PĀVILOSTAS BAPTISTU DRAUDZĒ
– 15. un 22. decembrī plkst. 11.00 – Adventa svētdienu dievkalpojumi.
– 24. decembrī plkst. 16.00 – Jēzus Kristus dzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums.
– 29. decembrī plkst. 11.00 – Gadu mijai veltīts svētdienas dievkalpojums.
– 5. janvārī plkst. 11.00 – Zvaigznes dienas dievkalpojums.

PĀVILOSTAS SVĒTĀ GARA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
– 24. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku Sv. Mise.

SAKASLEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ
– 22. decembrī plkst. 11.00 – Adventa 4. svētdienas dievkalpojums.
– 24. decembrī plkst. 16.30 – Ziemassvētku dievkalpojums. 

SAKAS BAPTISTU DRAUDZĒ (Sakas baptistu baznīcā)
– 25. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums. 

VĒRGALES PAGASTA BAZNĪCĀS
– Vērgales ev. lut. baznīcā 25. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku dievkalpojums. 
– Ziemupes ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums. 
– Saraiķu ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku priekšvakara dievkalpojums.
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NOTIKUMI 
2019. gada novembrī

Pāvilostas novada pašvaldības policija novembrī veica šādus darbus.

â Vērgales centrā vīrietim stiprā alkohola reibumā bija nepieciešama mediķu palīdzī-
ba, tādēļ viņš tika nogādāts Liepājas Reģionālajā slimnīcā.

â Pāvilostā kāds alkohola reibumā esošs vīrietis ar redzamiem miesas bojājumiem 
tika nogādāts savā dzīvesvietā tuvinieku apgādībā. Vīrietis no mediķu palīdzības atteicās.

â Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka Sakas stacijā ar automašīnu braukā iereibis 
vadītājs. Aizbraucot uz notikuma vietu, policija konstatēja automašīnu bez minētā vadītāja.

â Pāvilostā, Dzintaru ielā, notika kautiņš. Pašvaldības policija kautiņu izšķīra un iz-
sauca neatliekamo medicīnisko palīdzību.

â Tika saņemta informācija, ka Pāvilostā tūristi no Krievijas lidina dronu. Tika pārbau-
dīti personu dokumenti un informācija nodota Valsts policijai.

â Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka Tirgus ielā, Pāvilostā, no kādas ēkas 
nozagts valsts karogs. Cietusī puse iesniegumu rakstīt atteicās.

â Saņemta informācija par klaiņojošiem suņiem Vērgales pagasta Saraiķos. Aptaujājot 
Saraiķu iedzīvotājus, tika noskaidroti suņu īpašnieki, kuriem tika uzdots suņus nekavējo-
ties savākt, ko tie arī izdarīja un solījās, ka suņus turpmāk turēs piesietus. Personām tika 
izskaidrota administratīvā atbildība par šāda veida pārkāpumu un pārkāpuma atkārtoša-
nās gadījumā personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības.

â Sadarbībā ar Valsts policiju novadā tika veikti 2 patrulēšanas reidi. Pārkāpumi ne-
tika fiksēti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) reģistrēja iniciatīvas grupas – biedrības “Varu Lat-
vijas tautai” un politiskās partijas “Centra partija” – iniciatīvu parakstu vākšanai tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par 13. Saeimas atsaukšanu.

Parakstīties par šo iniciatīvu vēlētāji varēs 12 mēnešus elektroniski portālā www.
latvija.lv vai apliecinot parakstu pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā 
pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas 
pārvaldes vadītāja. 

Pāvilostas novada dome lēma atcelt Pāvilostas novada bāriņtiesā noteikto paraksta 
apliecināšanas samaksu 1,40 EUR apmērā, kas dod iespēju ikvienam novadniekam bez 
maksas parakstīties par šo iniciatīvu, gluži tāpat kā to var izdarīt ikviens portālā www.
latvija.lv.

Parakstu vākšanas termiņš sākās 15. novembrī un ilgs līdz 2020. gada 14. novem-
brim.

Pieņemot lēmumu par iniciatīvas grupu reģistrēšanu, CVK pārliecinājās, ka iesniedzēji 
atbilst likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 
noteiktajām prasībām, proti, viens no iesniedzējiem ir “Biedrību un nodibinājumu likumā” 
noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība un otrs 
– likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija, teikts paziņojumā medijiem.

CVK arī secināja, ka dienā, kad tika iesniegti iesniegumi par iniciatīvas grupas reģistrē-
šanu, nebija spēkā Satversmes 14. pantā noteiktie ierobežojumi, kad nevar ierosināt tautas 
nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Atbilstoši Satversmei tiesību atsaukt Saeimu vēlētāji nevar izmantot gadu pēc Saeimas 
sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu 
mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par 
Saeimas atsaukšanu.

Ņemot vērā, ka abi iesniegumi CVK tika saņemti vienā dienā un ir par vienu un to pašu 
jautājumu, CVK lēma, ka vienai iniciatīvai reģistrējamas divas iniciatīvas grupas.

Latvijas Republikas Satversme paredz, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju 
ir tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Lai izmantotu šīs tiesības, 
CVK jāpiereģistrē iniciatīvas grupa, kurai 12 mēnešu laikā jāsavāc un jāiesniedz CVK ne 
mazāk kā vienas desmitās daļas (154 865) vēlētāju paraksti.

Ja likumā noteiktajā termiņā tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamais paraks-
tu skaits tiek savākts, jānotiek tautas nobalsošanai par šo jautājumu. Atbilstoši Satversmei, 
ja tautas nobalsošanā par Saeimas atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un vis-
maz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima 
uzskatāma par atsauktu.

CVK atļauj parakstu vākšanu 
Saeimas atsaukšanas rosināšanai

â Sakas pagastā, “Pagasta mājas” pagalmā, ir izvietoti atkritumu šķirošanas 
konteineri – stiklam, plastmasai, papīram. Pirms atkritumu izmešanas iedzīvotājiem 
lūgums iepazīties ar informāciju uz konteineriem par pareizu atkritumu šķirošanu attie-
cīgajās kategorijās un IEVĒROT TO! Vēršam iedzīvotāju uzmanību – siltumnīcu un logu  
stiklus aizliegts izmest stikla konteinerā!

â Pāvilostnieki un pilsētas viesi būs pamanījuši rakšanas darbus pie stadiona Dzin-
taru ielas malā. Sakarā ar to, ka stadionā esošās slidotavas laukuma segums un borti nav 
vairs izmantojami slidotavas izveidošanai, tika nolemts atjaunot Dzintaru ielas malā 
esošo veco slidotavu, kuru iztīrīja un nostiprināja malas, bet pavasarī plānots darbus 
pabeigt, iesējot zālienu. Tāpat informējam iedzīvotājus, ka vecās slidotavas padziļināša-
nas darbi netika veikti. Vecā slidotava joprojām ir iepriekšējā dziļumā. Gadiem stāvot 
neizmantota un netīrīta, varēja šķist, ka tā bija mazāka un seklāka. 

â Pāvilostas novada pašvaldība ir iegādājusies 7 jaunas, divpusējās laternu de-
korācijas “Austras koks”, kas liekamas pie apgaismes stabiem. Tās ļaus vēl vairāk 
izgaismot pilsētu tumšajā ziemas laikā un radīs Ziemassvētku sajūtu.

IZPILDDIREKTORS ZIŅO

Pašvaldība novembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l Zemes gabalu, kurš tiks atdalīts no nekustamā īpašuma “Labmaizes” Sakas pagastā, 
14,3 ha platībā;
l Smilšu iela 1A, Pāvilostā, 864 m2 platībā;
l “Akmeņkalni”, Sakas pagastā, 6,5 ha platībā;
l “Tauriņmājas”, Sakas pagastā, 21,42 ha platībā;
l “Tauriņi”, Sakas pagastā, 2,95 ha platībā;
l “Mazviktorijas”, Sakas pagastā, 7,30 ha platībā;
l “Kaspari”, Sakas pagasts, 11,10 ha platībā;
l “Kamenes”, Sakas pagastā, 13,60 ha platībā;
l Upes iela 3, Pāvilostā, 2400 m2 platībā;
l “Rugāji”, Vērgales pagastā, 3,88 ha platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

INFORMĀCIJA ZVEJNIEKIEM

PAŠVALDĪBAS ZVEJAS LICENCES IZSNIEGS NO 2020. GADA 1. JŪLIJA
Šā gada 20. novembrī stājās spēkā “Zvejniecības likuma” grozījumi, kur likuma 11. panta 

trešā daļa noteica, ka no 2020. gada 1. janvāra zvejas atļaujas zvejai piekrastes un iekšējos 
ūdeņos izsniegs pašvaldības. Savukārt “Zvejniecības likuma” pārejas noteikumos paredzēts, ka 
grozījums šā likuma 11. pantā par trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 
vienlaikus ar “Administratīvās atbildības likumu”.

Taču 26. novembrī valdības sēdē tika nolemts rosināt “Administratīvās atbildības likuma” 
spēkā stāšanos atlikt uz sešiem mēnešiem. Tādējādi saskaņā ar likumprojektu “Grozījums “Ad-
ministratīvās atbildības likumā”” paredzēts mainīt norādi par likuma spēkā stāšanos, nosakot, ka 
“Administratīvās atbildības likums” stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā, nevis 2020. gada 1. 
janvārī. Saeimas Juridiskā komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi.

Ņemot vērā minēto, Valsts vides dienests (VVD) informē, ka turpinās izsniegt zvejas li-
cences zvejai iekšējos un piekrastes ūdeņos līdz 2020. gada 30. jūnijam (ieskaitot) un 
pašvaldībām šis pienākums saskaņā ar “Zvejniecības likumu” sākas 2020. gada 1. jūlijā.

Lai atvieglotu zvejas licenču izsniegšanas procesu, ir veiktas izmaiņas Latvijas Zivsaimniecī-
bas informācijas un kontroles integrētajā sistēmā (LZIKIS), kur, ievadot zvejas tiesību nomas lī-
guma un protokola informāciju un citus datus, automātiski ģenerēsies zvejas licence. Visas licen-
ces zvejai 2020. gadā piekrastes un iekšējos ūdeņos tiks izsniegtas un būs atrodamas LZIKIS.

Šā gada 25. maijā visā Eiropas Savienībā 
spēkā stājās “Vispārīgā datu aizsardzības re-
gula”. Saskaņā ar regulu valsts un pašvaldību 
iestādēs obligāti jābūt datu aizsardzības spe-
ciālistam. 

Datu aizsardzības speciālists (DAS) palīdz 
datu pārzinim vai apstrādātājam visos jautāju-
mos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību 
(DA). 

Datu aizsardzības speciālista pienākumos 
īpaši ietilpst šādi uzdevumi:

l informēt un konsultēt pārzini vai apstrā-
dātāju, kā arī darbiniekus par viņu pienāku-
miem saskaņā ar datu aizsardzības regulu;

l uzraudzīt, vai attiecīgajā organizācijā ie-
vēroti visi tiesību akti par datu aizsardzību, to-
starp veicot revīzijas un izpratnes pasākumus, 
kā arī apmācot darbiniekus, kuri iesaistīti ap-
strādes darbībās;

l sniegt padomus attiecībā uz novērtēju-
mu par ietekmi uz DA, ja tāds veikts, un pārrau-
dzīt tā īstenošanu;

l būt par kontaktpunktu attiecībā uz fizis-

ku personu pieprasījumiem, kas saistīti ar to 
personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu;

l sadarboties ar DA iestādēm un darboties 
kā DA iestāžu kontaktpunktam jautājumos, kas 
saistīti ar personas datu apstrādi;

l DAS ir pienākums 72 h laikā ziņot Datu 
valsts inspekcijai par fizisko personu datu in-
cidentiem.

Pašvaldības iestāžu vadītāji ir aicināti pie-
teikt sev vēlamo laiku konsultācijai, lai kopīgi 
ar iestādes darbiniekiem pārrunātu DA iestādē. 

Plašāka informācija par personas datu aiz-
sardzību un tās pamatprincipiem būs lasāma 
Pāvilostas novada janvāra avīzē.

Informāciju sagatavoja:
Pāvilostas novada pašvaldības datu aizsar-

dzības speciāliste Anta Lībiete
Kontaktinformācija:

e-pasts: anta.libiete@pavilosta.lv, 
tālr. 63498229, ārpus darba laika 
antaliibiete@gmail.com vai uz tālr. 

20087884 (WhatsApp rakstot ziņu).

KAS IEDZĪVOTĀJIEM JĀZINA 
PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU
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Publicējam papildu informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prasību (Ministru 
kabineta noteikumi Nr.662 “Akcīzes preču aprites noteikumi”, p.62) reģistrēt esošās, saim-
nieciskajā darbībā izmantojamās, degvielas tvertnes. 

1. Kāda informācija interesē VID saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.662, p.62.?

l Kādā adresē atrodas jūsu izmantotās degvielas tvertnes.
l Tvertņu skaits.
l Katras tvertnes tilpums.
l Kopējais tvertņu tilpums.
2. Vai VID šobrīd pārbauda pašlaik izmantoto tvertņu atbilstību Latvijas likum-

došanai?
VID šobrīd neinteresē jūsu saimnieciskajā darbībā izmantoto degvielas tvertņu vecums, 

izgatavošanas laiks, materiāls, kā arī vai tās ir sertificētas vai nav!
3. Kādā formā informācija jāiesniedz VID?
Informācija brīvā formā (vēstule, iesniegums) ir jāsagatavo, jāparaksta un, izmantojot 

EDS sistēmu, elektroniski jānosūta VID. Pašiem nav jādodas uz VID un informāciju nav 
nepieciešams iesniegt klātienē.

4. Vai tas, ja tvertne nav reģistrēta VID, kaut kādā mērā ietekmēs degvielas pie-
gādes uz saimniecībām?

Šādi ierobežojumi nav un vismaz tuvākajā laikā nav paredzami. Ja šāda prasība parādīsies 
no valsts iestāžu puses, tad mēs jūs laikus informēsim.

5. Vai līdz 2020. gada 1. janvārim jāiegādājas jaunas, sertificētas degvielas tvert-
nes?

Līdz  2020. gada 1. janvārim jāpiereģistrē visas saimniecībā izmantojamās, esošās 
tvertnes VID. Jaunas sertificētas tvertnes nav jāiegādājas.

6. Kādas valsts iestādes kontrolē saimniecībās izmantotās degvielas tvertnes un 
kādas ir to atbildības?

Saraksts ar valsts iestādēm un atbildībām:
l VID – degvielas aprite; 
l VVD – prasības pret vidi, piesārņojumu, degvielas tvertnes tehniskie parametri 
 u.c. jautājumi; 
l VUGD – ugunsdrošības noteikumu ievērošana; 
l PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) – bīstamo iekārtu uzraudzība; 
 Atgādinām,  ja KOPĒJAIS degvielas tvertņu tilpums saimniecībā pārsniedz 2 500 litrus,
 tad tā skaitās BĪSTAMĀ IEKĀRTA! 
l VDI (Valsts darba inspekcija) – darba drošība. 
7. Kādas degvielas tvertnes ir jāreģistrē VID?
Ja KOPĒJAIS tvertņu tilpums saimniecībā pārsniedz 1000 litrus, tad tās jāreģistrē VID! 

Piemēram – ja jūs savā saimniecībā degvielas saņemšanai un pēc tam tehnikas uzpildei iz-
mantojat tikai vienu plastmasas konteineru (tā saucamo “kubu”) vai vairākas 200 litru tilpu-
ma mucas, bet kopējais tilpums nepārsniedz 1000 litrus, tad jums nekas VID nav jāreģistrē.

8. Vai ir kādas degvielas tvertnes, kuras nav jāreģistrē VID?
Tām saimniecībām, kas savā saimnieciskajā darbībā izmanto t.s. “sarkano degvielu”, 

kas tiek izmantota apkures un žāvēšanas iekārtās, piemēram, graudu kaltēs, tad šīs degvie-
las tvertnes, kurās tiek izmantota apkurei paredzētā degviela, nevajag vēlreiz reģistrēt VID. 

VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde 
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālruņi: 67122668; 67122670; 26497874; 26558389
E-pasta adrese: komunikacija@vid.gov.lv

PAR DEGVIELAS TVERTŅU REĢISTRĒŠANU

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā 
biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” sadarbībā ar Pāvilostas novada 
domi organizē skatlogu, ēku fasāžu un 
priekšlaukumu noformējuma konkursu 
“Ceļā uz gaismu 2019” un apbalvo konkursa 
laureātus.

2. Konkursa mērķi
2.1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos 

Ziemassvētku noskaņas radīšanā Pāvilostas 
pilsētā un novadā, vairojot radošas un 
oriģinālas izpausmes pilsētvidē, novada 
ciemos un viensētās;

2.2.  ieinteresēt un motivēt ēku un 
citu objektu īpašniekus, valdītājus un 
apsaimniekotājus radīt Pāvilostas novadā 
svētku noskaņu;

2.3.  celt noformējuma māksliniecisko 
kvalitāti, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm;

2.4.  izteikt atzinību un pateicību par 
oriģinālu un mākslinieciski kvalitatīvu 
Ziemassvētku noformējumu radīšanu.

3. Konkursa rīkotājs un konkursa 
finansējums

3.1.  Konkursa rīkotājs – biedrība 
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”;

3.2.  konkurss tiek finansēts no Pāvilostas 
novada pašvaldības līdzekļiem. 

4. Konkursa dalībnieki
4.1.  Konkursā piedalās juridiskas 

un fiziskas personas ar svētkiem 
noformētiem tirdzniecības un pakalpojumu 
iestāžu skatlogiem, uzņēmumu, iestāžu, 
mācību iestāžu, pirmsskolas izglītības 
iestāžu un dzīvojamo ēku fasādēm un 
priekšlaukumiem, kā arī daudzdzīvokļu 
māju balkoniem Pāvilostas pilsētā un 
Pāvilostas novadā (turpmāk – konkursa 
objekti);

4.2.  konkursa objektus juridiskām un 
fiziskām personām būtu vēlams pieteikt, 
iepriekš saskaņojot to ar konkursa objekta 
īpašnieku,  konkursa rīkotājam līdz 
20.12.2019. pa tālr. 29226526 vai e-pastu: 
maritahorna@inbox.lv;

4.3.  konkursa Vērtēšanas komisija 
patur tiesības pamanīt un novērtēt arī 
Ziemassvētku noformējumu nepieteiktajos 
objektos.

5. Konkursa Vērtēšanas komisija
5.1. Konkursa Vērtēšanas komisijas 

(turpmāk – Vērtēšanas komisija) sastāvs: 
5.1.1. Uldze Liepiņa,
5.1.2. Daiga Krzišteka,
5.1.3. Marita Horna,
5.1.4. Tamāra Kurzemniece,
5.1.5. Inita Zingnika,
5.1.6. Anda Uzare,
5.1.7. Alfrēds Magone.
5.2.  Vērtēšanas komisijas locekļi 

nepārstāv konkursa dalībnieku intereses.  
6. Konkursa norises kārtība
6.1.  Konkursa objektu vērtēšana notiek 

no 23.12.2019. līdz 03.01.2020,
6.2. Vērtēšanas komisijas locekļi vērtē 

konkursa objektus, apskatot tos dabā, šādās 
nominācijās:

6.2.1. Labākais skatlogu noformējums,
6.2.2. Labākais publiskās ēkas svētku 

noformējums,
6.2.3. Labākais izglītības iestādes ēkas 

svētku noformējums,
6.2.4. Labākais dzīvojamās ēkas svētku 

noformējums,
6.2.5. Labākais balkona/dzīvokļa logu 

svētku noformējums.
6.3. Konkursa rīkotājs patur tiesības 

nenoteikt uzvarētājus visās paredzētajās 
nominācijās vai izmainīt tās atkarībā no 
Vērtēšanas komisijas ierosinājuma,

6.4.  konkursa rezultāti tiek paziņoti ne 
vēlāk kā līdz 15.01.2020.,

6.5.  komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt 
vērtējamos objektus, iegūtos materiālus 
ievietot Pāvilostas novada pašvaldības 
mājaslapā www.pavilosta.lv.

7. Vērtēšanas kritēriji
7.1. Vērtēšanas komisija vērtē konkursa 

objektus pēc punktu skalas no 0 līdz 10, 
ņemot vērā šādus kritērijus:

7.1.1. idejas, izpildījuma un pielietoto 
materiālu oriģinalitāte,

7.1.2. noformējuma atbilstība iestādes vai 
uzņēmuma darbības veidam vai dzīvojamās 
ēkas raksturam,

7.1.3. noformējuma saderība ar objekta 
arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi,

7.1.4. objekta vizuālā koptēla kvalitāte 
(ēkas fasādes un piegulošās teritorijas 
sakoptība).

7.2. Par labāko katrā no nominācijām 
atzīstams konkursa objekts, kura 
noformējums novērtēts ar vislielāko 
Vērtēšanas komisijas locekļu kopējo punktu 
skaitu. 

8. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
8.1.  Katras konkursa “Ceļā uz gaismu 

2019” nominācijas uzvarētājs tiek apbalvots ar 
naudas balvu vai dāvanu karti. 

8.2.  Apbalvojamās nominācijas ir :
8.2.1. Labākais skatlogu svētku 

noformējums,
8.2.2. Labākais publiskās ēkas svētku 

noformējums,
8.2.3. Labākais izglītības ēkas svētku 

noformējums,
8.2.4. Labākais dzīvojamās ēkas svētku 

noformējums,
8.2.5. Labākais balkona/dzīvokļa logu 

svētku noformējums.
8.3.  Informācija par konkursa 

uzvarētājiem un tiem piešķirtajiem 
apbalvojumiem tiks ievietota Pāvilostas 
novada mājaslapā www.pavilosta.lv un 
informatīvā izdevuma “Pāvilostas Novada 
Ziņas” janvāra numurā. 

GAISMU SAUCA, GAISMA NĀCA!
Jo vairāk gaismas, sirsnības un labvēlības izstarojam, jo gaišāks top mums apkārt un vieg-

lāk kļūst dzīvot. Tieši tā ir arī ar tām gaismiņām, ko Ziemassvētku gaidās iededzam savu māju 
logos un durvju priekšā, savos pagalmos un darba vietās, radot prieku sev un citiem. 

Izgaismojot tumšos decembra vakarus, ir vieglāk sagaidīt gaismas atgriešanos! 
Būsim vērīgi un atsaucīgi, piesakot savus draugus, kaimiņus, iestādes un piesako-

ties paši Pāvilostas novada Ziemassvētku rotājumu konkursam “Ceļā uz gaismu 2020”!

Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja
MARITA HORNA

NOLIKUMS
skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu svētku noformējuma konkursam “CEĻĀ UZ GAISMU 2019”

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRS INFORMĒ

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) visā 
Latvijā iedzīvotāji var vērsties, lai pieprasītu 34 Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) pakalpojumus. Visbiežāk iedzīvotāji vēlas pieteikties slimības 
pabalstam, apbedīšanas pabalstam un pabalstam saistībā ar laulātā nāvi, kā arī 
pakalpojumiem personām ar invaliditāti, liecina VSAA apkopotie dati.

Kā norāda VSAA, vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) atrodas tuvāk ie-
dzīvotāju dzīves vietām, tādēļ ir ērtāk nokļūt un pieteikties pabalsta saņemšanai. Tā, 
piemēram, VPVKAC saņemti 10% no visiem pieteikumiem apbedīšanas pabalstam vai pa-
balstam mirušā laulātajam. Savukārt invalīda kopšanas pabalsta vai transporta kompen-
sācijas saņemšanai vienotajos klientu centros pieteikti 7,5% no kopējā iesniegumu skaita.

Tāpat VPVKAC darbinieki arī konsultē un māca klientiem, kā pašiem sagatavot ie-
sniegumus elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv. Bet tie, kas nevēlas izmantot teh-
noloģijas, vai arī personas, kam nav internetbankas vai cita elektroniskās identifikācijas 
līdzekļa, aktīvi izmanto e-asistenta pakalpojumus. E-asistents ir VPVKAC darbinieks, 
kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu.

Pāvilostas novada VPVKAC,
tālrunis 66954834, 

e-pasts pavilosta@pakalpojumucentri.lv,
 konsultantes Arita Mūrniece (Pāvilostā),

Anita Sprudzāne (Vērgalē)
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Ik dienas cilvēkam būtu jāuzņem vismaz 
no 1,5 līdz 2 litriem ūdens. Kāpēc? Ir medicī-
niski noskaidrots, ka, zaudējot 2% no ūdens 
organismā, pazeminās darba spējas un rodas 
trauksmes sajūta. Zaudējot 10% ūdens – rodas 
runas, redzes, dzirdes traucējumi, ir murgi, ha-
lucinācijas un apziņas zudumi. Ja tiek zaudēti 
15–20% ūdens, sirds un asinsvadu sistēmas 
traucējumu dēļ iestājas nāve.

Ūdens maiņa organismā norit intensīvi, 
tajā piedalās visi organisma audi un orgānu 
sistēmas, bet īpaša nozīme ir nierēm, ādai, 
plaušām un kuņģa-zarnu traktam. No organis-
ma ūdens izdalās ar urīnu, sviedriem, izelpoto 
gaisu un izkārnījumiem – kopā ap 2,5 litriem 
diennaktī, kas savukārt ir atkal jāuzņem. Tā-
pēc arī veselīga uztura ieteikumos ir norādīts, 
ka ik dienu ir jāuzņem 2–3 litri šķidruma, vē-
lams, ūdens, avota ūdens vai minerālūdens 
veidā. Tādā veidā arī notiks cīņa pret organis-
ma atūdeņošanos.

Vislabāk dzert tīru ūdeni, jo jebkurš gāzēts 
šķidrums ne tikai nepapildina mūsu organismu 
ar ūdeni, bet pretēji – izsūc to. Cukurs, izšķīdi-

nāts dažādos dzērienos, izsūc no organisma šū-
nām ūdeni. Arī ar sulu nebūs gana, jo tajā arī ir 
cukurs, tāpēc ūdens būs tik un tā nepieciešams.

Ja ir aizcietējums, urīns ir tumšs un biezs, 
tā ir zīme, ka organisms ir atūdeņots. Smagāki 
atūdeņošanās simptomi var parādīties nelabu-
ma vai ģīboņa veidā. Tādos gadījumos jāsāk 
pietiekamā daudzumā lietot šķidrumu.

Turklāt  nepietiekams ūdens daudzums 
noved pie aptaukošanās. Ja organisms ne-
saņem pietiekamu ūdens daudzumu, tas sāk 
krāt šķidrumu organismā kā vairāk nepiecie-
šamo un iztrūkstošo elementu. Ūdens orga-
nismā tiek “atlikts” tauku šūnu veidā. Zināt-
nieki ir nonākuši pie secinājuma, ka šķidruma 
trūkums organismā ir salīdzināms ar stresu no 
bada, un, izjūtot atūdeņošanos, cilvēks sāk 
patērēt lielu barības daudzumu.

Lūk, vēl daži iemesli, kāpēc ikdienā jā-
lieto šķidrums.

l Ūdens katras ķermeņa šūniņas iekšienē 
ģenerē elektrisko un magnētisko enerģiju – 
dod spēku dzīvot. 

l Ūdens aizsargā DNS no bojājumiem un 

Veselīgs miegs: 
guli labi – jūties labi!

NEDARĪT

RISKI VESELĪBAI IEGUVUMI VESELĪBAI

DARĪTKo Ko

pirms iešanas gulēt?
pirms iešanas gulēt?

Nogurums, pastiprināta miegainība

Koncentrēšanās grūtības, neuzmanība

Palielināts reakcijas laiks

Grūtības atcerēties, iegaumēt informāciju

Aizkaitināmība

Nomāktība

Pazemināta imunitāte

Paaugstināts liekā svara, aptaukošanās risks

Paaugstināts diabēta risks

LABA FIZISKĀ (SOMATISKĀ) VESELĪBA

normalizējas sirdsdarbība un asinsspiediens

paātrinās vielmaiņa

uzlabojas imunitāte

uzlabojas izskats

LABA PSIHISKĀ VESELĪBA

paaugstinās darba spējas

uzlabojas koncentrēšanās spējas

pieaug spēja uzveikt ikdienas stresu

Ja ieteiktie padomi tomēr nelīdz, primāri vērsies pie ģimenes ārsta. 
Ja problēma ir ieilgusi, ieteicams vērsties arī pie psihiatra, psihoterapeita vai neirologa, 

lai precizētu miega traucējumu cēloņus un rastu piemērotāko risinājumu!

Materiāls sagatavots 2016. gadā

Nelietot kofeīnu saturošus 
dzērienus un ēdienus 
(enerģijas dzērieni, kola, 
kafija, tēja, šokolāde u.c.)

Neieturēt apjomīgu 
maltīti

Neiesaistīties konfliktos 
un strīdos

Nenodarboties ar 
intensīvu fizisko slodzi

Nelietot alkoholiskos 
dzērienus un nikotīnu 
saturošus produktus

Neskatīties spriedzes, šausmu vai 
citas psiholoģiski negatīvi 
ietekmējošas filmas vai raidījumus

Nedomāt par ikdienas 
darbu

Ilgstoši nelietot 
elektroniskās ierīces 

(tālrunis, planšete, dators u.c.)

Nepieciešamais miega
daudzums diennaktī:

Izvēdināt 
guļamistabu

Nodrošināt komfortablu 
istabas temperatūru

Nodrošināt klusumu

Pastaigāties svaigā gaisā

Ieiet vannā vai 
izmantot citu veidu, 
lai atslābinātos

pieaugušiepirmsskolas 
vecuma bērni 

pusaudži

7-8 h
9-10 h

11-12 h

VESELĪGS MIEGS
Miegs ir kā barība smadzenēm un degviela visam ķermenim, tāpēc tam jāvelta pietiekami liela 

uzmanība un laiks. Nepieciešamais miega daudzums katram cilvēkam ir atkarīgs no vecuma. Jaun-
dzimušajiem tās ir 11 līdz 17 stundas diennaktī, pirmsskolas vecuma bērniem – 10 līdz 13 stundas, 
skolēniem un pusaudžiem – astoņas līdz 11, bet pieaugušajiem – vidēji septiņas līdz deviņas stun-
das. Pusaudžiem parasti izaicinājums ir savlaicīga došanās gulēt, jo bioloģiskais pulkstenis ir iesta-
tīts uz vēlu aizmigšanu un vēlu mošanos no rītiem. Aizmigšana pēc ieteicamā laika skaidrojama ar 
novēlotu melatonīna jeb miega hormona izstrādāšanos organismā. 

ATBRĪVOTIES NO VESELĪGA MIEGA TRAUCĒKĻIEM
Būtiski ir izvairīties no izplatītākajiem miega traucēkļiem. Daži no tiem ir:
l lūkošanās ekrānā īsi pirms miega: arī skatīšanās tālruņa vai planšetes spožajā ekrānā var 

palēnināt melatonīna izstrādāšanos organismā, tāpēc vismaz vienu līdz divas stundas pirms mie-
ga ieteicams izvairīties no jebkuru viedierīču lietošanas. Tāpat ieteicams izvērtēt patērēto saturu 
pirms gulētiešanas, piemēram, asa sižeta filmu skatīšanās paātrina sirdsdarbību, kas var negatīvi 
ietekmēt miega kvalitāti;

l vismaz divas stundas pirms miega nevajadzētu ne lasīt grāmatas, ne pildīt mājasdarbus, 
jo tas var traucēt aizmigšanas procesam. Smadzenēm pēc dienā pieredzētās slodzes, uzņemtā 
daudzveidīgās informācijas apjoma nepieciešams laiks tās apstrādei;

l snaudiens pirms nakts miera: ja ir liels nogurums un nepieciešama diendusa, to ieteicams 
gulēt ne ilgāk par pusstundu, jo pēc tam tas var traucēt iemigt naktī (optimālais snaudiena laiks ir 
10 līdz 20 minūtes, lai atjaunotu enerģijas un koncentrēšanās spēju līmeni);

l kofeīns: lai miegs būtu kvalitatīvs, ļoti ieteicams izvairīties no kofeīnu un cukuru saturošu 
produktu lietošanas, piemēram, zaļās tējas, kakao, saldumiem;

l ēšana pirms miega: vajadzētu izvairīties no bagātīgas maltītes uzņemšanas īsi pirms nakts-
miera. Ja gadījumā esi ļoti izsalcis neilgi pirms došanās pie miera, lai pēc iespējas mazāk tiktu 
traucēts miegs, ieteicams našķoties ar vieglām uzkodām, piemēram, banānu, vieglu un nesaldinātu 
dabīgo jogurtu, sieru vai pilngraudu maizes šķēli, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms miega.

SAGATAVOTIES CIEŠAM UN VESELĪGAM MIEGAM
Miega kvalitāti var vairot ar pavisam vienkāršiem soļiem:
l miegs kā rutīna: vēlams doties gulēt un pamosties konkrētā laikā un gulēšanu padarīt par 

rutīnu – tā ir viena no drošākajām laba miega panākumu atslēgām;
l apkārtējā vide: ļoti būtiska ir ērta apkārtējā vide un fizioloģiskajām vajadzībām atbilstoša 

guļvieta. Guļamistabai nakts laikā jābūt tumšai, klusai un labi izvēdinātai;
l laika plānošana: it īpaši mācību gada sākumā, kad dienas ir piepildītas, aktivitāšu ir daudz un 

bērniem, tāpat kā pieaugušajiem, gribas visu paspēt, svarīgi ar savām atvasēm izrunāt prioritātes 
un palīdzēt saplānot dienu tā, lai laika pietiek visam.

SEKAS, KO VAR RADĪT NEIZGULĒŠANĀS
Neizgulējies cilvēks ir noguris cilvēks. Regulārs miega trūkums var radīt atmiņas traucējumus, 

apgrūtināt problēmu risināšanas procesu, kā arī lēmumu pieņemšanu. Nepietiekams miegs negatīvi 
ietekmē produktivitāti un kopējo labsajūtu – tas var ietekmēt garastāvokli, izraisot pat depresijas 
simptomus. Var saskarties ar koncentrēšanās grūtībām un vitamīnu trūkumu, kā rezultātā novājinās 
imunitāte un pastāv lielāks risks, ka varat saslimt. Miega trūkums vājina arī reakciju, kā dēļ var notikt 
dažādi negadījumi, piemēram, braucot ar divriteni, savlaicīgi nepamanīt potenciālās briesmas.

paaugstina tās atjaunojošā mehānisma efekti-
vitāti, tāpēc samazina anomāliju skaitu DNS. 

l Ūdens uzlādē ēdienu ar enerģiju – ba-
rības pārstrādes laikā barības daļiņas iegūst 
spēju nodot šo enerģiju organismam. Lūk, 
kāpēc barībai bez ūdens nav absolūti nekādas 
enerģētiskas vērtības. 

l Ūdens paaugstina organisma spēju 
uzsūkt dzīvībai svarīgās vielas no ēdiena, no-
drošina visu vielu transportēšanu organisma 
robežās. 

l Ūdens pastiprina eritrocītu spēju uzkrāt 
skābekli plaušās. 

l Ūdens apgādā šūnas ar skābekli un aiz-
nes pārstrādātās gāzes uz plaušām, lai tās tik-
tu izvadītas no organisma. 

l Ūdens izvada toksiskos atkritumus no 
dažādām ķermeņa daļām, aizgādā tos uz ak-
nām un nierēm noslēdzošai attīrīšanai. 

l Ūdens – galvenais smērvielas materiāls 
locītavās, veicina artrīta un krustu sāpju no-
vēršanu. 

l Mugurkaula diskos ūdens rada amorti-
zējošos ūdens spilvenus. 

l Ūdens palīdz samazināt sirdslēkmju un 
insultu risku, aizsargā sirds un smadzeņu artē-
rijas no aizsērēšanas. 

l Ūdens dod spēku un elektrisko enerģiju 
visām smadzeņu funkcijām un visupirms do-
māšanai. 

l Ūdens palīdz novērst glaukomu. 
l Ūdens paaugstina darbspējas, uzlabo 

uzmanības noturību. 
l Ūdens palīdz noņemt stresu, trauksmi 

un depresiju. Ūdens atjauno miegu. 
l Ūdens normalizē kaulu smadzeņu asins-

riti – palīdz novērst leikēmiju. 
l Ūdens ir absolūti nepieciešams, lai pa-

augstinātu imūnsistēmas darba efektivitāti, 
mainoties klimatiskajiem apstākļiem, tāpat 
cīņai ar infekcijām un vēža šūnām. 

l Ūdens samazina pirmsmenstruālās sā-
pes un karstuma viļņus klimaktērija periodā. 

l Ūdens veicina dzimumhormonu ražoša-
nu, ir viens no galvenajiem dzimumtieksmes 
atjaunotājiem. 

l Ūdens samazina grūtniecības sākuma 
rīta nelabuma un vemšanas lēkmju biežumu.

Ūdens un miegs – veselībai un enerģijai

Rakstu avots: www.medicine.lv
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Ik gadu novembra izskaņā 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
notiek jauniešu deju kolektīvu sa-
dancošanās koncerts “Deju spēles 
vējā”. Šogad uz dejas svētkiem 
Pāvilostā 22. novembra vakarā 
bija ieradušies 11 deju kolektīvi 
no Liepājas reģiona un Jelgavas, 
kopumā izdejojot 24 dejas.

Koncerta sākumā pārsteigu-
ma deju Pāvilostas kolektīvu va-
dītājai Daigai Cābelei bija sagata-
vojuši bijušie Pāvilostas jauniešu 
deju kolektīva dalībnieki, kas nu 
mācās Liepājā un dejo citos deju 
kolektīvos. Daiga neslēpa prieku 
par atkal satikšanos ar jaunie-
šiem un no sirds pateicās par pār-

steigumu. 
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 

Deju soļi rīb Pāvilostā

Pāvilostas bijušie jauniešu deju kolektīva dejotāji pēc pār-
steiguma dejas sirsnīgi sveic Daigu Cābeli. Foto: M. Kurčanova

centra TAD “Vaduguns” jaunieši 
un 7.–9. klašu kolektīvs (vadītāja 
Inta Blumbaha), Liepājas Draudzī-
gā aicinājuma Liepājas 5. vidus-
skolas 7.–9. klašu un jauniešu deju 
kolektīvs “Jumītis” (vadītāja Ilze 
Daņilovska), Vaiņodes vidusskolas 
jauniešu deju kolektīvs (vadītāja 
Maira Strēle), profesionālās izglītī-
bas kompetences centra “Liepājas 
Valsts tehnikums” jauniešu deju 
kolektīvs “Odziņa” (vadītāja Inta 
Āboliņa), Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama 5.–9. klašu deju kolek-
tīvs (vadītāji Daiga Cābele un Ei-
nārs Vārsbergs), Grobiņas novada 

domes 7.–9. klašu un 10.–12. klašu 
deju kolektīvs “Spararats” (vadītā-
ja Inga Papirte) un Jelgavas tehni-
kuma deju kolektīvs (vadītāja Sani-
ta Laganovska).

Koncerta izskaņā ar ziediem 
un pateicības rakstu tika sveikti 
kolektīvu vadītāji. Un tradīcija – 
novembra izskaņā tikties Pāvil-
ostā deju koncertā “Deju spēles 
vējā” turpinās. Arī nākamā gadā 
tikpat kuplā pulkā aicināts ik-
viens sadejot Pāvilostā.

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova

11. novembrī, pirmdienā, iesā-
kās valsts svētku nedēļa. Pāvilostas 
vidusskolā pēc pirmās mācību stun-
das skolēni un skolas kolektīvs par 
godu Latvijas brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņai pie skolas akmens 
iededza piemiņas svecītes, kas vēl 
ilgi līdz vēlai vakara stundai skaisti 
liesmoja skolas priekšpusē.

Savukārt vakarpusē Pāvilos-
tas pilsētas kultūras namā ikviens 
tika aicināts noskatīties studijas 
“Drejas” dokumentālo filmu par 
zemessargiem “Zobens un zāba-
ki”, kuras  viens no veidotājiem ir 
Atis Klimovičs, kurš ir pazīstams 

Latvijas žurnālists ar pieredzi dau-
dzos pasaules karstajos punktos, 
tajā skaitā veidojis reportāžas par 
Krievijas militāro agresiju Ukrainā 
un viedokļrakstus par aktuālajiem 
drošības jautājumiem.

“Filma “Zobens un zābaki” ir 
reportāža, maksimāli pietuvināts 
stāstījums par to, kā 20 jaunie Jē-
kabpils pilsētas un apkārtējo nova-
du zemessargi dodas uz mācībām 
mežā. Zemessardzes mācību bāzē 
“Meža Mackeviči” trijās nedēļās 
viņiem jāsaliedējas par ciešu vie-
nību. Filma ir veltījums jaunajiem 
zemessargiem, viņām un viņiem, 

No kreisās: Atis Klimovičs, Zemessardzes 44. kājnieku 
bataljona zemessardze Inita Kirša un seržants Normunds 
Tapiņš Foto: M. Kurčanova

Pāvilostā rāda Zemessardzei veltītu filmu

Tā varētu saukt šo kolekciju, 
ko veido sīkplastikas figūras. Sīk-
plastika – tēlniecības veids. Pirms 
2. pasaules kara daudzās ģimenēs 
dzīvokļos un mājās uz kumodes, 
etažeres, naktsskapīša vai uz bu-
fetes stāvēja pa kādai biskvītporce-
lāna figūriņai. Visizplatītākie bija 
biskvītporcelāna zilonīši, ko varēja 
atrast gandrīz katra pilsētnieka 
dzīvoklī.

Nosaukums “biskvītporcelāns” 
cēlies no vārda “bis” – divi jeb 
dubults, kas saistīts ar porcelāna 
izgatavošanas tehnoloģiju. Dau-
dzi biskvītporcelāna nosaukumu 
saista arī ar konditorejā izgatavo-
tajiem biskvīta cepumiem, kas pēc 
izskata ir gludi, bet tai pašā laikā 
poraini, kam, protams, nav nekāda 
sakara ar porcelānu. 

Savu nelielo kolekciju sāku 
veidot pirms 10 gadiem, kad mana 
kolēģe sāka pirkt un vākt meiteņu 
porcelāna figūriņas. Pats sāku ar 
tām aizrauties pēdējo piecu gadu 
laikā. Sakarā ar to, ka porcelāna 
figūriņu dažādība un apjoms ir ne-
aptverams, tad jau no paša sākuma 
nolēmu vākt tikai biskvītporcelāna 
figūriņas – bērnus. Tā kā biskvīt-
porcelāns vienmēr mani ir aizrā-
vis un patikusi tā skaidrā un tīrā 
forma, tad nolēmu vākt tieši no 

šī materiāla, turklāt tikai tās, kas 
nav ne glazētas ne krāsotas. Mani 
aizrauj jebkāda veida bērnu kom-
pozīciju figūras – gan bojātas, gan 
veselās. Te gan jāmin, ka bojātās 
figūras (nodauzīti pirksti, salīmē-
tas, ieplīsušas) maksā daudz lētāk 
(no 1 līdz 20 eiro), kam, protams, 
arī bija savas prioritātes. Nebojātu 
un restaurētu figūriņu cena vidēji 
ir no 35 līdz vairākiem 100 eiro. 
Ar laiku kolekcijai klāt nākuši arī 
citi biskvītporcelāna izstrādājumi, 
izceļamas būtu tā saucamās “Trīs 
grācijas”. Kā daudzi citi, domāju, 
ka visas grāciju sīkplastikas figū-
riņas ir vienādas, bet, iegādājoties 
trīs dažādas figūras, secināju, ka 
tās visas ir dažādas gan izmēros, 
gan kustību formās, gan arī tērpu 
formās. Vienmēr esmu gribējis 
savākt arī kādreiz tik populāros 
zilonīšus, diemžēl līdz šim nopirkt 
pilnu, veselu komplektu ar pirms-
kara laika biskvītporcelāna zilo-
nīšiem neizdevās. Blusu tirgos un 
antikvariātos tie ir gandrīz vien-
mēr tikai atsevišķi vai nepilni. Kas 
kādreiz bija ļoti izplatīti un atroda-
mi vai katrā dzīvoklī, mūsdienās ir 
liels retums.

Novadpētnieks 
Mārtiņš Vesperis

Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā skatāma izstāde 
“UZ VECĀSMĀTES KUMODES”

studentiem, zemniekiem, kā arī da-
žādu citu arodu veicējiem,” norādīja 
Klimovičs.

Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā, klātienē tiekoties ar filmas 
skatītājiem, Klimovičs akcentēja, 
ka filma ir veltījums jaunsardzei 
un tās jauniešiem. “Viņi patiešām 
ir pelnījuši uzmanību un labus 
vārdus. Iestāšanās Zemessardzē 
ir cienījams solis, kas apliecina šo 
jauno cilvēku spējas brīvi pieņemt 
nopietnus lēmumus. Tikai brīvi cil-
vēki spējīgi paņemt rokās ieroci, lai 
nepieciešamības gadījumā aizstāvē-
tu savu valsti,” pēc filmas klātesoša-
jiem pavēstīja tās autors.

Kultūras nama zālē līdzās ci-
tiem skatītājiem filmu noskatījās 
arī Zemessardzes 44. kājnieku ba-
taljona zemessardze Inita Kirša un 
seržants Normunds Tapiņš, kuri 
sniedza savu vērtējumu gan par tik-
ko redzēto filmu, gan par dienēša-
nu Zemessardzē. Ja zemessardze I. 
Kirša dienestā ir mazliet vairāk par 
2 gadiem, tad seržants Tapiņš tās 
rindās ir jau vairāk nekā 20 gadus. 
Abi Zemessardzes 44. kājnieku 
bataljona pārstāvji dalījās stāstos, 
piedzīvojumos un pieredzē par die-
nēšanu Zemessardzē, kā arī aicinā-
ja jaunākos zālē sanākušos stāties 
jaunsardzē, bet vēlāk pievienoties 
zemessargu rindās.

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova
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Skaisti atzīmēta Latvijas valsts jubileja
Sākums 1. lpp.

Ar šiem dzejas vārdiem pa-
sākuma vadītāja Krista Karlsone 
iesāka valsts svētku svinīgo pasā-
kumu Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā 16. novembra pēcpusdienā. 
Turpinājumā ikviens klātesošais 
tika aicināts kopā ar sieviešu kori 
“Sīga” vienoties kopīgā latviešu 
tautas lūgsnā “Dievs, svētī Latvi-
ju!”. Pasākumu turpināja Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons ar svētku uzru-
nu: “Šogad Latvijas valsts atzīmē 
savu 101. jubileju – svētkus, ko svi-
nam visi kopā, jo valsts ir cilvēki, 
kuri tajā dzīvo. Latvija ir tieši mums 
– Latvijas tautai – vissvarīgākā un 
visnozīmīgākā zemeslodes daļa, 
kura mirdz kā dzintars mūsu Balti-
jas jūras krastā. Un tikai mums pa-
šiem ir jābūt tik viediem, lai, šo dzin-
taru spodrinot, mēs saglabātu visas 
tā pamatvērtības un izceltu spozmi, 
lai, to sasildot, mēs pretī saņemtu 
spēku ticēt, cerēt, mīlēt un darīt! 
Novēlu katram izdarīt mūsu valsts 
labklājībai tik, cik ikviens tiešām 
spēj paveikt, apzinoties savas iespē-
jas, zināšanas un talantus, lai katrs 
varētu būt lepns par savu valsti! Lai 
mūsu vārdi saskan ar darbiem! Pal-
dies visiem mūsu novada ļaudīm 
par patriotismu un piederību savam 
novadam un Latvijai! Lai svētki izdo-
das skaisti un neaizmirstami, jo arī 
tos mēs veidojam paši – ar attiek-
smi, darbiem un klātbūtni! Sirsnīgi 
sveicu Latvijas valsts svētkos!”

Šogad nomināciju “Labais 
darbs novadam 2019” saņēma Pā-
vilostas jahtu ostas uzraugs Ģirts 
VAGOTIŅŠ-VAGULIS – par Pāvi-
lostas novada pozitīvā tēla uzturē-
šanu un popularizēšanu, iejūtoties 
Pāvilostas jahtu ostas kapteiņa, 
Ziemupes Ziemassvētku vecīša un 
Zvejnieku svētku Neptūna tēlos, 
par aktīvu darbību novada kultū-
ras dzīvē.

Savukārt domes priekšsēdētājs 
PATEICĪBAS RAKSTUS pasniedza:

Daigai CĀBELEI un Eināram 
VĀRSBERGAM – par ilggadēju 
skolēnu deju kolektīvu vadīšanu 
un labu rezultātu sasniegšanu 
valsts mērogā,

Pēterim BRĪNIŅAM – par 
dažādu kultūras pasākumu orga-
nizēšanu un tūrisma piedāvājuma 
dažādošanu Pāvilostā,

Rolfam un Ingrīdai JANSO-
NIEM – par Pāvilostas vārda po-
pularizēšanu, tūrisma attīstības 
veicināšanu sociālajos tīklos un 
tūrisma piedāvājuma dažādošanu,

Antai LĪBIETEI – par veiksmī-
gu un aktīvu Pāvilostas novada tēla 
veidošanu un uzturēšanu, tūrisma 
uzņēmēju un piedāvājuma popula-
rizēšanu interneta vidē,

“Miera ostas” saimniekiem 
Anitai KRŪMAI un Valdim FREI-
MANIM – par veiksmīgu sadarbī-

Plašāku fotoreportāžu skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā FOTOGALERIJAS

bu un atbalstu, uzņemot novada 
viesus,

Elgai DEVIŅAI – par mūža 
ieguldījumu pirmsskolas vecuma 
bērnu audzināšanā, izglītošanā un 
sagatavošanā skolas gaitām.

Kā ik gadu, pašvaldības rīkotā 
konkursa “Sakoptākā sēta Pāvil-
ostas novadā 2019” nominanti 
no Sakas pagasta un Pāvilostas 
pilsētas tiek godināti un sveikti 
valsts svētku pasākumā Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā. Konkursa 
komisijas pārstāve Vizma Ģēģere 
svinīgi pasniedza apbalvojumus 
konkursa laureātiem.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas mākslas nodaļa – sa-
koptākā iestāde novadā.

Kafejnīca “Enkurs” – jaunais 
tūrisma piedāvājums novadā.

Viesu  nams “Nora” – jaunais 

tūrisma uzņēmējs novadā.
Apartamenti “Šīfermāja”,  tū-

risma uzņēmējs – Pāvilostas nova-
da tēla veidotājs un popularizētājs.

Arita Mūrniece, Dzintaru 
ielā 97–3, Pāvilostā – daudzdzī-
vokļu māju ziedošākie logi. 

Sakas pagasta lauku sēta 
“Urdzenieki” –  sakoptākais lauku 
īpašums novadā.

Sakas pagasta lauku īpa-
šums “Avotieni” – sakoptākais 
lauku īpašums novadā.

Savukārt Pāvilostas novada 
TIC sveica tos pāvilostniekus un 
saceniekus, kuri ieguva godalgo-
tas vietas un atzinības rakstus TIC 
rīkotajā foto un video konkursā 
“Pāvilostas novads 2019”. Bet jau 
dienu iepriekš, 15. novembrī, arī 
vērgalnieki tika sveikti Vērgales 
kultūras namā valsts svētku svinī-

gajā pasākumā.
Foto un video konkursā ar 1. 

vietas iegūšanu sveicām Kārli 
Ansenu, kā arī 3.vietas ieguvē-
ju Mairitu Evarti. Fotokonkursa 
2. vietas ieguvēju Karīnu Balodi 
TIC pārstāves sveica Vērgalē. Atzi-
nības rakstus šogad saņēma Māra 
Siliņa par video “Aiziet jūriņā!” 
un fotogrāfiju autori – Valentīns 
Bekišbajevs, Ģirts Pavliņš, Silvija 
Irēna Mauriņa un Laura Zvirbule. 
Kā arī jauno 2020. gada kalendā-
ru, kurā ievietotas autoru fotogrā-
fijas, saņēma – Kārlis Volkovskis,  
Kristaps Zabrovskis, Aleksandrs 
Protopovičs, Līga Ermsone, Andis 

Stefanovics, Vizma Ģēģere, Sintija 
Gādiga un Ance Kalēja.

Svinīgā pasākuma starplaikos 
ar skaistām dziesmām priecēja 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
sieviešu koris “Sīga” un Kristas 
Karlsones deklamētās latviešu tau-
tas dziesmas.

Turpinājumā Latvijas valsts 
svētku svinīgā pasākuma ietva-
ros ar koncertprogrammu “Tautas 
laiks” uzstājās muzikālā apvienība 
“5 Jāņi”.

Rakstu veidoja: 
korespondente Vita Braže 

un sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Marita Kurčanova

Vērgales pagasta nominanti.

Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta nominanti.

Foto: Andris Paipa
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Šogad nomināciju “Gada no-
vadnieks 2019” saņēma biedrības 
“Ziem upīte” vadītāja Daina VANA-
GA par sentēvu tradīciju uzturēšanu 
un popularizēšanu, kopjot latvisku 
dzīvesziņu un organizējot gadskār-
tu pasākumus Ziemupē. Pēc apbal-
vojuma saņemšanas lūdzu Dainu 
pastāstīt par sevi, savu darbu un ik-
dienu, par saikni ar Ziemupi un visu 
citu, kas ir ļoti svarīgs dzīvē. 

“Par sevi ir ļoti grūti stāstīt, 
daudz produktīvāk noteikti būtu to 
jautāt maniem līdzcilvēkiem – Dai-
gai, mammai, bijušajiem kolēģiem, 
skolu biedriem, tiem, kuri ir vai ir 
bijuši kopā ar mani. Aspekti, kā par 
sevi stāstīt, ir ļoti daudz un dažādi.

Pirmām kārtām esmu latviete. 
Manas mājas ir Vērgalē. Pēc pa-
matskolas beigšanas dzīve aizveda 
uz Liepāju, kur nodzīvoju teju 15 
gadus, tad nolēmu dzīvē ko mainīt 
un daļēji pārcēlos uz Rīgu, ar vienu 
kāju paliekot Ziemupē, kas ir mana 
sirds vieta no bērnības, jo šeit pie 
vecmammas pavadīju teju visas 
brīvdienas. Šeit bija un joprojām ir 
lielāka brīvība, plašāki lauki un, lai 
arī cilvēku kopumā mazāk, tomēr 
kaimiņu būšanas sajūta daudz spē-
cīgāka. Šobrīd dzīvoju un darbojos 
Ziemupē.

Man ļoti patīk dziedāt. Pār-

svarā tautasdziesmas. Tā ir mana 
aizrautība. Ar Daigu kopā organi-
zējam un svinam saulgriežus, tādē-
jādi es sev atrodu un sajūtu sakņu, 
piederības un savas patiesās esības 
sajūtu. Man tas ir svarīgi – saglabāt 
un sajust sevī savu senču vērtības, 
turpināt un dažkārt atjaunot tradī-
cijas, kuras vairs tik aktīvi netiek 
piekoptas. Esmu organizējusi gan 
dziesmu vakarus Liepājā, gan uz-
stājusies dažādos kolektīvos dažā-
dos pasākumos, par kodolu paturot 
sevi un Daigu. Par tautasdziesmas 
izjūtas pamatiem jāsaka liels pal-
dies manai pirmajai skolotājai Ro-
zālijai Rimkui un mūzikas skolotā-
jai Maritai Kalējai. 

Man patīk izsapņot, radīt un 
organizēt. Gan pasākumus, notiku-
mus Ziemupē, gan arī citviet. Patei-
coties sadarbībai ar Cēsu vēstures 
un mākslas muzeju, man bijusi 
iespēja piepildīt sapni un realizēt 
savu ideju – Latvijas Tautasdzies-
mu nakti –, kas jau divus gadus 
maijā ir norisinājusies Cēsīs. 

Agrāk diezgan aktīvi rakstīju 
dzeju, šobrīd to daru reti. Toties 
tagad sevi izsaku citādi – rakstot 
dažādus lielākus un mazākus raks-
tus Ziemupei. Kā arī esmu Rūķis 
Rakstītājs, un tas uzliek radošu 
atbildību – par “Rūķupes” nostās-

tiem, leģendām un komunikāciju 
sociālajos tīklos. Esmu mācījusies 
arī Pāvilostas Bērnu mākslas sko-
lā, kas manī noteikti ir atvēris tādu 
strautiņu, kas uz lietām ļauj skatī-
ties citādi un daudz dziļāk. Jāsaka, 
ka jau tajā laikā jebkura lapa man 
bija par mazu, bet tagad vēl esmu 
iemācījusies just caur krāsām un 
ar pirkstu galiem – radīt.

Man patīk darīt jēgpilnas lietas, 
es daru to, kam ticu. Pretējā gadīju-
mā tas nāk ļoti grūti un visdrīzāk 
neizdodas. Šobrīd izjūtu lielisku 
privilēģiju – dzīvot tā, lai būtu sa-
skaņā ar sevi. Atļauties pateikt nē, 
kad negribu, un darīt to, kam redzu 
jēgu, pat ja mērķis ir augstāks nekā 
vienkārši saredzams.

Profesionālajā jomā – esmu 
strādājusi tirdzniecības namā “Kur-
zeme” par mārketinga speciālisti, 
PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” 
par skolotāju un ārējo sakaru or-
ganizatori, VSIA “Liepājas Simfo-
niskais orķestris” par mārketinga 
un komunikācijas daļas vadītāju. 
Pēdējais uz atsevišķiem projektiem 
bija Operetes teātris Rīgā, kur biju 
operetes “Silva. Čardaša karaliene” 
trupas un izrādes vadītāja. 

Biedrība “Ziemupīte” izveido-
jās 2010. gada maijā, lai apsaim-
niekotu Ziemupes jūrmalas stāv-

laukumu un bagātinātu Ziemupes 
kultūras un tūrisma dzīvi. Kopš 
tā laika esmu darbojusies un or-
ganizējusi lielākus un mazākus 
notikumus tieši Ziemupē, līdz 
zināmam laika periodam tas bija 
mans hobijs ar lielāku vai mazāku 
iesaisti. Bet tagad šī ir mana ikdie-
na – būšana, plānošana un darī-
šana šeit un tagad, domāšana, kā 
izdzīvot, lai dzīvotu, kā vēlos. Mans 
lielākais izaicinājums un aizrauša-
nās reizē. Ziemupe šobrīd ir mana 
ikdiena un darbs, lai gan man par 
to neviens nemaksā. Man Ziemupe 
nozīmē ļoti daudz. Es sevi esmu 
atradusi un sajūtu šeit. Tieši tāpēc 
varu pārkāpt pāri ļoti daudzām sa-
vām komforta robežām, mest sevi 
ārā no ikdienišķā un uzdrošinā-

ties. Tas nereti nav vienkārši, bet 
tas ir tā vērts.” 

Savukārt par to, kas Dainai ir 
svarīgākais un nozīmīgākais, ko 
viņa paveikusi un ko vēl noteikti 
vēlētos paveikt, Daina saka: “Šis 
atkal ir jautājums, uz kuru nav 
vienkārši un viennozīmīgi atbildēt. 
Ir paveikts diezgan daudz, un ne-
viens no sasniegumiem nav vērtē-
jams augstāk par citiem. 

Pie svarīgākajiem un nozīmī-
gākajiem ir “Rūķupe” ar visiem 
tās aspektiem – labdarības akciju 
“Piepildīsim lielo dāvanu maisu”, 
kuras ietvaros šo piecu gadu laikā 
esam iepriecinājuši un ciemoju-
šies pie vairāk kā 200 ģimenēm un 
vientuļajiem cilvēkiem visā Kurze-
mē; pasākumiem un to, ka Ziemas-

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

Vasaras sezonā ikviens, kurš 
viesojas Pāvilostā un ir aizstaigā-
jis līdz jahtu ostai, noteikti ir sati-
cis runātīgu, atraktīvu un īstenu 
pāvilostnieku ĢIRTU VAGOTIŅU-
VAGULI. Un nu jau turpat desmit 
gadus Ģirtu kā Ziemupes Ziemas-
svētku vecīti labi iepazinuši arī 
ziemupnieki un “Rūķupes” viesi. 

Ģirts ar brāli Vari uzauguši 
Austras un Ulda Vagotiņu-Vaguļu 
ģimenē. Kā smej pats Ģirts – viņš 
ir Pāvilostas tīrradnis. Šeit audzis 
un skolā gājis. Šeit izveidojis ģime-
ni un palicis uz dzīvi. Šeit rit ik-
dienas darbs ostā, bet vakari paiet 
vaļaspriekiem – teātrim, muzicē-
šanai un pasākumu vadīšanai. 

Ģirtam pašam ir gana liels 
fanu pulciņš un atbalsta koman-
da. Tā ir viņa kuplā ģimene – sieva 
Guna, meita Gabriela un trīs dēli 
– Gerhards, Gregors un Gustavs. 
Ģirts priecājas, ka ar bērniem un 
sievu ir iespēja muzicēt, jo visi 
prot spēlēt kādu mūzikas instru-

mentu. Kā arī atzīst, ka ir neizsa-
kāms prieks par to, ka zem viena 
jumta kopā sadzīvo gan sievas 
vecāki, gan viņa ģimene. Tādējādi 
viņa bērniem ir iespēja augt kopā 
ar vecvecākiem. Tā ir cita vērtību 
sistēma, kas nav uzliekama ne uz 
papīra, ne iekonservējama. Tā ir 
jāpaņem tad, kad tā nāk, jo vecve-
cāki bērniem var iedot to, ko nevar 
vecāki. No tā bērni tikai iegūst. Tā 
tiek pārmantotas tradīcijas, veido-
ta cieša līdzāspastāvēšana, ieklau-
sīšanās vienam otrā, sadarbība un 
nepārraujama saikne. Apkārt ir 
savējie. 

Tāpat Ģirts stāsta, ka viņa 
mērķis noteikti nav bērnus pie-
spiest palikt Pāvilostā, lai tie tur-
pinātu tēva iesāktos darbus. Ģirts 
uzskata, ka viņi noteikti izies pa-
saulē, kurā ir daudz ko mācīties, 
apgūt un redzēt. Bet tajā pašā lai-
kā viņš piebilst, ka viņiem vien-
mēr būs mājas – Pāvilosta –, kur 
atgriezties, kur smelt spēku, kur 

saprast, kas viņi ir un no kurienes 
viņi nāk. “Galvenais, lai viņi ir 
laimīgi! Vairāk neko es negribu!” 
saka Ģirts.

Taujāts, vai vecākiem bijusi 
liela ietekme gan izglītības izvē-
lē, gan dzīves sākuma veidošanā, 
Ģirts atbild, ka vecākiem ar viņu 
nekad nav bijušas problēmas. Bet 
savu ceļa virzienu viņš izvēlējies 
pats – pats kļūdījies, pats savas 
kļūdas arī labojis. Vecāki nekad 
neko nav Ģirtam uzspieduši.

Sarunā viņš vairākkārt pie-
min patiku mācīties un apgūt ko 
jaunu, jo tas cilvēku bagātina un 
paplašina redzesloku. Ģirtam ir 
vairākas izglītības – sākumskolas 
skolotājs, brīvā laika organizators 
pamatskolā, vācu valodas skolotājs 
5.–9. klasēm, pedagoģijas baka-
laurs, izglītības zinātņu maģistrs 
un uzņēmuma un iestādes vadībā. 
Un brīžos, kad kaut ko ievajagas, 
iegūtās zināšanas lieti noder, kā 
sadzīvē bērnus audzinot, tā arī 

darba gaitās un ikdienā.
Runājot par daudzajiem dar-

biem, kuros Ģirts iesaistījies, viņš 
pastāsta, ka tas ir prieka darbs, un 
neuzskata to par apgrūtinājumu. 
Gluži pretēji, daudzie darbi un 
pienākumi palīdz neieslīgt rutīnā, 
pašam ir interesanti, un tas palīdz 
sev neapnikt. Darbs ar cilvēkiem 
dod pieredzi un saprašanu, kas ku-
ram kādā laikā ir vajadzīgs. Daž-
brīd jābūt labam psihologam, lai 

saprastu, ko cilvēks no tevis vēlas. 
Un šobrīd Ģirts atzīst, ka gadiem 
gūtās zināšanas un, protams, arī 
dažādu valodu prasmes ļauj vieg-
lāk komunicēt ar ikvienu – latvieti, 
zviedru, krievu, angli, vācieti vai 
pat tādu cilvēku, kurš pats nezina, 
ko vēlas. Ir pat gadījumi, ka vēlmes 
jānolasa no klusēšanas. Un tas arī 
izdodas!

Jautāts par to, kas Ģirtam ir 
Pāvilosta, viņš neminstinoties 

Nominācijas “Gada novadnieks 2019” ieguvēja  
biedrības “Ziemupīte” vadītāja DAINA VANAGA

Nominācijas “Labais darbs novadam 2019” ieguvējs 
Pāvilostas jahtu ostas uzraugs ĢIRTS VAGOTIŅŠ-VAGULIS
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svētku laikā runājam ne tikai par 
dāvanām un vispārēju stresu, bet 
tieši par īstajām vērtībām – kopā 
būšanu, laiku, iecietību, sirsnību. 
Tai pašā laikā mums kā organizē-
tājiem “Rūķupe” ir ļoti sarežģīts 
projekts – gan morāli, gan fiziski, 
tas prasa ārkārtīgi daudz spēka, 
izdomas, laika, naudas un cilvēku 
resursu. Pārvērst to Priekā – tas ir 
mūsu uzdevums, un to paveicam 
katru gadu. 

Atpūtas pasākums “ma-DARA”, 
kas 2020. gada 15. augustā nori-
sināsies jau devīto gadu. Milzīgs 
prieks un gandarījums, ka mums 
ir izdevies to realizēt saviem spē-
kiem, savām sajūtām un piesaistot 
cilvēkus, kuriem Ziemupe kļuvusi 
par būtisku dzīves sastāvdaļu. Ap-
meklētāju un pozitīvo atsauksmju 
skaits, kas katru gadu pieaug, ir 
lielisks rādītājs virzienam, ko ejam. 

Saulgrieži. Manī nozīmīga ir 
tā sajūta, kad, nevienu iepriekš 
par to nebrīdinot, 21. decembrī kā 
ķekatnieki klauvējam pie Kaiju ie-
las māju durvīm un mūs sagaidīja 
smaidīgi ziemupnieki, kuri saga-
tavojuši cienastu. Viņi bez pieteik-
šanas jau zina, ka mēs būsim. Bez 
jautājumiem un skaidrojumiem. Tā 
ir savējo sajūta.

Esmu lepna, kad ceļā satiktie 
cilvēki zina, ka ir tāda Ziemupe, 
pat ja reizēm īsti nezina, kur tā 
atrodas – taču līdz viņiem ir nonā-
kusi ziņa par mūsu pasākumiem. 
Un vēl lielāks prieks un lepnums, 
ka viņi bijuši pie mums un Ziemupi 
caur mūsu darbošanos saskata kā 
vietu, kas ir tā vērta, lai atgrieztos, 
kā vietu, kurai ir nākotne un kura 
kļūst īpaša arī viņiem.

Tas, ko es vēlētos paveikt vai 
kam būt klāt, ir tas, ka mēs šo 
mazo vietu izaudzējam lielu. Ne tā, 

ka šeit ir iedzīvotāju pārblīvējums 
vai tūristu gūzmas, bet lai šeit ir 
kur būt un ko darīt. Lai ir vietas 
un lietas, ko saglabājam, ar kurām 
lepojamies. Tā ir pieejama visos ga-
dalaikos. Tā ir dzīva, bet joprojām 
zaļa, mierīga, klusa, mazliet mežo-
nīga un īpaša. Tā nav sezonāla, bet 
ir dzīva, jo šeit cilvēki dzīvo. 

Sapņu ir daudz – lielāki un 
mazāki. Pa solītim kopā ir jāiet uz 
priekšu.”  

Oktobrī mūsu novada iedzīvo-
tāji tika aicināti balsot par kādu 
no trim kandidātiem nominācijā 
“Gada novadnieks 2019”. Apkopo-
jot rezultātus, pārliecinošu balsu 
vairākumu – 75 balsis – ieguva tie-
ši Daina. Pamatojumā ļoti bieži tika 
uzsvērts Dainas pašaizliedzīgais 
darbs sentēvu tradīciju kopšanā un 
popularizēšanā, ieguldījums dažā-
du gadskārtu pasākumu organizē-
šanā Ziemupē un vēl un vēl. Taču 
folkloras kopas “Rāmupe” vadītājas 
Guntas Saules teiktais, šķiet, izsa-
ka visu: 

“Par to, ko Daina darījusi Zie-
mupē. Visvairāk zinu tieši par 
šo – par sentēvu tradīciju izzinā-
šanu, kopšanu, lološanu, par tās 
popularizēšanu tradicionālo gads-
kārtu un mūža godu svētīšanā. 
Par domubiedru iesaistīšanu, lai 
zināšanas un pieredzes iet plašu-
mā. Par sakņu apzināšanos. Svētot 
Lielās dienas rītu, Ūsiņus, Jāņus 
vasaras saulgriežos. Lielās uguns 
naktī sasauktos uguņiem ar citām 
jūras krasta vietām visai Baltijas 
jūrai apkārt. Rudens vienādības 
un ziemas saulgriežus. Gada ceļā 
Daina ar saviem līdzcilvēkiem ved 
ieinteresētos visam Saules ritē-
jumam cauri ar smalku viedumu 
un tādu atbrīvotu vieglumu, kas 
viņai tik raksturīgi, ikkatru dar-

bu darot. Gribas uzrakstīt vēl par 
īpaši skaistajiem un pilnīgi nesav-
tīgi rīkotajiem svētkiem – atpūtas 
pasākumu “ma-DARA”. Tie tiešām 
ir lieli svētki – liels notikums – lai 
arī nosaukums šķiet tik vienkāršs, 
“ma-DARA” ir kaut kas daudz vai-
rāk par atpūtas pasākumu. Tas 
lolots notikt jau vairāku gadu ga-
rumā un ar katru reizi top dziļāks, 
plašāks un ar tālāku lidojuma ap-
ziņu un klātbūtni. Tie ir lieli svēt-
ki gan dalībniekiem, kuru vidū 
esam jau vairākus gadus un allaž 
ir dziļš prieks būt atkal, gan atvest 
vēl kādu līdzi, lai “ma-DARU” līdz-
radītu, piepildītu un baudītu. Bet ir 
ne tikai svētki – ir milzums skais-
tas ikdienas gādības par Ziemupes 
stāvlaukuma aprūpēšanu, par tā 
iekārtošanu, saglabājot siltu pietāti 
dabai, jūrai, kāpām, priedēm. Daba 
un Dzīvība jūras krastā ir Dainas 
īpašās ikdienas rūpes un prieks – 
ne jau greznuma vai slavas pēc – 
būt vienai no tīrākajām pludmalēm 
Latvijā. Bet sirdsapziņas pēc – da-
bas un jūras mīlestības pēc. Par to, 
ka Daina ir labs paraugs daudziem 
– dzīvot tā – skaisti, tīri, patiesi, sir-
snīgi, tieši, atvērti. Dziļi. Dainu filo-
zofija dzīvē ir Dainas darbs, dzīve, 
sadarbība. Daina lolo dainas – cik 
skaisti un simboliski mīļi.”

Savukārt Daina par apbalvo-
juma iegūšanu saka: “Patiesībā es 
biju ļoti pārsteigta. Priecīga, bet 
pārsteigta. Šis gads bija diezgan 
bagāts pārsteigumiem, skaidroju-
miem un sevis pārvarēšanai – ne 
reizi vien  nācās pierādīt acīmre-
dzamo, diskutēt par pašsaprotamo, 
pastāvēt par vērtībām, lai ietu tālāk 
un turpinātu būt Ziemupē. Taču – 
šis iegūtais augstais novērtējums, 
līdzcilvēku atbalsts un tik sirsnīgie 
apsveikuma vārdi ļauj iegūt pārlie-

cību – ceļš ir pareizs, mūsu vīzija ir 
dzīva un īsta.”

Bet par Ziemupes un visa mūsu 
novada nākotni Daina saka: “Šis sa-
saucās ar jautājumu par sasniegu-
miem. Es Ziemupi redzu kā skaistu 
dabas stūrīti, kas sevī saglabā to, 
kas ir Latvija – caur pļavām, me-
žiem, jūru, laukiem, sētām, kur dzī-
vo cilvēki, ganās lopi. Es vēlētos, lai 
Ziemupe ir dzīvīga caur cilvēkiem, 
notikumiem. 

Nevēlētos, lai vēlme pēc ātrām 
investīcijām šo vietu pārvērš caur-
braucamā sētā bez sejas, kur pali-
cis tikai stāsts par to, kas un kā reiz 
bijis, bez turpinājuma, bez sajūtas, 
ka esam te un šodien. Lai stāsti un 
vietas ir dzīvas un esošas, parādā-
mas, ne tikai atmiņās. Mēs esam 
radoši un varoši paveikt daudz, bet 
svarīgākais katram sev pašam ir 
pajautāt – kas ir tas, ko es gribu at-
stāt pēc sevis? Ko es vēlos saglabāt 
vai veidot, lai saglabātu? 

Nav jau nozīmes sevi baidīt 
ar pieņēmumiem un nezināmo. 
Nozīme ir tikai tam, kā mēs katrs 
pats redzam šo vietu, kādu mēs to 
vēlamies. Nevar vienmēr un visur 
vainot valdību vai vadību, jo tā gal-
venokārt ir bijusi mūsu pašu izvē-
le. Kamēr mēs to vien darīsim kā 
sūkstīsimies un paši neķersimies 
pie lietas, nekas nemainīsies. Nav 
nozīmes vecumam. Ne visiem ir 
jālec, daudz varam mainīt ar attiek-
smi un to, ko sakām un domājam 
par citiem. Ja nesaproti – pajautā. 
Ja redzi, ka darbojas un vajag palī-
dzēt, – palīdzi. Mēs kopā veidojam 
šo vietu, novadu, valsti. 

Dzīvojam tā, lai mums pašiem 
šeit patiktu dzīvot. Lai jūsu bērni 
un mazbērni atgrieztos un atrastu 
veidu, kā realizēt sevi, esot daļai no 
šī novada.”

atbild, ka tā ir viņa Pāvilosta un 
starp abiem droši varētu likt vie-
nādības zīmi. Tomēr vienlaicīgi 
arī atzīst, ka pāris vārdos tas nav 
aprakstāms. To jūt ar sirdi, bet 
to grūti izstāstīt. Kā saka Ģirts, 
šeit augot, dzīvojot un strādājot, 
Pāvilosta tā arī ir veidojusies. 
Katrs pielicis savu darbu vai ide-
ju pilsētas veidošanā. Pāvilosta 
ir dzimtās mājas, kurās laipni 
aicināts ikviens ciemiņš, tomēr 
viesi tiek lūgti neaizmirst, ka pā-
vilostniekiem nav nekā svētāka 
par savu Pāvilostu. Tie celsies un 
kritīs par to gan labos, gan slik-
tos laikos. Ģirts, gluži kā ikviens 
pāvilostnieks, lepojas ar vietu, no 
kurienes viņš nāk. Un pavisam 
neviļus sanāk Pāvilostas vārdu 
izdaudzināt kā Latvijā, tā ārpus 
mūsu zemes robežām. “Savs ka-
rogs ir augstu jātur!” nosaka Ģirts 
un atzīst, ka izjūt lielu lokālpatrio-
tismu, tas savukārt veicina Pāvil-
ostas pozitīvā tēla uzturēšanu un 
popularizēšanu, kas tika minēts 
arī nominācijā. “Mums ir ar ko le-
poties!” saka Ģirts.

Pāvilostniekiem un Pāvilostas 

viesiem Ģirts vienmēr asociēsies 
ar kapteiņa tēlu, kuram galvā zī-
mīga cepure ar nagu un kurš ar 
koka laiviņu izvizinās pa skaisto 
Sakas upi. Nereti ir dzirdēts, ka 
laivu izbraucienā dodas nevis 
skaistās Sakas upes dēļ, bet gan 
Ģirta stāstījuma un personības 
pārņemti. Un nav melots, Ģirts ar 
savu harismu spēj aizraut. Jautā-
jot Ģirtam, kas ir viņa “X” faktors, 
kas cilvēkus tik ļoti pievelk, Ģirts 
atbild: “Labais vairo labo!” Ģirts 
stāsta, ka viņam nav grūti palī-
dzēt, ja kāds lūdz, jo zina, ka tajā 
brīdī, kad viņam vajadzēs palīdzī-
bu, viņam nebūs neērti jautāt pēc 
tās un arī viņam palīdzēs. Viņš 
pāvilostniekus uzskata par vienu 
lielu ģimeni, par savu lielo ģimeni, 
kuriem nevar atteikt, ir jāpalīdz! 
Nu arī novadnieki – vērgalnieki 
un ziemupnieki – Ģirtu uzskata 
par savējo. Pats Ģirts atzīst, ka tas 
visdrīzāk ir tāpēc, ka viņš vairāk 
ir redzams un pamanāmāks pa-
sākumos un sabiedrībā, bet tas 
noteikti nav apzināti veidots tēls. 

Nominācijā “Labais darbs 
novadam 2019” iedzīvotāji Ģir-

tam veltījuši daudz labu vārdu. 
Vairākkārt uzsvērta Ģirta labes-
tība, pozitīvā aura, atvērtība, iz-
palīdzība un daudzas citas labas 
īpašības. 

“Ģirts kā Ziemupes Ziemas-
svētku vecītis palīdz uzturēt dzīvu 
Ziemupi, jo, pateicoties viņa at-
veidotajam tēlam – Ziemassvētku 
vecītim –, Ziemupe ir dzīvīga arī 
ziemā – šeit ciemojas vairāk nekā 
1500 cilvēki, Ziemupe ir kļuvu-
si atpazīstama, Ziemupe aizvien 
vairāk kļūst par kultūrvietu, un 
Pāvilostas novads ir ieguvējs, ka 
Ziemupes ciems ir tās sastāvā. Tur-
klāt Ģirts ir izpalīdzīgs, darbīgs un 
netuvredzīgi domājošs.”

“Izcils Ziemassvētku vecītis 
“Rūķupē” un Pāvilostas novada 
prezentētājs tūristiem.”

“Neizsīkstoša sabiedrības iz-
glītošana par dabas aizsardzību, 
kā arī aktīvās atpūtas dabā popula-
rizēšana. Vada daudz un dažādus 
pasākumus Pāvilostas novadā. 
Vienmēr laipns un izpalīdzīgs. 
Vienkārši labs un patīkams cilvēks 
mūsu Pāvilostā. Strādīgs un gādīgs 
tētis saviem bērniem.”

“Sirds cilvēks + Pāvilostas no-
vada seja. Par Pāvilostas novada un 
Ziemupes vārda popularizēšanu.”

Sarunas noslēgumā Ģirts saka 
lielu paldies par labajiem vārdiem 
un skaistajiem ziediem un atzīst, 
ka priecājas par līdzcilvēku no-
vērtējumu, iegūstot nomināciju 
“Labais darbs novadam 2019”. 
Bet vienlaikus viņš arī piebilst, ka 
vēlētos, lai tas būtu kā pamudinā-
jums arī citiem pāvilostniekiem 
un novadniekiem rūpēties par Pā-
vilostas auru un godam nest Pāvil-
ostas vārdu pasaulē. Apbalvojuma 
saņemšanas brīdis vairāk bijis kā 
izlaidums, kā atskaites punkts 
kādam dzīvē noietam posmam, 
bet tas it nemaz nav viss! Vēl ir 
daudz iespēju, kur augt un attīstī-
ties. “Viegli ir strādāt, ja tu redzi, 
kam tu to dari un ka kādam tas ir 
vajadzīgs!” vēl noslēgumā piebilst 
Ģirts.

Ar Dainu Vanagu un 
Ģirtu Vagotiņu-Vaguli sarunājās 

korespondente Vita Braže un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova

Lai veicinātu izpratni par plast-
masas un mikroplastmasas kaitīgo 
ietekmi uz vidi un cilvēkiem, SIA 
“Mammām un tētiem” aicināja vi-
sas Latvijas bērnudārzus piedalī-
ties radošo darbu konkursā “Uzliec 
pauzi plastmasai!”. Pāvilostas pilsē-
tas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzintariņš” aktīvākie nolēma ie-
saistīties konkursā. Visi bijām pa-
tīkami pārsteigti, kad izrādījās, ka 
konkursā ir iesaistījušās trīs no čet-
rām pirmsskolas iestādes grupām. 
Darbus konkursam veidoja gan 
sešgadīgie bērni ar skolotāju Eviju, 
gan piecgadīgie bērni ar skolotāju 
Daci, gan trīs un četrgadīgie bērni 
ar skolotāju Inesi. Vienīgi maziņie 
1,5 – 3 gadus vecie bērni nolēma 
mazliet paaugties, jo šis darbiņš 
viņiem par sarežģītu.

Konkursa rezultāti mums liek 
domāt, ka pozitīvi uzlādētai sa-
darbībai ir milzīgi liela nozīme, jo 
piecgadīgajiem “Taurenīšu” grupas 
bērniem palīgā nāca Santas mam-
ma Mairita. Gan skolotāja Dace, 
skolotājas palīgi Aiga un Sandra, 
gan Santas mamma apmainījās ar 
idejām, darbojās kopā ar bērniem 
un kopīgiem spēkiem noformēja 
konkursā iesniedzamos materiā-
lus. Ieguldītais darbs nebija veltīgs 
un nesa augļus. Tieši “Taurenīšu” 
grupas bērni konkursā ieguva god-
pilno trešo vietu un saņēma dāvanu 
karti 200 EUR vērtībā no mēbeļu 
veikala “Čiekurs”, bet skolotājām 
un palīgiem pārsteiguma dāvana 
no apgāda “Zvaigzne ABC”.

Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzintariņš” vārdā un “Taurenīšu” 
grupas kolektīva vārdā PALDIES 
MAIRITAI TUMPELEI par ierosi-
nājumu, sadarbību, radošumu un 
atbalstu, iesaistoties un piedaloties 
konkursā “Uzliec pauzi plastma-
sai!”.  

PII “Dzintariņš” vadītāja 
Monta Pētermane

Pozitīvi uzlādēta 
sadarbība 
nes augļus

23. novembrī Rīgā norisinājās 
Latvijā lielākās sacensības šautriņme-
šanā “Winmau Latvia Open 2019”, uz 
kurām devās arī sportisti no “Šautriņu 
mešanas kluba Liepāja”. 

Visveiksmīgāk nospēlēja Ralfs 
Laumanis, kurš izcīnīja uzvaru jaunie-
šu konkurencē, finālā ar rezultātu 4:1 
uzveicot igauņu jaunieti Patriku Pesu. 
Nākamās reitinga sacensības “LDO 
Latvijas Kauss 2019”, kuras būs pē-
dējās šajā gadā, norisināsies no 13. 
līdz 15. decembrim Apšuciemā, “Ho-
tel SPA Arkadia”.

Informācija no 
www.dartsliepaja.com

Ralfs Laumanis 
iegūst čempiona 
titulu “Winmau 
Latvia Open 2019” 
jauniešu individuālās 
sacensībās
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“BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽŪRIJAS” DALĪBNIEKI 
TIEKAS BIBLIOTĒKĀ

8. novembrī Pāvilostas bibliotēkā uz tikšanos sanāca šī gada lasītveicināšanas prog-
rammas “Bērnu un jauniešu žūrija” dalībnieki. Kopumā bijām diezgan kuplā skaitā, pār-
stāvot dažādas vecumu grupas. Bērni ļoti labi parādīja savas spējas orientēties šī gada 
žūrijas grāmatu klāstā, izpildot sagatavotos uzdevumus.

Sarunājām, ka nākamā tikšanās reize būs 2020.gada janvārī, kad noslēgsies “Bērnu 
un jauniešu žūrija”, lai varētu izvērtēt izlasītās grāmatas un saņemt nopelnītās balviņas.

Aicinu bērnus sasparoties un līdz 2020. gada janvāra beigām izlasīt vajadzīgo grāma-
tu skaitu, un iespējams, ka  kāds raitāks lasītājs vēl var paspēt pievienoties šai program-
mai un izlasīt 6 grāmatas.

Šis aicinājums attiecas arī uz “Vecāku žūrijas” dalībniekiem. Gaidīsim jūs visus 
ciemos pie mums bibliotēkā!

ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros 12. un 13. novembrī  pie mums bibliotēkā 

viesojās Pāvilostas vidusskolas 1.–4. klases skolēni un viņu klašu audzinātājas. Mazliet 
pārbaudījām zināšanas par Ziemeļvalstīm – cik un kuras tās ir, apskatot to karogus un 
ģerboņus. Iepazināmies ar zviedru rakstnieces A.Lindgrēnes darbu “Grāmata par Pepiju 
Garzeķi”, lasot fragmentu no tās par to, kā Pepija svinēja savu dzimšanas dienu kopā ar 
saviem labākajiem draugiem Anniku un Tomiju. Bērniem bija jāklausās ļoti uzmanīgi, jo 
pēc tam nācās izpildīt dažus uzdevumus. Prieks, ka bērni izpaudās arī radoši, attēlojot 
Pepijas dzimšanas dienas svinības zīmējumos, kas tagad rotā mūsu bērnu lasītavas sie-
nu.

Pārsteigums bērniem bija arī pašas Pepijas Garzeķes ierašanās pie 3.–4. klašu skolē-
niem! Liels PALDIES viņai par to!

Liels PALDIES arī skolotājām un bērniem, kuri atsaucās uz mūsu uzaicinājumu pava-
dīt Ziemeļvalstu literatūras nedēļu pie mums bibliotēkā!

Elīna Horna
Pāvilostas vidusskolas 3. klase un Pepija. Foto: E. Horna

CILVĒKS, KURŠ RADA BRĪNUMUS BĒRNIEM
Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka novembrī aicināja apskatīt mākslinieces, grā-

matu ilustratores Agijas Stakas izstādi “Agijas tēlu pasaule”, bet 20. novembrī mākslinie-
ce viesojās Pāvilostā pie  bibliotēkas apmeklētājiem.

Māksliniece, kura jau vairāk nekā 20 gadus ir ilustrējusi grāmatas, sadūšojusies 
un pati uzrakstījusi bērniem grāmatu “Āpsēns Pēcis negrib mazgāties”. Kā autore pati 
pastāstīja, tad prototips šai grāmatai ir ņemts no pašas ģimenes. Galvenā varoņa Pēča 
nedienas ar mazgāšanos ne vien mazajiem lasītājiem, bet arī viņas dēlam bijusi kā mācī-
ba. Māksliniece bērniem stāstīja par to, kāpēc sākusi zīmēt, kā top viņas ilustrācijas un 
cik daudz laika aizņem to radīšana.  Bērniem daudz tika stāstīts par ilustrētām grāma-
tām, par ilustrāciju veidiem. Viņiem tika rādīti visdažādākā stila zīmējumi un gleznoju-
mi, kur kopā vienā ilustrācijā izmantotas gan krāsas, gan smilgas, gan auduma gabaliņi. 
Rādīja oriģinālos zīmējumus, salīdzināja tos ar zīmējumiem grāmatās. Lai taptu zīmē-
jumi, Agija daudz braukā pa Latviju, iepazīstot gan dabu, gan konkrētas vietas. Vien-
kāršiem vārdiem Agija pastāstīja par grāmatas izdošanas procesu, norādīja mirkli, kurā 
parādās mākslinieces vieta. Kā veidojas sadarbība starp grāmatas autoru un mākslinieku 
un izdevniecību.

Milzīgs paldies viņai par interesanto un aizraujošo stāstījumu par to, ko viņa dara, kā 
top skaistās ilustrācijas grāmatām. Tiešām fantastisks un apbrīnas vērts darbs! Māksli-
niece arī parādīja bērniem, cik viegli ir uzzīmēt jebkuru dzīvnieku, kā arī viņu emocijas 
– priecīgs, dusmīgs, bēdīgs u.c.

Agija Staka ir ļoti ražīga māksliniece – viņas radītie tēli pie lasītājiem nonākuši teju 

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKAS NOTIKUMI NOVEMBRĪ

200 grāmatās. Pēdējos gados ir bijušas daudzas viesošanās reizes pie lasītājiem gan lie-
lās un mazās bibliotēkās, gan skolās visā Latvijā. Viena no lielākajām vērtībām ir māks-
linieces košā, dzīvespriecīgā un detalizētā ilustrācija. Īpaši bērni vienmēr gaida tikšanos 
ar mākslinieci. Rūpīga gatavošanās un radošs dāsnums raksturo katru no tikšanās rei-
zēm ar lasītājiem.

Paldies bērnudārza un sākumskolas bērniem un viņu skolotājām par ierašanos uz šo 
tikšanos. Bērniem ļoti patika, un prieks, ka viņi māksliniecei uzdeva arī diezgan daudz 
jautājumu.

Agija Staka: “Sirsnīgs paldies Pāvilostas bibliotēkai! Ļoti interesanti iekārtota izstāde! 
Šoreiz tā ir “Vilku meža” ekspozīcija. Liels paldies par tikšanos, jums ir brīnišķīgi, labi 
audzināti, zinoši bērni! Sirsnīgi un mīļi!”

Mairita Vītola

“Pūčuka skola” Pāvilostas bibliotēkā
“Pūčuka skola” ir 

programma bērnudārza 
vecuma bērniem, lai vei-
cinātu pašos mazākajos 
bērnos interesi par lasī-
šanu un “parādītu ceļu” 
uz bibliotēku. Kopā ar 
Pūčulēnu bērnus aici-
nām iepazīt brīnumjau-
ko lasīšanas un izzināša-
nas prieku. Bibliotēkas 
darbinieces priecājas 
par katru jaunu lasītāju 
un aicina arī pievieno-
ties jaunus dalībniekus.

Bibliotēka ir vieta, 
kur ar grāmatu starp-
niecību bērns var iepa-
zīt sevi pasaulē un pa-
sauli sevī.  Grāmatas ir 
neaizstājamas ikviena 
bērna attīstībā, bagātas 
valodas, personības un 
vērtību veidošanā.

Mūsu kārtējā tikša-
nās notika 22. novem-
brī, kad mazos lasītājus 
iepazīstinājām ar māks-
linieces Agijas Stakas 
grāmatu ilustrācijām un lasījām grāmatu “Trīs sivēntiņi”. Bija dažādi uzdevumi un ra-
došā darbnīca, kur bērni kopā ar pieaugušajiem gatavoja bibliotēkas telpai svētku rotu 
– eglītes! Prieks par šīm tikšanās reizēm, kad vecāki un vecvecāki pavada laiku kopā ar 
bērniem.

Paldies vecvecākiem, vecākiem, bērniem un Pūcītei! Pūcītes tēlā iejutās Laila Anna 
Horna.

Nākamā tikšanās reize – 2020.gada janvārī!
 Mairita Vītola

Foto: E. Horna

 Foto: E. Horna
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Lai veicinātu izpratni par 
plastmasas un mikroplastmasas 
kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvē-
kiem, SIA “Mammām un tētiem” 
aicināja visus Latvijas bērnu-
dārzus piedalīties radošo darbu 
konkursā “Uzliec pauzi plastma-
sai!”. Tas bija kāds vēls septem-
bra vakars, kad līdz Pāvilostai 
atlidoja ziņa par šo konkursu. 
Pāvilostas PII “Dzintariņš” 
piecgadīgo bērnu grupas “Tau-
renīši” audzinātāja, vienojoties 
ar bērnu vecākiem, nolēma pie-
teikties konkursam.  

 
Tad visu pēc kārtas, kā vi-

ņiem gāja...
1. diena
Audzinātāja sagatavoja pasaku 

un pirmo reizi bērnus ar to iepa-
zīstināja pirms došanās gulēt. Au-
dzinātāja to nolasīja bērniem, taču 
nedaudz sabijās, ka tā ir tik nopiet-
na un vai bērni patiešām visu sa-
prata? Jautājumu bija gana daudz, 
tādēļ audzinātāja nogaidīja dažas 
dienas, lai bērni visu labi apdomā, 
un tad sākās darbošanās... 

2. diena
Audzinātāja atkal lasīja pasa-

ku. Otrajā reizē viss likās daudz 
skaidrāks. Pasaka šķita saprota-
ma, un dzirkstelītes bērnu acīs 
vizuļoja. Otrajā dienā darbošanās 
sākās ar pastaigu laukā. Bērni 
meklēja skaistākās, krāsainākās 
koku un krūmu lapas, kuras iz-
mantot kopīgajam darbiņam. Šajā 
pašā dienā nodarbību laikā grupā 
bērni grieza lapiņām kātiņus, lai 
veiksmīgi pa brīvdienām varētu iz-
žāvēt un saglabāt lapas skaistas un 
krāšņas, lai varētu tās ievietot dar-
biņā. Vislabāk ar šo darbiņu veicās 
mazajai Dārtai un Kristenai, taču 
ašais un rosīgais Kristers nespēja 
neiesaistīties procesā un veikli pa-
līdzēja mazajām meitenēm gan ar 
padomu, gan arī lapu ievietošanu 

Pāvilostas bērnudārza bērni piedalās konkursā 
par plastmasas kaitīgo ietekmi

grāmatā. Nodarbību laikā bērni 
krāsoja zāli un debesis, kurā kopī-
gi plānojām iestādīt mūsu “Pāvilos-
tas koku”.

3. diena
Svētku diena! Pie mums bēr-

nudārzā viesojas Santas mamma. 
Kopīgi šodien esam nolēmuši pa-
veikt lielus darbus. Sadalījušies 
pa mazākām grupiņām, darboja-
mies pa trim vai četriem bērniem 
kopā. Šodien taisām “PĀVILOSTAS 
KOKU”. Tā kā dzīvojam pie jūras 
un Santas mammai patīk savos 
brīvajos brīžos kaut ko skaistu 
pagatavot, tad viņas krājumos ir 
jūras izskaloti, apmīļoti kociņi un 
stikla gabaliņi. Pirmās drosmīgā-
kās ir meitenes. Santa, Kristena 
un Ancīte gatavo lietus mākonīti 
un vēja putnu. Tos gatavojam no 
filca un jūras izskalotiem stikli-
ņiem. Izrādās, ka griezt filcu ir 
gana sarežģīti un grūti. Taču mei-

tenēm tas izdevās. Ar smiekliem 
un jokiem mums izdevās mākonīti 
un putniņu izveidot glītu un smai-
dīgu. Nākamie drosmīgie bija pui-
ši – Roberts, Kristers un Markuss, 
kuri mūsu “Pāvilostas koku”, kurš 
bija izaudzis no jūras apskalotiem 
kokiem, padarīja vērīgu ar actiņām 
un smaidīgu, lai, gluži kā pasakā, 
tas spētu ieraudzīt un izvērtēt, kas 
dabā notiek, kā nākas, un kas ne 
tā, kā pienākas... Lai spētu atšķirt 
veldzējošu ūdens lietu no mirdzo-
ša, nejauka, plastmasas pilienu 
kreļ ļu lietus... Pēteris, Rolands un 
Juris iedveš kokam dzīvību un līmē 
kokam lapas un lietus lāsītes no jū-
ras apskalotiem stikliņiem. Darbs 
ir gana laikietilpīgs, tādēļ palīgā 
nāk arī Ralfs, Dārta, Leonards un 
Ernests. Šodienai pietiks... Visi 
esam laimīgi! Mums gāja jautri. 

4. diena
Audzinātāja atkal lasa pasaku!

Te jau bērniem radās pārdo-
mas....

Rolands: Nedrīkst izmētāt plast-
masas un piesārņot dabu. Kad pie-
sārņo dabu, var sanākt tāpat kā ko-
kam. Koki vairāk neaugs un novītīs, 
un vairs nav koki... Tas arī neder...

Kristers: Kad lija lietus no mā-
konīša, koks bija priecīgs un smai-
dīgs. Viņam tas patika.

Ernests: Koks palika bēdīgs 
par plastmasas krellītēm. Mākonī-
tis saules rietā gaidīja vēja putnu, 
lai dabūtu padomu. Jo mākonītis 
nesaprata, ka koks bēdājas par 
plastmasu. Jo tas piesārņo dabu.

Roberts: Nedrīkst izmantot 
plastmasu un mest pie zemes, jo 
tas ir ļoti slikti. Viņš neizkūst kā 
papīrs eksperimentā.

Kristena: Nedrīkst gružot ap-
kārtni, jo koks palika bēdīgs, un 
tad viņš vairs neaugs.

Santa: Mākonītis palika bēdīgs, 

ka kokam nepatika viņa dāvana. 
Viņš nesaprata, kāpēc. Viņš prasī-
ja putnam padomu.

Hanna: Kokam nepatika krel-
les, jo viņš neaugs liels. Kokam 
patika rasas piles un saule. Gružus 
pie zemes mest nevar, tad nekas 
neaugs. Viss būs netīrs.

5. diena
Esam sailgojušies pēc darboša-

nās, tādēļ ņemam rokās šķēres un 
plastmasas plāksnītes, kuras au-
dzinātāja atrada no mapītēm, ku-
rās glabājās ne visai svarīgi doku-
menti. :) Šodien vēlamies parādīt 
mūsu “Laimīgajam Pāvilostas ko-
kam”, ka pasaule mēdz būt nežē-
līga... Ka ne vienmēr viss skaistais, 
krāsainais un raibais mēdz būt 
labs. Šodien gatavojam plastmasas 
lietus krelles. Mūsu darbiņš ir ga-
tavs! Ceram, ka arī jums tas patiks! 
Vai zināt, kas ir pats dīvainākais? 
Mums šķiet, ka patiesi pēc dienas, 
kad uzlija plastmasas lietus, mūsu 
koks nedaudz saskuma...

REZULTĀTI
Novembra beigās radošo darbu 

konkursa “Uzliec pauzi plastma-
sai!” organizatori SIA “Mammām 
un tētiem” ziņoja, ka atsaucība bi-
jusi ļoti liela un konkursā kopumā 
piedalījušās vairāk nekā 350 gru-
piņas no visas Latvijas! 

Konkursa noslēgumā tika 
sveiktas 14 pirmsskolas iestādes 
no visas Latvijas.  Viņu vidū arī 
pāvilostnieki.

Pāvilostas PII “Dzintariņš” 
piecgadīgo bērnu grupa “Tau-
renīši” saņēma dāvanu karti 200 
eiro vērtībā no mēbeļu veikala 
“Čiekurs”, bet audzinātājas un 
auklīte – pārsteiguma dāvanu no 
apgāda “Zvaigzne ABC”.

 
No sirds apsveicam!

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova
 

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Svētku nedēļā 1.–4. klašu 
skolēniem notika pasākums “Le-
pojies ar savu pagastu!”. Tajā 
1. klases skolniece Marta Kurme 
un skolotāja G. Limberga stāstīja 
teikas par Vērgali, 2. klases sko-
lēni bija sagatavojuši un parādīja 
nelielu uzvedumu par Elku kalnu 
(skolotāja S. Freimane), trešklas-
nieki un skolotāja I. Vanaga iepa-
zīstināja ar dažādiem faktiem par 
Ziemupes dabas liegumu, vienlai-
kus dodot iespēju aplūkot dažādu 
aizsargājamo augu un dzīvnieku 
fotoattēlus, bet 4. klases audzēk-
ņi (skolotāja I. Razma) savukārt 
bija painteresējušies par Vērgales 
muižas kompleksu – kā tas šeit 

izveidojies, un kas katrā ēkā bijis 
agrāk. Daži fakti mazākos bērnus 
īpaši pārsteidza, piemēram, ka 
skolas ēkā  kara laikā bijis hos-
pitālis un telpa, kurā viņi šobrīd 
atrodas,  bijusi operācijas zāle. 
Svētku nedēļā skolas bibliotēkā 
bija iespējams spēlēt dažādas iz-
glītojošas spēles, uzvarētāji balvā 
saņēma nelielas dāvaniņas.

15. novembrī Vērgales pamat-
skolas skolēni un skolotāji skolas 
aktu zālē pulcējās uz svinīgo pa-
sākumu, veltītu Latvijas 101. dzim-
šanas dienai. Pēc valsts himnas 
nodziedāšanas vēstures skolotāja 
Daina Magone, uzrunājot skolē-
nus, uzsvēra, cik nozīmīgi bijuši 

aizvadīto gadu notikumi, lai mēs 
šodien dzīvotu brīvā Latvijā, un 
aicināja Latvijai nozīmīgo dienu 
atzīmēt arī katrā ģimenē. Svinīgā 
pasākuma laikā dzejoļus skaitīja 
Gundega Matisone, Ance Matiso-
ne un Mārtiņš Lagzdiņš. Svinīgā 
pasākuma laikā saldumu balviņas 
saņēma tie jaunāko klašu skolēni, 
kuri piedalījās stāstu veidošanā un 
stāstīšanā par Vērgales pagastu, 
bet vecāko klašu skolēni saņēma 
balvas par veiksmīgu piedalīšanos 
skolotājas Dainas Magones rīkota-
jā erudīcijas konkursā par Latviju.

Vita Braže un
Vērgales pamatskolas 

skolotāja Iveta Vanaga

Vērgales pamatskolā atzīmē Latvijas dzimšanas dienu
Foto: V. Braže
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Par godu Latvijas 101. gada-
dienai PII “Kastanītis” 15. no-
vembrī notika svinīgs pasākums, 
kurā caur dziesmām, rotaļām un 
dzejoļiem bērniem tika audzinā-
tas patriotisma jūtas pret savu 
dzimto zemi – Latviju, kā arī pie-
derības apziņa Vērgales pagas-
tam, novadam un valstij. 

Pasākumā piedalījās jaunsar-
gi Liene Šķila un Uvis Mūrnieks 
no Pāvilostas, kas pastāstīja par 
savu nodarbošanos, kā arī aici-
nāja bērnus un skolotājas uz svi-

nīgu solījumu Latvijai – augt un 
mācīties, rūpēties par tuvākajiem 
un savu apkārtni – dzimteni. 

Ar savu dzeju visus sveica 
auklīte Ilze Jackeviča-Voitkeviča, 
bet muzikālu sveicienu mums 
visiem bija sagatavojusi auklīte 
Līga Jakubovskaite.

 Pasākuma izskaņā visi tika 
cienāti ar Latvijas dzimšanas die-
nas svētku kliņģeri. 

Pirmsskolas mūzikas 
skolotāja Līga Spjute

LATVIJA MANĀ SIRSNIŅĀ!

15. novembrī Pāvilostas vi-
dusskolas 4. klases skolēni un 
audzinātāja devās uz Pāvilostas 
novadpētniecības muzeju. Tā ir 
skolas un muzeja kopīga tradīci-
ja “4. klases skolēnu svētku bro-
kastis muzejā”, Latvijas dzimša-
nas dienu svinot.

Mūs mīļi sagaidīja muzeja 
darbinieces Irina un Sandra. 
Iesākumā skatījāmies filmiņu 

“Karoga stāsts”, bet turpinājumā 
iepazināmies ar izstādi “Latvijas 
Sarkanajam Krustam 100”. 

Skolēni deklamēja Jāņa 
Jaunsudrabiņa rindas “Piemini 
Latviju” un skandēja tautas-
dziesmas. 

Pēc tam sēdāmies pie gaumī-
gi klātā galda Latvijas 101. dzim-
šanas dienai par godu. Viss sar-
kanbalti sarkans! Ļoti garda bija 

Sandras pašceptā mājas torte 
ar sarkanām dzērvenēm, kā arī 
mums ļoti garšoja sarkanie āboli 
un tēja!

 Ļoti sirsnīgs, pārdomāts un 
izglītojošs pasākums. Paldies 
muzeja darbiniecēm Irinai un 
Sandrai! Mums visiem ļoti, ļoti 
patika! Uz sadarbību citugad!

                                                                                  
Gaida Benete

Sirsnīgais pasākums muzejā

Tūrisma sezona beigusies, un senlietu krātuvē “Jūras māja” iestā-
jies nosacīts miers. No atklāšanas brīža tajā ielūkojušies 684 apmek-
lētāji. No tiem 54 izmantojuši veļas automātu un dušu. Ziemupnieki 
priecājas par “Jūras māju” un lepojas ar to, bet apmeklētāji no malas 
vienkārši brīnās un izsaka atzinību par atjaunoto ēku un tās jaunajām 
funkcijām. Visjaukākais, ko sniedz šis darbs, ir apmeklētāju smaidi un 
atmiņas. Lūkojoties senajās lietās, cilvēki atceras savu bērnību, savus 
vecākus, vecvecākus un viņu sejās redzams neizmērojams gaišums. 

Decembrī došos atvaļinājumā, bet, tā kā nekur prom nebraucu un 
dzīvoju tepat blakus, tad droši zvaniet un vienosimies par apmeklēju-
ma laiku. Arī turpmāk, ja jums brauc ciemiņi vai beidzot mājās ir visa 
ģimene un ir vēlme ieskatīties “Jūras mājā” ārpus darba laika, zvaniet 
29437166 (Daina Vītola). 

Tiekamies senlietu krātuvē “Jūras māja” Ziemupē!
***

Lai patiesi, nopietni un ar siltas sirds sajūtām 
atvērtu durvis uz Mājām,
Prātā jātur daži atslēgas vārdi. Viens no tiem: stāja.
Tie citi: nešķelties, domāt par Galveno, nesacensties sīku iemeslu dēļ.
Bet Galvenais ir Mīlestība.
Galvenais ir pavisam vienkāršs: stāties ierindā, kopt, sargāt un mīlēt.
                                                                                (M. Laukmane)
Šie vārdi ir no jauku meiteņu vēlējumu kartītes Ziemupei. Tie 

ir tik patiesi, ka nolēmām tos veltīt visiem mūsu novada ļaudīm 
Ziemassvētkos un Jaungadā.

Lai katrā mājā, ciemā un visā novadā mums netrūktu paša Gal-
venā – Mīlestības!

Lai jūsmājās prieka pilns svētku laiks!

Skaidrīte un Daina Ziemupē

ZIEMUPES “JŪRAS MĀJAS” ZIŅAS

29. novembrī Liepājā pulcējās Kurzemes tūrisma uzņēmēji un speciālisti, 
lai piedalītos Kurzemes tūrisma gada balvas “Lielais Jēkabs 2019” svinīgajā pa-
sniegšanas ceremonijā.

Šogad viens no “Lielā Jēkaba” apbalvojumiem ceļo uz Pāvilostas novadu! 
Kurzemes garšas meistars ar laika rūdījumu – Agita Pētersone!

Ļoti lepojamies un esam priecīgi, ka mūsu novadā dzīvo, strādā un dara la-
bus darbus tāds cilvēks kā Agita! No sirds apsveicam Agitu un vēlam viņai daudz 
jaunu ideju, enerģijas, laiku un veselību, labos darbus darot!

Kvalitātes balvu par ilgtspējīgu darbību savā nozarē saņēma arī:
• nominācijā “Kurzemes naktsmītne ar laika rūdījumu” – viesnīca un kem-

pings “Usma SPA Hotel & Camping”.
• nominācijā “Kurzemes ēdināšanas uzņēmums ar laika rūdījumu” – resto-

rāns “Upe”,
• nominācijā “Kurzemes aktīvās atpūtas uzņēmums ar laika rūdījumu” – 

jātnieku klubs “Demora”,
• nominācijā “Kurzemes kolekcija ar laika rūdījumu” – Kino-foto vēstures 

ekspozīcija “Ziķos”,
• nominācijā “Kurzemes garšas meistars ar laika rūdījumu” – Agita 

Pētersone – maizes ceptuve “Ievlejas”,
• nominācijā “Kurzemes amata meistars ar laika rūdījumu” – Liepājas 

Amatnieku nams,
• ieguldījums Kurzemes tūrisma attīstībā – Rimants Liepiņš un “Stirnu 

buka” cilts.

SIRSNĪGI SVEICAM VISUS AKTĪVOS KURZEMES TŪRISMA UZŅĒMĒJUS!

Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele

Tūrisma balva “Lielais Jēkabs” 
atceļo uz Sakas pagasta “Ievlejām”
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8. novembrī zemkopības mi-
nistrs Kaspars Gerhards kultūras 
pilī “Ziemeļblāzma” Rīgā sveica 
Zemkopības ministrijas gada bal-
vas zivsaimniecībā “Lielais loms 
2019” laureātus un veicināšanas 
balvu saņēmējus – zivsaimniecī-
bas nozares uzņēmējus un jaunos 
darbiniekus.

Šogad balvas piešķīra sešās 
konkursa nominācijās, kā arī tika 
pasniegta balva par mūža ieguldī-
jumu zivsaimniecībā.

Gada balvu zivsaimniecībā 
“Lielais loms 2019” un veicināša-
nas balvas ieguva šādi laureāti.

Par mūža ieguldījumu zivsaim-
niecībā – biedrības “Rīgas šprotes” 
valdes priekšsēdētājs un biedrības 
“Latvijas Zivrūpnieku savienība” 
izpilddirektors Imants Cīrulis.

Nominācija “Gada uzņēmums 
jūras zvejniecībā”. Laureāts – SIA 
“Hanters”.

Nominācija “Gada uzņēmums 
jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu 
zvejniecībā”. Laureāts – ZS “Kurķis”. 
Veicināšanas balva – IK “Asarītis”.

Nominācija “Gada uzņēmums 
akvakultūrā”. Laureāts – AS “Nag-
ļi”. Veicināšanas balva – Nordena 
ZS “Avotiņi”.

Nominācija “Gada uzņēmums 
zivju apstrādē”. Laureāts – SIA 
“Vlakon”. Veicināšanas balva – 
SIA “Boroffish”.

Nominācija “Ieguldījums ziv-
saimniecības un ūdeņu apsaim-
niekošanas popularizēšanā”. 
Laureāts – Pāvilostas novada 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurča-
nova atzina, ka ir patiess prieks par augsto novērtējumu, 
kā arī viņa saka lielu paldies savai komandai, ģimenei un 
atbalstītājiem, ar kuriem kopā realizēti daudzi projekti un 
kuri ticēja, ka varam izdarīt lielas lietas! Foto: Valdis Semjonovs

“LIELAIS LOMS 2019” – 
Pāvilostas novadpētniecības muzejam

pašvaldības iestāde Pāvilostas 
novadpētniecības muzejs.

Nominācija “Jauns un daudzso-
lošs nozarē”. Laureāts – Jānis Bei-
tāns, ražošanas vadītājs SIA “KH 
Select”.

Balva “Lielais loms” tika pa-
sniegta piekto reizi. Laureāti saņē-
ma lielo balvu, Zemkopības minis-

trijas diplomu un naudas balvu. 
Zemkopības ministrijas gada 

balva zivsaimniecībā “Lielais 
loms” ir nozares augstākā atzinība 
par nozīmīgiem sasniegumiem un 
ieguldījumu nozares labā. Balvas 
mērķis ir veicināt zivsaimniecības 
nozares attīstību un nozīmīgumu 
sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece, 
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, 

tālrunis 67027070, mob. 26534104; 
e-pasts Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Vērgales amatierteātris 9. no-
vembrī viesojās Kalvenes kultū-
ras namā ar E. Vulfa lugu “Tapiņa 
atgriešana”.

Vērgalnieki bija patīkami 
pārsteigti gan par skatītāju dau-
dzumu, jo tā bija sestdienas pēc-
pusdiena, gan par aplausiem un 
smiekliem izrādes laikā, gan silto 

un mīļo uzņemšanu. 
Amatierteātris papildus jau-

nās sezonas izrādes apguvei ar 
lugu “Tapiņa atgriešana” 30. no-
vembrī piedalīsies festivālā Sko-
dā, bet 14. decembrī savu sniegu-
mu rādīs Durbē.

 
Velga Freimane

Vērgales amatierteātris 
viesojas Kalvenē

No 11. līdz 15. novembrim 
Vērgales bibliotēkā norisinājās 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, 
kuras laikā notika Rītausmas la-
sījumi. Šī gada tēma bija “Svētki”.

Pasākumā piedalījās  2. un 
4.  klases skolēni, kā arī bērnu-
dārza grupiņa “Zaķēni”. Kopā ar 
bērniem tika lasīta Aleksandra 

Rozēna grāmata “Pārsteiguma 
ballīte Hūbertam”. Pēc tam bērni 
izkrāsoja un salocīja svētku ce-
purītes, kā arī izkrāsoja svētku 
kūku Hūbertam. No zīmējumiem 
tika izveidota izstāde. 

 Bibliotēkas vadītāja 
Benita Baltrune

Vērgales bibliotēkā norisinājās 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

No 15. līdz 25. novembrim 
Vērgales pagasta muzejā bija 
apskatāma izstāde “Latvijai 101. 
Zeme un tauta rakstos”, kurā va-
rēja aplūkot dažādos laikos izdo-
tas grāmatas un publikācijas no 
žurnāliem Latvijā.

Lielu interesi izraisīja grāma-
ta “Latvju raksti” 3 sējumos (tau-
tas māksla uzvalkos, audumos, 
būvēs, podniecībā utt., pēc ma-
teriāliem valsts un privātos krā-
jumos) un grāmata par vēsturi 
“Latviešu karavīrs zem Krievijas 
impērijas, Padomju Krievijas un 
PSRS karogiem”.

Izstādē varēja apskatīt arī 
dažādas daiļliteratūras grāmatas 
par sadzīvi un kultūru, arī encik-
lopēdijas un citas grāmatas par 
Latvijas vēstures gaitām.  Izstā-
des apmeklētāji ar cieņu izlasīja 
Jāņa Jaunsudrabiņa viedos vār-
dus par Latviju:

“Nekad un nekur savā mūžā tu 
nedzirdēsi skaistāka vārda par šo 
vārdu, tāpēc nemities to daudzināt, 
nebeidz slavēt šo valsti, kas šo vār-
du nes. Ja esi tēvs, paud to saviem 

Vērgales muzejā atzīmē Latvijas dzimšanas dienu

bērniem, ja esi māte, dziedi par 
viņu pie savu bērnu un mazbērnu 
šūpuļiem, bet ja esi bērns, kas dzi-
mis trimdā – nerimsti taujāt par 
šo zemi savus vecākus. Latvija lai 
tavās domās un iedomās ir kā tāla, 
brīnišķīga sala pasaules jūrās, uz 
kuru vienmēr jāstāv vērstam tavas 
dzīves laivas priekšgalam.   

Diena vai nakts, vakars vai 
rīts, piemini viņu, iemīli arvien 
dedzīgāk.

Gada laikiem nākot un ejot – 
piemini Latviju!

Ar šiem vārdiem sasveicinies, 
ar tiem atvadies, tiekoties ar tau-
tiešiem jebkurā pasaules daļā.

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā 
sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, 
ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis 
Latviju, tu zudīsi pats.

Piemini Latviju!” 

Vita Braže 

Foto: Benita Baltrune

Foto: V. Grindule

Foto: I. Ceriņa
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19. novembrī Pāvilostas skolā 
jau trešo reizi realizējās huma-
nitāro mācību priekšmetu meto-
diskās komisijas (MK) iecere par 
abu novada skolu sadraudzības 
pasākumu “Latvijas 101 mirklis”. 
Aizsākām pirms trim gadiem ar 
99 mirkļiem, tagad jau esam no-
kļuvuši līdz 101. mirklim…

Pāvilostas skolotāji darbu pie 
idejas īstenošanas uzsāka jau 
2019./2020. mācību gada sep-
tembrī, kad humanitāro mācību 
priekšmetu skolotāju sanāksmē 
vienojās par šādas aktivitātes 
saglabāšanas nepieciešamību 
mūsu novadā. Aktivitātes, kas 
vienlaikus būtu gan patriotiskās 
un pilsoniskās audzināšanas, 
gan  savstarpējas “vairāk un la-
bāk” iepazīšanas, gan Latvijas 
valsts dzimšanas dienas atzīmē-
šanas pasākums. Ieceres realizā-
cija nodrošinātu vairāk nekā 100 
Pāvilostas un Vērgales 5.–9. kla-
šu skolēniem iespējas īpašā for-
mā atzīmēt Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienu, 
vienlaikus papildinot savas dzim-
tā novada zināšanas, jo sevišķi 
gaidāmās teritoriālās reformas 
kontekstā. Skolēniem taču jāzi-
na, ko dara un kā strādā cilvēki 
Pāvilostas novada iestādēs: Pāvil-
ostas novada domē, bibliotēkā, 
kultūras namā, TIC un novadpēt-
niecības muzejā.

Lai motivētu un rosinātu sko-
lēnus nepilnas trīs stundas inten-
sīvi darboties un vienlaikus orga-
nizētu darbu tik lielam skolēnu 
skaitam, par vienīgo pasākuma 
īstenošanas formu pedagogi izvē-
lējās 5 posmu (t.s. staciju princips) 
rotācijas aktivitāti, kurā koman-
das darbojās paralēli, vienlaikus 
katra pildot vienu uzdevumu un 
pēc tam mainoties stacijām, tādē-
jādi intervējot iestāžu vadītājus 
un gūstot vispusīgu informāciju 
par Pāvilostas novada un pilsē-
tas vēsturi, kā arī perspektīvo 

attīstību. Iestāžu apmeklējumam 
paralēli komandas pildīja 4 foto-
orientēšanās uzdevumus – pēc 
fotogrāfijas sameklēja 4 objektus 
Pāvilostā un veica visas koman-
das pašbildi (t.s. selfiju), attēlus 
WhatsApp programmā nosūtot 
uz norādīto tālruni. Plkst. 14.30 
skolēni atgriezās skolā, plkst. 
14.40 bija paredzēta pasākuma 
noslēguma daļa skolas ēdamzālē. 
Visas ārpustelpu aktivitātes tika 
saskaņotas ar pilsētas pašvaldī-
bas policiju.

Lai izvairītos no konfliktiem 
un skolēnus sadalītu koman-
dās, kā katru gadu, tika izvēlēts 
lozēšanas jeb nejaušības prin-
cips. Rezultātā ieguvām 5 lielas 
komandas – jā, komandu varēja 
būt vairāk, bet iestāžu Pāvilostā 
ir tik, cik ir, un pretējā gadījumā 
Vērgales skolēni savlaicīgi neat-
grieztos mājās. Rezultātā no 44 
aptaujātajiem Pāvilostas vidus-
skolas skolēniem 35 apgalvoja, 
ka guvuši daudz jaunas informā-
cijas par dzimto pilsētu un iestā-
žu darbu Pāvilostā.

Protams, tik apjomīgs pasā-
kums nebūtu realizējams bez 
daudzu cilvēku iesaistīšanās un 
līdzdarbošanās, tādēļ vēlos teikt 
lielu, lielu paldies:

l Uldim Kristapsonam (Pāvil-
ostas novada domes priekšsēdē-
tājam),

l Mairitai Vītolai (Pāvilostas 
bibliotēkas vadītājai),

l Silvai Vārsbergai (Pāvilos-
tas kultūras nama vadītājai),

l Mairitai Tumpelei (TIC va-
dītājai),

l Irinai Kurčanovai (Pāvilos-
tas novadpētniecības muzeja va-
dītājai),

l Larisai Ķipstei (Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja darbi-
niecei),

l Maritai Rolmanei (Pāvilos-
tas vidusskolas direktorei, mate-
mātikas skolotājai, eksakto māc. 

LATVIJAS 101 MIRKLIS

pr. MK),
l Baibai Arājai (Pāvilostas vi-

dusskolas ģeogrāfijas un bioloģijas 
skolotājai, eksakto māc. pr. MK),

l Ārijai Paipai (Pāvilostas 
vidusskolas vēstures, eko nomi-
kas un sociālo zinību skolotājai, 
hum. māc. pr. MK),

l Annai Kažei (Pāvilostas vi-
dusskolas latviešu valodas skolo-

tājai, hum. māc. pr. MK),
l Eināram Vārsbergam (Vēr-

gales pamatskolas sporta skolo-
tājam, Pāvilostas kultūras nama 
tautisko deju pulciņa vadītājam),

l Daigai Cābelei, Ilzei Liņķei 
un Rudītei Ritumai (Pāvilostas vi-
dusskolas virtuves personālam).

Pāvilostas novada mājas-
lapā www.pavilosta.lv, sadaļā 

“Aizvadītie notikumi. 2019. 
gads. Novembris” ir iespējams 
apskatīt arī PREZENTĀCIJU, 
kurā apkopoti viktorīnas uz-
devumi, rezultāti un skolēnu 
secinājumi.

 
Pāvilostas vidusskolas huma-

nitāro mācību priekšmetu 
MK vadītājs A. Paipa

Foto: A. Paipa

Pasākumiem bagāts novem-
bris bija Pāvilostas sieviešu korim 
“Sīga”. 

2. novembrī devāmies uz 
Priekuli piedalīties Lejaskur-
zemes koru koncertā “Krustiem 
zvaigznes debesīs”. Krāšņajā sarī-
kojumā piedalījās Priekules sievie-
šu koris “Priekule”, Pāvilostas sie-
viešu koris “Sīga”, Nīcas kultūras 
nama vīru koris, Brocēnu kultūras 
nama vīru koris, Liepājas jauktie 
kori “Lauma” un “Līva”. Koncertu 
bagātināja arī vairāku kora dzies-
mu mūzikas autors komponists 
Ēriks Eglītis. Koncerts un saviesī-
gā daļa bija jauka un emocionāla.

16. novembrī korim “Sīga” 
patiess prieks bija piedalīties svi-
nīgajā pasākumā, atzīmējot Lat-

vijas Republikas proklamēšanas 
101. gadadienu Pāvilostas kultūras 
namā.

Atsaucoties Saldus sieviešu 
kora “Varavīksne” draudzīgajam 
uzaicinājumam “Sanāciet, sadzie-
diet, sadancojiet”, 30. novembrī 
devāmies uz sadraudzības koncertu 
Saldū. Koncertā vēl piedalījās jauk-
tie kori “Mezgli” no Rīgas un “Kap-
rīze” no Ilzenes pagasta Alūksnes 
novada. Pasākums izvērtās muzi-
kāli spēcinošs un sirsnīgs, koncertā 
dziedot dziesmas, bet saviesīgajā 
daļā dejojot un ejot jautrās rotaļās. 
Nolēmām turpināt stiprināt un ba-
gātināt šo koru draudzību. 

Pāvilostas sieviešu kora “Sīga” 
 dalībniece Inese Ermsone

Kora “Sīga” ražīgais rudens

Foto: D. Ģelzis
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20. novembrī Rucavas novadā  
uz ikgadējo satikšanos bija iera-
dušies Dienvidkurzemes muzeju 
un senlietu krātuvju darbinie-
ki. Šo jauko satikšanās tradīciju 
2014. gadā aizsāka Durbes mu-
zejs.

Iesākumā visi pulcējās Du-
nikas pagasta pārvaldē, kur 
klātesošos sveica un  nelielā 
prezentācijā par Rucavas  nova-
du pastāstīja Rucavas Tūrisma 
informācijas centra vadītāja Dace 
Miema, bet Rucavas pagasta bib-
liotēkas vadītāja Gunta Timbra – 
par Rucavas novadpētniecību un 
kultūras mantojumu.

Dienas gaitā bija iespēja ap-
skatīt un izbaudīt Ausmas Pa-

dalkas senlietu krātuvi “Lauk-
sargos”, Rucavas bibliotēku un 
novadpētniecību, ev. lut. Ruca-
vas baznīcu, seno Bajāru riju, 
tradicionālo ēdienu degustāciju 
etnogrāfiskajā mājā “Zvanītā-
ji”, bet Papē – atjaunoto fišereju 
“Dzintarvēji”, Latvijas Etnogrā-
fiskā brīvdabas muzeja filiāli “Vī-
tolnieki” un Papes Ķoņu ciema 
“Mikjāņus”.

Pasākuma noslēgumā  muzej-
nieki nolēma, lai šī tradīcija tur-
pinātos, nākamgad tikties Grobi-
ņas novadā.

 
Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja vadītāja
Irina Kurčanova

Ikgadējais Dienvidkurzemes 
muzejnieku saiets

Pāvilostas un Vērgales muzeja darbinieces pie senās “Vītol-
nieku” mājas. 

Pāvilostā par tradīciju kļuvis 
Pirmo adventi sagaidīt visiem 
kopā un reizē iedegt arī pilsētas 
galveno Ziemassvētku egli.

Arī šogad biedrība “Pāvil-
ostas kultūrvēsturiskais vides 
centrs” un Pāvilostas pilsētas 
kultūras nams aicināja 1. decem-
bra pēcpusdienā uz Adventes 
tirdziņu un svētku egles iedeg-
šanas pasākumu, kuru atklāja 
biedrības “Pāvilostas kultūrvēs-
turiskais vides centrs” vadītāja 
Marita Horna ar tautas dziesmu: 

“Visu gadu naudu krāju, 
Ziemassvētkus gaidīdama. 
Drīz atnāks Ziemassvētki,
Nu naudiņa jātērē.”
Tirdziņā savus ražojumus 

piedāvāja gan rokdarbnieki, 
gan mājražotāji un amatnieki – 

saimnieces un saimnieki no Pā-
vilostas novada, kaimiņpagasta 
Jūrkalnes, Saldus novada un citi 
dalībnieki no tuvienes un tālie-
nes, kā arī Pāvilostas vidussko-
las mācību uzņēmuma skolēni. 
Kopumā šogad tirdziņā piedalījās 
15 tirgus dalībnieki. Organizato-
ri arī aptaujāja tirgotājus un ap-
meklētājus par to, kurā Adventē 
vislabāk organizēt pasākumu. 
Domas dalījās – vieni uzsvēra, ka 
tomēr labāk 1. Adventē, bet citi 
– ka tirdziņam labāk būtu notikt 
tuvāk Ziemassvētkiem – 3. vai 
pat 4. Adventē. 

Par lustīgu atmosfēru gādāja 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
pašdarbnieki – VPDK “Mārsils” 
dejotāji un bērnu vokālā grupa 
“Burbulīši”. Gan lieli, gan mazi 

apmeklētāji varēja piedalīties 
ikgadējā svētku loterijā, kā arī 
radošajā darbnīcā izgatavot kādu 
svētku rotu. 

Kā jau kārtīgā tirgū, neizpa-
lika arī saimnieču sarūpēts cie-
nasts – spēcinoša putra un garda 
zāļu tēja. 

Labi iepirkušies, izlustējušies 
dejās un dziesmās, kā arī brangi 
iestiprinājušies ar putru, pasā-
kuma apmeklētājus ar negaidītu 
parādīšanos uz zāles skatuves 
pārsteidza Ziemassvētku vecītis, 
kurš aicināja doties kopīgi iedegt 
pilsētas galveno Ziemassvētku 
egli turpat blakus kultūras na-
mam. 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

Svētku prieku rod Adventes tirdziņā
Foto: M. Kurčanova

Ka es jums saku, dzīvot Ziem-
upē ir interesanti. Un tā liekas ne 
tikai mums. Mēs visi atceramies 
filmu “Teodors” (2006. gads), kuru 
uzņēma Ziemupē. Pati Laila Pakal-
niņa par šo saka: “Tā ir sajūta. Tā 
ir ideja, kam nav racionāla skaid-
rojuma. Es ļoti reti taisu filmas par 
kādu konkrētu cilvēku. Bet, kad es 
satiku Teodoru, es uzreiz zināju, 
ka viņš ir filma.” Filma ir guvusi 
daudz atzinību un balvu arī lielajā 

kino pasaulē.
2016. gadā iznāca Janas Egles 

stāstu krājums “Gaismā”. Tajā ir 
iekļauts stāsts “Aiziet jūriņā”, kura 
pamatā ir patiesi cilvēki un patiess 
notikums no mūsu ciema dzīves. 
Šobrīd režisore Dace Pūce uzņem 
spēlfilmu “Bedrē”. Scenārijā savīti 
trīs Janas Egles stāsti – “Bedre”, 
“Aiziet jūriņā” un “Gaismā”. Tātad 
mūsu Jūrnieks turpinās dzīvot. 

Bet ar to mūsu Jūrnieka stāsts 

Jūrnieka stāsts turpinās dzīvot
Foto V. Braže vēl nebeidzas. Šajā sezonā Liepājas 

teātris “Projekts” Janas stāstu “Aiz-
iet jūriņā” nolēmis iestudēt. 

Un tādēļ 1. decembrī “Jūras 
mājā” satikās izrādes veidotāji 
un Ziemupes ciema ļaudis, kopā 
23 cilvēki. Citi stāstīja, citi jautā-
ja, citi tikai klausījās. Ieradusies 
bija arī Jūrnieka (Eniņas Annas) 
klases biedrene Rozālija Rimkus, 
kura visspilgtāk atainoja šī cilvēka 
dzīvesstāstu, sākot no bērnības un 
skolas gadiem. Viņa bija paņēmu-
si līdzi arī seno dienu fotogrāfijas, 
kurās ziemupnieki mēģināja at-
pazīt gan Jūrnieku, gan citus tur 
redzamos Ziemupes ciema iedzī-
votājus. Savukārt ziemupnieces 
Dagnija Leja un Biruta Kurme da-
lījās atmiņās par Jūrnieka dzīves 
apstākļiem un pēdējo gadu dzīves 
gaitām līdz pat mūža nogalei. Lai 
iecere par stāsta “Aiziet jūriņā” 
iestudējumu noritētu veiksmīgāk, 
iegūtos faktus un informāciju par 
Jūrnieka dzīvi apkopos Liepājas te-
ātra “Projekts” dalībnieki, sadarbo-
joties ar aktrisi Karīnu Tatarinovu. 

Daina Vītola

Ai, saulīte, mēnestiņi,
Kā jūs skaisti mijaties.
Kur vasaru saule tek,
Tur tek ziemu mēnestiņš.

Laikā, kad garākā nakts un 
saule uzņem spēku, lai dienas 
kļūtu gaišākas, 21. decembrī 
Ziem upē tiks svinēti Ziemas 
saulgrieži – vilkts bluķis, iets 
ķekatās. Pulcēšanās un uguns ri-
tuāls pulksten 18.30 pie “Jūras 
mājas” Ziemupes centrā. Pēc 
uguns rituāla vilksim bluķi un 
dosimies ķekatās – ciemos pie ci-
tiem ziemupniekiem. 

Noslēgumā Skaidrītes gardās 
pankūkas, rotaļas un danči Ziem-
upes tautas namā. 

Līdzi ņem:
- saujiņu ar sēklām, graudiem, 

pupām, zirņiem vai ko citu, ko tu 
vēlies ziedot ugunij savas mājas 
svētībai un labklājībai, lauku ra-
žīgumam (vēlams, lai var viegli 
paņemt saujā, samaisīt ar citām 
sastāvdaļām, nesmērē rokas) – 
nav obligāti;

- Jāņu vainagu, pušķīti vai ko 

citu, no kā vēlies atbrīvoties; 
- mūzikas instrumentu, ko spē-

lēt vai radīt troksni (koka karotes, 
pannas, katla vāki, veļas dēlis, 
bungas, tamburīni u.c., jo ķekatās 
iešana nozīmē arī trokšņa sacelša-
nu visapkārt, lai aizbaidītu ļaunos 
garus) – vēlams, bet nav obligāti; 

- mazu cienastu (pēc bluķa 
vilkšanas plānota maza iestipri-
nāšanās Ziemupes tautas namā).

Ja vēlies arī no sava pagalma 
bluķī savākt visu slikto, tad pirms 
došanās uz Ziemupi vari ap savu 
māju simboliski apvilkt pagali, 
pēc tam to paņem līdzi un pēc 
uguns rituāla pievienosi ugunij.

Ģērbieties silti un ērti, atbil-
stoši laika apstākļiem, un latvis-
kās maskās. 

Jebkurus saulgriežus, ko svi-
nam, un lietas, ko darām, darām 
pirmām kārtām sev. Priecājamies 
par ikvienu, kurš ir un dara kopā 
ar mums. 

Ziemupes folkloras draugu 
kopas vārdā –

Daina Vanaga

Ziemas saulgrieži Ziemupē
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OLIMPIĀDES
Ir sācies starpnovadu olimpiāžu laiks, kas norisināsies līdz 2020. gada aprīlim. 
26. novembrī notika krievu valodas olimpiāde, kurā B grupā 12. klases skolnieks 

Mihaēls DOROŅINS ieguva 1. vietu, iegūstot 89 punktus no 100 iespējamiem. Paldies 
skolotājai Ludmilai VASIĻČIKAI!

28. novembrī notika starpnovadu 9.–12.  klašu bioloģijas olimpiāde tiešsaistē.

DALĪBA ESF PROJEKTOS

Pāvilostas novada skolas jau trešo gadu piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu 
projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā skolēniem ir 
iespēja apmeklēt papildu konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī piedalīties mācību 
vizītēs ārpus skolas. 

Šogad dalībskolām 
tika piedāvāta iespēja 
Tehnoloģiju gada laikā 
rakstīt projektu un ie-
gūt papildu finansējumu 
inženierzinātņu jomas 
priekšmetos dažādu ak-
tivitāšu organizēšanai, 
kā arī atbalsta personāla 
atalgojumam. 

Pāvilostas vidussko-
la ir ieguvusi finansiā-
lu atbalstu robotikas 
pulciņam, kurā ar  lielu 
interesi darbojas lielākā 

daļa 4. klases skolēnu, kā arī daži skolēni no 5. līdz 7. klasei, bet šajā vecumposmā sko-
lēnu dalība varētu būt lielāka. 

No ESF projekta iegūts papildu finansējums speciālajam pedagogam Pāvilostas vidus-
skolā un logopēdam Vērgales pamatskolā.

 Kopumā piesaistītais finansējums Tehnoloģiju gada laikā ir 8620 EUR.  Pateicoties 
aktīvajai skolotājai Solveigai Ansonei, kura regulāri apmeklē fizikas skolotāju seminārus 
un citas aktivitātes, Pāvilostas vidusskola no projekta ir saņēmusi 2 radioviļņu izplatī-
šanās pārbaudes iekārtas 496,10 EUR vērtībā, kuras varēs izmantot fizikas stundās un 
ārpusstundu aktivitātēs.

Abas novada skolas ir iesaistījušās ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”, kurā skolēni papildus saņem atbalstu 
no speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, klases audzinātāja un no mācību  priekšme-
tu  skolotājiem, lai uzlabotu mācību sasniegumus, celtu motivāciju mācīties, kā arī gūtu 
emocionālu atbalstu grūtos brīžos.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Aina Jakovļeva

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir kompleksa, starpdisciplināra programma, ļaujot 
katram skolas skolēnam apmeklēt semestrī vienu kultūras pasākumu vai muzejpedago-
ģisku nodarbību vai citu aktivitāti, kas iekļauta šajā projektā. 

Īstenojot programmu “Latvijas skolas soma” Pāvilostas vidusskolā, notikušas vairā-
kas aktivitātes.

31.10.2019. 7. klase apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Smaragda pils@ta. Enter”. Ie-
spaidi pēc izrādes ļoti labi – satura ziņā pamācošs sižets par tehnoloģiju nozīmi pusau-
džu ikdienā, tieši par mobilā telefona jēgpilnu lietošanu. Pati izrāde koša, ar specefek-
tiem, īpašiem tēliem un maskām. Paldies par doto iespēju! 

Klases audzinātāja Anna Kaže

19.11.2019. 12. klases jaunieši Alsungas kultūras namā noskatījās Dzintara Dreiber-
ga uz patiesiem notikumiem balstīto filmu “Dvēseļu putenis”, kas tikusi uzņemta pēc 
Aleksandra Grīna romāna motīviem un tiek uzskatīta par pēdējā laika kulta filmu, kuru 
jau ir noskatījies rekordliels cilvēku skaits. Šī filma mums bija kā punktiņš uz “i” pēc 
Latvijas valsts 101. dzimšanas dienas svinībām, pēc kurām nenoliedzami patiesi šķiet 
galvenās lomas atveidotāja Oto Brantevica vārdi: “Latvija – tie esam mēs!” Literatūras un 
latviešu valodas skolotājas Ineses Reņķes vadībā taps skolēnu recenzijas kā atgriezenis-
kā saite par redzēto. 

Klases audzinātāja Ilze Ozoliņa

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

23.11.2019. 5. klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Pirmais pieturas punkts bija 
Rīgas Motormuzejs. Izmantojām muzeja piedāvāto tehniski radošo darbnīcu ar ķīmijas 
novirzienu “Atlecošā bumba”. 

Skolēni uzzināja par 
gumiju, tās atklāšanu, 
īpašībām, daudzveidīgo 
lietojumu. Nodarbības 
vadītāja pastāstīja, kas 
un ko no gumijas ražo-
ja Latvijā. Nodarbības 
otrajā daļā bērni iejutās 
laborantu lomā un izga-
tavoja atlecošo bumbi-
ņu. Par ieinteresētību, 
priekšzīmīgu uzvedību 
un zinātkāri skolēni sa-
ņēma diplomu. Sekoja 
iepazīšanās ar muzeju 

jaukas gides vadībā. Turpinājumā pievērsāmies fiziskām aktivitātēm batutu parkā “Jump 
Space”. Skolēniem īpaši patika praktiskā nodarbība, protams, arī retro automobiļi un 
iespēja atpūsties batutu parkā. Kā anketās rakstīja bērni – patika viss.

                                         Klases audzinātāja Ārija Paipa

20.11.2019. 8. klases skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Paldies tev, draudziņ”. 
Šī, mūsuprāt, ir pati labākā teātra izrāde, ko līdz šim esam redzējuši. Izrāde bija ļoti in-
teresanta un reizē pamācoša. Cauri visam stāstam vijās atklāsme, ka nav vērts melot, jo 
beigās patiesība tāpat atklāsies. Pirmo reizi ar klasi apmeklējām vakara izrādi, un sajūtas 
ir pavisam citādas, jo bērnu izrādēs visi runā, bet šeit ir vairāk pieaugušu cilvēku. Ja būtu 
izdevība apmeklēt vēl kādu izrādi, noteikti neatteiktos izmantot šādu iespēju.

Klases domas apkopoja  Samanta Ozola

27.11.2019. 9. klases audzēkņi apmeklēja teātra izrādi Liepājas teātrī “Liepāja – Lat-
vijas galvaspilsēta”. 

Informāciju apkopoja direktore M. Rolmane

CITI SKOLAS NOTIKUMI NOVEMBRĪ
1.11.2019. Pāvilostas vidusskolā notika izklaidējošs pasākums “Mošķīšu ballīte”, ko 

jau no septembra īpaši gaida mazāko klašu skolēni. Šogad nopietni un atbildīgi pasāku-
ma organizēšanā darbojās 9. klases skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki, izveidojot mūsu 
skolas “Izlaušanās istabu” jeb “Escape Room”. 

Skolotāja D. Jēkabsone

3.11.2019. notika atklātā stunda 
latviešu valodā 3.  klasei. Skolēni bija 
sagatavojuši kolāžas par sevi, saviem 
hobijiem, interesantākajiem notiku-
miem, savu ģimeni, draugiem. Savu 
darbu katrs skolēns prezentēja, tādē-
jādi mācoties prasmi uzstāties, atbildēt 
uz jautājumiem.

 Foto un aprakstu 
sagatavoja direktores vietniece 

A. Jakovļeva.

6.11.2019. 5. – 12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar VUGD Kurzemes reģiona 
brigādes Liepājas 1. daļas inspektori Agnesi Finku, kas iepazīstināja ar ugunsdzēsēju 
profesiju un ikdienā veicamajiem pienākumiem. Īpašu uzmanību vēršot uz gadījumiem, 
kad zvanīt uz telefona numuru 112, kas jāievēro un jādara ikdienā, lai izvairītos, mazi-
nātu dzīvībai bīstamas situācijas. Aktualizēja informāciju, ka ar 2020. gada 1. janvāri 
mājokļos obligāti jābūt autonomiem dūmu detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privāt-
mājās papildus jābūt ugunsdzēsības aparātam.

Direktore M. Rolmane

6.11.2019. Jau septīto gadu Pāvilostas vidusskolas debašu un novada izpētes pul-
ciņš piedalās Grobiņas Eiropas kluba rīkotajos konkursos. Arī šis gads nav izņēmums. 
Konkursa neklātienes kārtā piedalījās 16 komandas no Grobiņas, Liepājas, Bauskas un 
Pāvilostas. Komanda “MEDESĀ” (Sāra Jasmīna Vezjuka, Elizabete Kiričenko, Marta Kron-
berga, Daniels Zundmanis un Elīna Freidenfelde) ieguva 2. vietu, bet komanda “AGARD” 
(Rainers Zamarītis, Alise Priedoliņa, Alise Ozola, Daniela Tuze un Gabriela Vagotiņa-
Vagule) – 6.  vietu. Abas komandas tika uzaicinātas uz klātienes kārtu, kur atbilstoši 
ieguva: “MEDESĀ” – 3. vietu (Martu Kronbergu nomainīja Luīze Paula Gulbe), “AGARD” 
– 5. vietu. Apsveicam!

          Pulciņa skolotāja Ārija Paipa

      Foto: Ā. Paipa
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PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

8.11.2019. Mārtiņdienas gadatirgus. Šī gada notikumu atklāja 9. klašu 
ansamblis, kurā bija iesaistīti visi šīs klases audzēkņi kopā ar mūzikas 
skolotāju Daci Bunku. Tas tik bija pārsteigums priekš visiem! Pēc muzikā-
lā ievada tirgošanās varēja sākties. Labā noskaņojumā un pozitīvā pirkša-
nas – pārdošanas azartā tirdziņš darbojās pilnā sparā.

Direktore M. Rolmane

11.11.2019. “GAISMAS CEĻŠ”, brauciens uz Sakas pagasta Stembri – 
piemiņas vietu Brīvības cīņās kritušiem Sakas dēliem.  No rīta visi skolēni 
pulcējās zālē un ieklausījās vēstures skolotājas Ārijas Paipas stāstījumā 
par Brīvības cīņu noslēgumu Kurzemē, tanī skaitā par notikumiem Pāvil-
ostā. Turpinājumā sekoja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājas 
Irinas Kurčanovas prezentācija, kurā bija apkopota informācija par Pāvil-
ostu īsi pirms 1. pasaules kara, kara laikā un vietējo iedzīvotāju iesaistīša-
nos Brīvības cīņās. Turpinājumā skolas saime iesaistījās “Gaismas ceļa” 
veidošanā pie Saules akmens. Tad 8. un 9. klases skolēni devās uz piemi-
ņas vietu Stembres kapos, kur pie pieminekļa muzeja vadītāja atgādināja 
par kritušajiem novadniekiem. Tad pasākuma dalībnieki nolika svecītes 
un ziedus, kopīgi nodziedāja strēlnieku dziesmu “Div’ dūjiņas”.   

Vēstures skolotāja Ā. Paipa

11.11.2019. Par godu Lāčplēša dienai 1.–6. klases zēni skolas sporta 
zālē piedalījās “Spēkavīra” sacensībās, iesākot ar soļošanu jaunsargu Lie-
nes Šķilas un Uvja Kārļa Mūrnieka vadībā. Sacensību turpinājumā tika 
veiktas 3 dažādas stafetes, kuras sagatavoja 12. klases skolēni. Lielākais 
izaicinājums – virves vilkšana.  5. un 6. klases meitenes sirsnīgi atbalstīja 
savus klases zēnus, uzmundrinot ar pašgatavotiem plakātiem un citiem 
atribūtiem, par kuriem jau iepriekš bija padomājušas. Sacensību noslēgu-
mā visi mazie spēkavīri saņēma atzinības rakstus. 

Pasākuma iniciatore – Dace Bunka.
Skolotāja I. Ozoliņa

15.11.2019. Svinīgā līnija par godu Latvijas Republikas proklamēša-
nas gadadienai. Līnija tika atklāta ar skatuves runas pulciņa dalībnieku 
deklamētām dzejas rindām par dzimto zemi. Tad skolas direktore Marita 
Rolmane visus sveica šajos svētkos, pasniedzot diplomus komandai, kas 
piedalījās Grobiņas Eiropas kluba konkursā “Latvijai 101”. Nobeigumā šie 
jaunieši nedaudz citādā sastāvā visus iepazīstināja ar savu sagatavoto uz-
vedumu šim konkursam.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņi Džeina Šer-
vincka, Sindija Rusiņa, Gundega 
Matisone  un Edvards Akerfelds 
22. novembrī brauca uz Iecavu, 
lai piedalītos Iecavas Mūzikas 
un mākslas skolas rīkotajā kon-
kursā “Radošais atlikums”.  Bēr-
niem  līdzi devās skolotājas Inita 
Zingnika un Antra Mazika, lai 

radoši atbalstītu un iedrošinātu.
Konkurss tika rīkots, iz-

mantojot  sponsoru sarūpētus 
ražošanas procesā radušos atli-
kumus: kartonus, olu kastes un 
avīzes. Tas viss bija jāsameistaro 
kopā un jāizgatavo skulpturāli 
telpiski mākslas objekti – “Pa-
radīzes suns” un “Nerātnais 
putns”. Konkursā piedalījās 22 

mākslas skolas no visas Latvijas 
ar 39 komandām. Mūsu bērni 
startēja ar labiem rezultātiem, 
un abas komandas mājās atve-
da atzinības rakstus un nelielas 
dāvaniņas. Piedalīšanās konkur-
sā  viņiem bija lieliska radoša 
pieredze.

 
Skolotāja Antra Mazika

Mākslinieki piedalās konkursā Iecavā

Skrien, bitīte, istabā
Mārtenīša vakarā;
Ja tu pate neieskrien.
Ienes sava saldumiņa.
 
Pašā Mārtiņdienas priekšvaka-

rā Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Dzintariņš” ar 
lielu troksni, lustīgām dziesmām 
un jautrām rotaļām bija sanākuši 

Mārtiņbērni no Vērgales pagasta – 
Vērgales pamatskolas folkloras 
kopa Maritas Kalējas vadībā.

Ķekatnieki nepārsteidza “Dzin-
tariņa” bērnus nesagatavotus, arī 
viņi bija pagatavojuši maskas un 
iemācījušies dziesmas un rotaļas. 
Kā jau Mārtiņos pienākas, saim-
nieces bija noklājušas galdu ar lina 
galdautu, zirņiem un sklandrau-

šiem. Svētki sita augstu vilni – bija 
gan danči, gan gaiļu cīņas.

Paldies Maritai Kalējai un Vēr-
gales pamatskolas 7. klases skolē-
niem, kuri darbojas folkloras kopā 
“Čabraki”, par latvisku paražu ie-
dzīvināšanu Mārtiņdienas svētkos.

PII “Dzintariņš” vadītāja 
Monta Pētermane

“Dzintariņa” bērni sagaida Mārtiņbērnus!

Foto no iestādes fotoarhīva

8. novembrī PII “Kastanītis” 
norisinājās Mārtiņdienas pasā-
kums “Kur tu teci, Mārtiņgaili?”.

Bērni tika iepazīstināti ar 
Mārtiņdienas tradīcijām, rota-
ļām, dziesmām, maskām, ticē-
jumiem, mīklām un ēdieniem. 

Katra no grupiņām sniedza savu 
sagatavoto priekšnesumu. Mūs 
arī pārsteidza skolotājas, kas bija 
pārģērbušās par ķekatniekiem. 
Bērnos tika audzināta tikumu 
un ieradumu attīstība latviskajās 
tradīcijās.

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

Līga Spjute

Kur tu teci, Mārtiņgaili?

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI
NOVADA SKOLĀS 

VĒRGALES 
PAMATSKOLĀ

19. decembrī plkst. 
15.00 liecību izsnieg-
šana klasēs, bet plkst. 
17.00 ZIEMASSVĒTKU 
PASĀKUMS kultūras 
nama zālē. Pēc tam līdz 
plkst. 22.00 svētku balle 
kopā ar Arvi Kurmi.

PĀVILOSTAS 
VIDUSSKOLĀ

19. decembrī plkst. 
18.00 Ziemassvētku pa-
sākums. Turpinājumā 
svētku balle.

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

18. decembrī plkst. 13.00 
mākslas nodaļā (E. Šneidera laukumā 2, Pāvilostā) – audzēk-

ņu radošo darbu izstāde;
mūzikas nodaļā (Dzintaru ielā 23, Pāvilostā) – audzēkņu un 

pedagogu koncerts “Kopā Ziemassvētkos”. Koncertā uzstāsies kla-
vieru, akordeona, vijoles, ģitāras spēles audzēkņi.
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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 2020. gada janvāra izdevumam 
jāiesniedz līdz 2019. gada 27. 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 bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

LILIJA MESŅIKOVA 
(6.10.1940.–18.11.2019.)

ASTRA SKUDRA 
(18.11.1939.–21.11.2019.)

Izsakām līdzjūtību!

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBA LAIKS 
DECEMBRA NOGALĒ

Pāvilostas novada pašvaldība, VPVKAC 
(Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) 

un Sakas klientu apkalpošanas centrs
23. un 30. decembrī no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Vērgales pagasta pārvalde un VPVKAC 
(Vērgales pagasta pārvaldē)

23. un 30. decembrī no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 12.30 līdz 15.30.

No 24. līdz 26. decembrim un no 
31. decembra līdz 1. janvārim IESTĀDES SLĒGTAS.

PRIECĪGUS SVĒTKUS!

â Vērgales PII “Kastanītis” piedalās 
“Zaļās jostas” makulatūras un 
izlietoto bateriju vākšanas konkursā 
“Tīrai Latvijai”. Aicinām Pāvilostas 
novada iedzīvotājus atbalstīt kastanīšus 
(līdz 1.03.2020.). Sīkāka informācija pa 
tālruni 63490847.

AICINĀJUMS

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2019. gada 17. decembrī:
n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē; 
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

“Dod, Dieviņi, otram dot...” 
Vērgales pamatskolas skolēni 
saka lielu paldies visiem, kuri dalījās 
ar savā dārzā izaudzēto un papildināja 
skolēnu pusdienu galdu!

Paldies mājas “Dzintaru iela 95” iedzīvotā-
jiem, draugiem un radiem par skaistajiem 
ziediem, Astru SKUDRU Mūžībā pavadot!

Jāzeps Skudra

PATEICĪBA

â Vērgales pagasta pārvaldes kasiere 
Māra ŠVĪTIŅA būs atvaļinājumā no 19. 
līdz 23. decembrim.

â Būvvaldes vadītājs un arhitekts Jānis 
GRUNDBERGS būs atvaļinājumā no 19. 
līdz 20. decembrim.

â Pāvilostas novada TIC (Dzintaru ielā 2, 
Pāvilostā) un Vērgales pagasta pārvaldē 
iespējams iegādāties Pāvilostas novada 
kalendāru 2020. gadam. Cena 6,47 EUR.

ZINĀŠANAI

Kā katru gadu, arī šogad tiek 
organizēti Ziemassvētku pasākumi 
novada pirmsskolas vecuma bēr-
niem. Pasākumā var piedalīties arī 
bērni, kuri ir vecāki par pirmsskolas 
vecumu un kuri nav deklarēti Pāvil-
ostas novadā.

Tie vecāki un vecvecāki, kuri vēlas sagādāt saldu pārsteigumu bēr-
niem, kuri nav deklarēti Pāvilostas novadā un ir vecāki par pirmsskolas 
vecumu, tiek aicināti līdz 16. decembrim pieteikties pie Sociālā die-
nesta darbiniecēm (tālruņi: Vērgalē – 26818992; Sakā – 22012032; 
Pāvilostā – 63484560) un kasē samaksāt 5 EUR par saldumu paciņu. 
Pasākumu norise:

l Vērgales kultūras namā 21. decembrī plkst. 12.00 Ziemas-
svētku vecītis gaidīs  pirmsskolas vecuma bērnus, lai kopīgi ieskatītos 
dāvanu maisā. Svētku virpulī būs arī lustīgais pingvīniņš, kurš prot vis-
labākās rotaļas.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 2020. gada 3. janvārī plkst. 
17.00.

ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS 
AICINA PIE SEVIS CIEMOS BĒRNUS

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2019. gada novembrī Pāvilostas novadā reģistrēti 
jaundzimušie –  1 meitene Vērgales pagastā.

Sveicam ģimeni!

Lai aiziet prom ar baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomāc mūs.
Lai jaunais gads mums nāk ar prieku, 
Ar cerību – viss labi būs.

Atkal nemanot aizsteidzies vēl viens krietns brīdis mūsu 
dzīves – vesels gads! Tas mūs ir pārsteidzis ar daudziem 
pārbaudījumiem, bet priekšā jaunas pārmaiņas, un pārdzīvosim 
arī šīs. Lai egles gaismiņas rāda ceļu labajiem darbiem. Paldies 
visiem kultūras nama pulciņu dalībniekiem un viņu vadītājiem. 
Paldies visiem, kas ir atraduši ceļu uz kultūras namu, kas mūs ir 
atbalstījuši un palīdzējuši. Novēlam gan jums, gan arī paši sev, 
lai nākamais gads pilns radošu domu un veiksmīgu darbu un lai 
netrūkst nekā, ko nav iespējams nopirkt par naudu, lai ir spēka 
tikt galā ar to, ko iespējams izmainīt. 
LAI JUMS SATICĪGI UN PRIEKA PILNI ZIEMASSVĒTKI 

UN LAI GAIŠI RIT JAUNĀ GADA DIENAS! 
Vērgales kultūras nama Velga un Vita

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 4. decembra līdz 16. 

janvārim Mārtiņa Vespera privātkolekcijas biskvītporcelāna figūriņu 
izstāde “UZ VECĀSMĀTES KUMODES”. Vairāk par izstādi lasīt 8.lpp.

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē no 9. decembra līdz 
2020. gada 8. janvārim skatāma pāvilostnieces Veltas Vaškus 
pužļu izstāde “MANS VAĻASPRIEKS – PUZLES”. 6. janvārī plkst. 
14.00 aicinām uz pužļu pēcpusdienu, kuru vadīs izstādes autore.

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē no 2020. gada 8. 
janvāra līdz 26. februārim būs skatāma Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas mācību prakses radošo darbu izstāde “JŪRAS STĀSTI”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 31. decembrī no plkst. 23.00 
līdz 4.00 JAUNĀ 2020. GADA SAGAIDĪŠANAS BALLE. Pulksten 24.00 
– svētku salūts. Biļešu iegāde un galdiņu rezervācija Pāvilostas nova-
da domes kasē līdz 27. decembrim, cena iepriekšpārdošanā 5,00 EUR, 
pasākuma dienā 7,00 EUR. Sagaidīsim Baltās metāliskās žurkas gadu 
kopā! 

VĒRGALĒ 
l Vērgales kultūras namā 12. decembrī plkst. 12.00 izdevniecība 

“Ezerrozes grāmata” un Saraiķu bibliotēka aicina uz dzejas svētkiem 
“AR GAIŠĀM DOMĀM UN BALTIEM SAPŅIEM”. Ziemassvētku ieska-
ņās atvērsim dzejas grāmatas kopkrājumu “Lai katram sava laimes 
zvaigzne”, kura līdzautore ir arī Līga Lode no Pāvilostas novada Vēr-
gales pagasta Saraiķiem. Dzejas svētku noskaņu radīt palīdzēs viesi 
no Kuldīgas, Madonas/Rīgas, Priekules, Liepājas, kā arī Vērgales mūziķi. 
Esiet mīļi aicināti, lai Patriotu mēnesis turpinās Ziemassvētku gaisotnē 
ar gaišām domām un baltiem sapņiem, un palīdzēsim arī kādam viņa 
sapni piepildīt! 

l Vērgales kultūras namā līdz decembra beigām aplūkojama Lie-
pājas fotostudijas “Fotast” 12 dalībnieku fotogrāfiju izstāde “VIENU 
DIEN’ VĒRGALĒ...”

l 1. janvārī pulksten 1.00, kad būsim sagaidījuši 2020. gadu, sa-
tiksimies Vērgales kultūras namā, lai jautri un lustīgi PAVADĪTU JAUNĀ 
GADA NAKTI kopā ar Viktoru un Aivaru. Mīļi aicinātas ģimenes ar bēr-
niem, radi un draugi, domubiedri, visi, kas vēlas būt kopā! Galdiņu rezer-
vēšana līdz 23. decembrim pa tel. 29189223. Ieejas maksa 5,00 eiro.

ZIEMUPĒ
l No 8. līdz 30. decembrim “Rūķupē” Ziemupes jūrmalā lielus 

un mazus ciemos gaidīs ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS un “RŪĶUPES” 
RŪĶI ar saviem draugiem poniju Kriksi, trusīšiem Hipu un Hopu! Ro-
taļas, “Rūķupes” taka, dažādas meistarotavas, tēja, darbīgo rūķu bode, 
sirsnīga kopā būšana... Pieteikšanās (īpaši par saldo iepriecinājumu), 
zvanot Rūķim Plānotājam, tālrunis 29400470. Vairāk informācijas www.
facebook.com/rukupesruki.

l Ziemupes bibliotēkā no 28. novembra apskatāma Marinas 
Raubenas dažādās tehnikās darināto DARBU IZSTĀDE.

l 21. decembrī Ziemupē tiks svinēti ZIEMAS SAULGRIEŽI. Pul-
cēšanās un uguns rituāls plkst. 18.30 pie “Jūras mājas” Ziemupes 
centrā. Pēc uguns rituāla vilksim bluķi un dosimies ķekatās – ciemos 
pie citiem ziemupniekiem. Noslēgumā Skaidrītes gardās pankūkas, rota-
ļas un danči Ziemupes tautas namā. Vairāk par pasākumu lasiet 17. lpp.

Kad sniedziņš sijājas zaļās skujiņās,
kāda burvība sena 
pār zemi klājas…
tā ieglaužas dvēselēs, 
māju palodās –
skan debesos teiksmainā
“Klusa nakts, svētā…”

(Elza Sudmale)

GAIŠUS, JAUKUS 
ZIEMASSVĒTKUS 

UN LAIMĪGU 
JAUNO GADU!

Vēl Pāvilostas 
vidusskolas 

kolektīvs


