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Arī šogad oktobrī Pāvilos-
tas novada dome organizēja 
aptauju par 2019. gada nomi-
nācijām un lūdza iedzīvotājus 
izvirzīt labākos novadniekus. 
Kopumā aptaujā šogad pie-
dalījušies 138 iedzīvotāji, kā 
arī saņemti 5 iesniegumi no 
3 pašvaldības iestādēm un 3 
privātpersonām par pateicības 
izteikšanu 13 novadniekiem. 

Šogad dome nesaņēma nevienu 
iesniegumu nominācijā “Goda 
novadnieks 2019”. Pāvilostas 
novada domes Izglītības, kul-
tūras un sporta komitejai tika 
nodotas 119 elektroniskās un 
19 drukātās anketas, visas atzī-
tas par derīgām. 

Šogad titulam “Gada novad-
nieks 2019” deputāti iedzīvotāju 
balsojumam virzīja Pāvilostas no-

vada pašvaldības projektu koordi-
natori Vizmu ĢĒĢERI par daudzu 
projektu veiksmīgu realizēšanu 
pašvaldībā vairāku gadu garumā, 
tādējādi sekmējot Pāvilostas nova-
da ilgtspējīgu attīstību, teritorijas 
sakārtotību un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanos; Pāvilostas 
jahtu ostas uzraugu Ģirtu VAGO-
TIŅU-VAGULI par novada pozitīvā 
tēla uzturēšanu un popularizē-

šanu, iejūtoties Pāvilostas jahtu 
ostas kapteiņa, Ziemupes Ziemas-
svētku vecīša un Zvejnieku svēt-
ku Neptūna tēlā, kā arī par aktīvu 
darbību novada kultūras dzīvē; 
biedrības “Ziemupīte” vadītāju 
Dainu VANAGU par sentēvu tradī-
ciju uzturēšanu un popularizēša-
nu, kopjot latvisku dzīvesziņu un 
organizējot gadskārtu pasākumus 
Ziemupē, kā arī par Pāvilostas 

novada vārda nešanu ārpus tā ro-
bežām. Komiteja pēc balsu saskai-
tīšanas apstiprināja un Pāvilostas 
novada dome lēma šogad nominā-
ciju “GADA NOVADNIEKS 2019” 
piešķirt DAINAI VANAGAI, kura 
no iedzīvotājiem saņēma 75 bal-
sis. Savukārt Ģirts Vagotiņš-Va-
gulis saņēma 41 balsi, bet Vizma 
Ģēgere – 20 balsis. 

Turpinājums 7. lpp.

Izvirzīti labākie novadnieki apbalvojumu saņemšanai

“Trīs zvaigznes 
debesīs mums mirdz, 
divas krāsas karo-
gā, trīs vārdi lūgsnā 
mums skan – Dievs 
svētī Latviju!”. Latvi-
jas Brīvības piemi-
nekļa trīs zvaigznes... 
tā ir svētā trīsvienība, 
kuru nebūs šķirt, lai 
kādi laiki nāktu un 
ietu. Latvijas vārdu 
novembrī izrunājam 
īpašāk. Ar lepnumu, 
ar cieņu pret tiem, 

kuri atdeva pašu dārgāko – savu dzīvību, lai mēs šodien 
staigātu pa brīvas un neatkarīgas valsts zemi. Tieši tāpēc 
mēs novembrī pie apģērba nēsājam sarkanbaltsarkanās 
lentītes, svētku dienās pie mājām izliekam karogus un godi-
nām kritušos karavīrus, noliekot ziedus pie pieminekļiem. 

Tuvojas Latvijas valsts svētki, kuros mēs apliecinām 
cieņu savai tēvzemei, paužam lepnumu par mūsu senču de-
vumu, veidojot Latviju lielu un spēcīgu, par spīti grūtajiem 

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz, 
Divas krāsas karogā, 
Trīs vārdi lūgsnā mums skan, 
Dievs svētī Latviju! 
Kad manas dzimtenes laukos 
Vējš valsi sniegotu dej 
Un slaidos karogu mastos 
Sārtbaltas liesmas jau skrej, 
Ir atkal novembra vidus, 
Un laiku pieminam mēs, 
Kad cauri tumsai, pret rītu 
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.

Zīmējums: Evelīna Glužģe, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 
mākslas nodaļas  2. klases skolniece.

SVEICAM LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!

laikiem, kas gadsimta griezumā nesa vārdos neizsakāmu 
postu un sāpes, bet pāri visam arī nerimstošu mīlestību 
pret katru savas valsts nostūri, Latvijas iedzīvotājiem un 
latviešu valodu. 

Trīs zvaigznes debesīs un ticība tam, ka tieši mēs va-
ram nostiprināt savas tautas gribu un izaugsmi tik lielu un 
stipru, cik paši to vēlamies, un neviens cits šajā pasaulē 
nebūs varenāks savā gribā redzēt lielu un stipru Latviju kā 
mēs paši – latvieši! Tā ir lielākā laime – redzēt mūsu zemi 
brīvu, patriotisku, priecīgu un savstarpēji vienotu. 

Kārlis Ulmanis reiz teicis: “Ar pateicību mums jāpiemin 

tie, kas centušies turēt tautas garu možu šai virzienā un ne-
suši brīvai Latvijai vislielāko upuri – savu dzīvību.” Ar šiem 
vārdiem Lāčplēša dienā godināsim visus, kas piedalījās 
mūsu brīvības kaldināšanā. Savukārt valsts svētkos novēlu, 
lai Latvijā pastāvētu taisnīga valsts iekārta ar godājamiem 
priekšstāvjiem, kuri mūsu zemi ciena un mīl, kuri vēlas, lai 
mēs būtu spēcīga un vienota valsts, kurā sabiedrība jūtas 
laimīga!

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons
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Septembrī Pāvilostas novada domes deputāti izteica ierosinājumu, ka oktobrī domes 
sēde varētu notikt Ziemupē, jaunatklātajā senlietu krātuvē “Jūras māja”, lai klātienē do-
mes priekšsēdētājs, deputāti un citi pašvaldības darbinieki varētu apskatīt ēku un iepa-
zīties ar tās darbību. 

Senlietu krātuves vadītāja Daina Vītola visus laipni sagaidīja un izrādīja senlietu krā-
tuves mājīgās telpas, nedaudz pastāstot par ēkas vēsturi un visa gada garumā notikuša-
jiem būvdarbiem, pašlaik iekārtoto nelielo ekspozīciju otrajā stāvā un izstādi, kas apska-
tāma pirmajā stāvā. Pēc redzētā un dzirdētā novada domes priekšsēdētājs un deputāti 
atzina, ka paveiktais ir vērā ņemams, zinot, kādā stāvoklī ēka bija pirms tam, kā arī bija 
gandarīti par Dainas paveikto un izteiktajām iecerēm tuvākai un tālākai nākotnei. 

Turpinājumā turpat senlietu krātuvē “Jūras māja” notika kārtējā domes sēde, kuru 
vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās Pā-
vilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Gints 
JURIKS, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS. Neparedzētu apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās 
deputāts Ralfs JENERTS, pamatdarba dēļ – deputāte Zane MEŽAVILKA. Sēdi protokolēja 
pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 30 darba kārtības 
punkti. 

â Dome nolēma izdot izpildrīkojumu un piedzīt no astoņām personām nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu kopā 3908,73 EUR apmērā.

â Nolēma dzēst vienai privātpersonai (miris 22.05.2019.) nekustamā īpašuma no-
dokli, īres un nomas maksu par summu 14,87 EUR par nekustamo īpašumu Sakas pagas-
tā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma ar 1.10.2019. samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 pro-
centiem vienai privātpersonai kā personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo 
īpašumu Pāvilostā, Pāvilostas novadā, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saim-
nieciskai darbībai. 

â Nolēma izdarīt grozījumus ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. janvāra sē-
des lēmumu apstiprinātajos degvielas limitos. 

â Nolēma veikt iedzīvotāju aptauju ar šādiem atbilžu variantiem: Pāvilostas novada 
administratīvās teritorijas saglabāšanu esošajās robežās; Pāvilostas novada administra-
tīvās teritorijas robežu grozīšanu, apvienojot to ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, 
Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadu Lejaskurzemes novadā; cits variants (nepiecie-
šams komentārs). Nolēma apstiprināt aptaujas anketu. Iedzīvotāju aptauju nolemts veikt 
no 11.11.2019. līdz 2.12.2019. Nolēma pēc aptaujas datu apkopošanas rīkot sabiedrisko ap-
spriešanu Pāvilostas pilsētas kultūras namā un uzaicināt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas ministru. Aptaujas anketas būs iespējams aizpildīt Pāvilostas novada 
pašvaldībā, visās novada bibliotēkās, Pāvilostas novada VPVKAC, Vērgales pagasta pārval-
dē, Pāvilostas novada TIC, elektroniski sūtīt viedokli uz e-pastu dome@pavilosta.lv, kā arī 
aizpildīt anketu Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā.

â Nolēma atļaut SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” atsavināt traktora piekabi 
TPC-3.0. Nolēma izveidot Kustamās mantas novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Oskars 
Vērnieks; Gatis Brēdiķis; Solvita Šēna. Uzdeva komisijai veikt pamatlīdzekļu novērtē-
šanu, piesaistot sertificētu vērtētāju, nosakot nosacīto cenu, un izstrādāt izsoles notei-
kumus katram atsavināmajam pamatlīdzeklim, iesniegt tos apstiprināšanai Pāvilostas 
novada domē.

â Atlika jautājuma “Par kanalizācijas tarifa mainīgās daļas noteikšanu daudzdzī-
vokļu mājai Priežu ielā 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” izskatīšanu uz novembra sēdi. 
Nolēma uzaicināt O. Vērnieku komentāru sniegšanai uz Attīstības, lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un saimniecisko lietu komiteju 21.11.2019.

â Nolēma veikt nekustamā īpašuma “Atvari”-13, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā, zemes domājamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada 
pašvaldības vārda. Par nekustamā īpašuma “Atvari”-13, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pā-
vilostas novadā, atsavināšanu nolēma lemt pēc minētā īpašuma ierakstīšanu zemesgrā-
matā.

â Nolēma izsniegt vienai privātpersonai nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašu-
ma Pāvilostā, Pāvilostas novadā, reģistrēšanai zemesgrāmatu nodalījumā.

â Nolēma organizēt klaiņojošo kaķu izķeršanu Rīvas ciemā, slēdzot līgumu ar serti-
ficētu klaiņojošo dzīvnieku ķērāju. Finansējumu klaiņojošo kaķu izķeršanai nolēma rast 
pašvaldības budžeta sadaļā “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem”. Kontroli par klaiņojo-
šo kaķu izķeršanu uzdeva pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam Magonem.

â Nolēma grozīt 25.07.2019. Pāvilostas novada domes lēmuma “Par ēkas daļas un tai 
piegulošās zemes nomu” konstatējošā daļā 2.2. punktu – noteikt, ka Ingrīda Jansone lūdz 
iznomāt saimniecības ēkas daļu mākslinieku darbnīcas ierīkošanai, kuras platība ir 53,7 
m2 un kadastrālā vērtība 454,30 EUR; un 2.3. punktu – noteikt, ka nedzīvojamo telpu (ēkas) 
nomas maksa mēnesī gan tirdzniecībai, gan amatniecībai ir 0,43 EUR mēnesī par m2 (bez 
pievienotās vērtības nodokļa), kas sastāda 23,09 EUR mēnesī plus PVN, tas ir 27,94 EUR 
mēnesī. Grozīja 25.07.2019. Pāvilostas novada domes lēmumā “Par ēkas daļas un tai pie-
gulošās zemes nomu” lemjošā daļā 1.2. punktu – noteikt īres maksu par saimniecības ēkas 
daļu ar kadastra apzīmējumu 64130060077005 platībā 53,7 m2 0,43 EUR mēnesī par m2, 
kas sastāda 27,94 EUR mēnesī, un zemes nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās 
vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

2019. GADA 31. OKTOBRĪ ZIEMUPĒ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

â Nolēma vienai privātpersonai iznomāt uz 5 gadiem telpu Nr.27 38,3 m2 platībā 

adresē: Lejas ielā 10, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.  Par telpu iznomāšanu nomas maksu 
noteica 1,42 EUR par 1 m2 mēnesī, tai skaitā PVN, bet par elektroenerģiju – saskaņā ar 
skaitītāja rādījumu pēc iznomātāja izrakstītā rēķina. Līgumu par sauso sadzīves atkri-
tumu savākšanu nomnieks slēdz individuāli ar pakalpojuma sniedzēju.

â Nolēma no 1.10.2019. līdz 1.05.2020. iznomāt vienai privātpersonai zemesgabala 
daļu 24 m2 platībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Noteica nomas mak-
su 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokli.

â Nolēma izbeigt nomas līgumu par telpu Dzintaru ielā 71, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā, ar vienu privātpersonu. Nolēma pārslēgt nomas līgumu par telpu nomu Dzintaru 
ielā 71, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ar privātpersonas dibināto uzņēmumu SIA “BALTS 
LV”, reģistrācijas Nr. LV42103094178, juridiskā adrese: Graudu iela 45-6B, Liepāja, LV-
3401.

â Nolēma mainīt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašu-
mam “Lenkas”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 18,95 ha 
platībā un noteica, ka zemes vienībai 17,95 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 
0101. Zemes vienībai 1,0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ar maģis-
trālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, NĪLM kods 1201.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Čiekuriņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību, un atdalītajai zemes vienībai piešķīra 
nosaukumu “Janīnas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.  Atdalītajai zemes vienībai 
5,2 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vienībām 64,2 ha 
un 34,3 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â Nolēma klasificēt par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību 
apdraudošām divas būves, kā arī to teritorijas, kas neatbilst pilsētvides ainavas 
vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām. Nolēma uzdot īpašniecei veikt ēku kon-
servāciju un daļas nojaukšanu tādā apmērā, lai tās neradītu bīstamību, kā arī sa-
kārtot teritoriju, lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas 
prasībām, iesniedzot būvvaldē būvniecības ieceri par ēku konservāciju un nojauk-
šanu. Pāvilostas novada pašvaldībai uzdeva slēgt vienošanos ar vienas būves tie-
sisko valdītāju par daļēji uzbūvētas dārza mājas nojaukšanu un dzēšanu no Valsts 
zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Nolēma 
nekavējoties piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no 
lielākās kadastrālās vērtības vienam īpašumam. Dome nolēma atcelt nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības vienam 
nekustamam īpašumam. 

â Nolēma piešķirt uz trīs gadiem vienai privātpersonai dzīvokļa īres tiesības uz 
dzīvokli “Ploce 23”-16, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma atbrīvot per-
sonu no nekustamā īpašuma nodokļa, īres maksas un zemes nomas maksas par dzī-
vokli “Ploce 23”-16, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kamēr persona iegūst 
izglītību un tai nav pastāvīgu un regulāru ienākumu.

â Nolēma ar 1.11.2019. pārtraukt dzīvokļa īres līgumu Nr.116 ar vienu privātperso-
nu par dzīvokļa Sakas iela 6 dz.12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu. Uzdeva līdz 
1.02.2020. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli, īres maksu un zemes nomas maksu. 
Nolēma nenomaksāšanas gadījumā uzsākt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

â Nolēma piešķirt uz sešiem mēnešiem dzīvokļa īres tiesības vienai privātper-
sonai adresē: Sakas iela 6-5, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Nolēma veikt kontroli par 
maksājumu veikšanas regularitāti.

â Nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz pieciem gadiem 23 dzīvokļu īrnie-
kiem. Pēc parādu nomaksas nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz trīs gadiem 
divu dzīvokļu īrniekiem. Pēc parādu grafika sastādīšanas par komunālo maksājumu 
veikšanu nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz vienu gadu viena dzīvokļa īrnie-
kam. Noteica parādu nomaksas periodu – 1 mēnesis – trīs dzīvokļu īrniekiem. Parāda 
nomaksas gadījumā dome pagarinās līgumu uz vienu gadu, pretējā gadījumā izbeigs 
dzīvokļa īres līgumu un personu no dzīvokļa izliks, neierādot citu dzīvesvietu.

â Nolēma anulēt četrām personām deklarēto dzīvesvietu adresē “Priedes”, Ploce, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Nolēma zemes vienībai, kas ietilpst nekustamā īpašumā 0,0085 ha platībā, no-
teikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101). Nekustamajam īpašumam piešķīra nosaukumu “Mazķes-
termuiža” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienību, kas ietilpst nekustamā 
īpašumā 0,0085 ha platībā, noteica kā starpgabalu.

â Nolēma lauzt ar vienu nomnieku 2019. gada 4. aprīlī noslēgto rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu Nr.42/2019 un atcelt piešķirto zvejas rīku limitu – 100 
āķus. Dome lēma piešķirt IK “Līga G” (reģ. Nr.42102036242) 100 zivju āķus. Nolēma 
zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai no 2019. gada 1. novembra līdz 31. decem-
brim. 

â Nolēma uz trīs gadiem piešķirt vienai privātpersonai dzīvokļa īres tiesības uz 
dzīvokli Dzintaru ielā 103-42, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Jautājumā “Par mierizlīguma slēgšanu” lēmuma pieņemšanai tika formulēti jau-
tājumi atsevišķai balsošanai:

1. “Slēgt mierizlīgumu civillietā Nr. C69215118 ar šādiem nosacījumiem – 1600 EUR 



2019. gada novembris   3  www.pavilosta.lv

morālā kaitējuma atlīdzība; 225 EUR atlīdzība par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem.”
Balsojums: PAR – 1 (Vita CIELAVA) deputāts, PRET – 6 (Aldis BARSUKOVS; Gatis 

BRĒDIĶIS; Gints JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS), ATTU-
RAS – nav.

2. “Atstāt negrozītu Pāvilostas novada domes 2019. gada 6. septembra ārkārtas sēdes 
lēmumu, prot. 9., 1. §.”

Balsojums: PAR – 5 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Gints JURIKS; Ārija PAIPA; 
Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET – 2 (Vita CIELAVA Uldis KRISTAPSONS), ATTURAS 
– nav.

3. Nosūtīt domes lēmumu (vārds, uzvārds) un viņas pārstāvei (vārds, uzvārds) lēmu-
ma pieņemšanai par mierizlīguma nosacījumu pieņemšanu/nepieņemšanu.

4. Pilnvarot pašvaldības vārdā parakstīt mierizlīgumu civillietā Nr. C69215118 A. Ma-
goni, ja (vārds, uzvārds) mierizlīguma nosacījumus pieņem.

Balsojums: PAR – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints JU-
RIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS) deputāti, PRET – nav, AT-
TURAS – nav.

â Nolēma ar 9.10.2019. izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes tarifikācijas sa-
raksta un štatu saraksta Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sadaļā. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepie-
dalījās. Dome nolēma noteikt viena nēģu murda izsoles sākuma cenu 170,74 EUR, iz-
soles solis 50,00 EUR. Nolēma, ka katru nēģa murdu izsola atsevišķi un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgums slēdzams uz vienu gadu. Noteica izsoles vietu un laiku: 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, otrā stāva 
zālē 2019. gada 15. novembrī plkst.13.00. Dome nolēma izveidot rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Pāvilostas nova-
da pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, komisijas locekļi – Pāvilostas novada 
domes deputāts Aldis BARSUKOVS un Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene 
VOLENBERGA. Noteica komisijas uzdevumu: organizēt rūpnieciskās zvejas tiesību no-
mas slēgto izsoli uz diviem nēģu murdiem atbilstoši apstiprinātam izsoles konkursa 
nolikumam. Dome apstiprināja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles kon-
kursa nolikumu uz diviem nēģu murdiem. Uzdeva lietvedei L. Volenbergai nosūtīt pa-
ziņojumus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rīkošanu rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomniekiem Sakas upē.

â Dome apstiprināja Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta komi-
tejas 24.10.2019. sēdes protokolu un nolēma piešķirt apbalvojumus šādās nominācijās:

1. Titulu “GADA NOVADNIEKS 2019” iegūst DAINA VANAGA;
2. Titulu “LABAIS DARBS NOVADAM 2019” iegūst ĢIRTS VAGOTIŅŠ-VAGULIS;
3. “PATEICĪBU” iegūst šādi Pāvilostas novada iedzīvotāji:

3.1 Pāvilostā, Sakā
3.1.1 Daiga CĀBELE;
3.1.2 Einārs VĀRSBERGS;
3.1.3 Pēteris BRĪNIŅŠ;
3.1.4 Rolfs un Ingrīda JANSONI;
3.1.5 Anta LĪBIETE;
3.1.6 Kempinga “MIERA OSTA” saimnieki; 
3.1.7 Elga DEVIŅA;

3.2 Vērgalē
3.2.1 Gunta LIMBERGA;
3.2.2 Daina MAGONE;
3.2.3 Jānis ZELGALVIS;
3.2.4 Ērika MELVAGA;
3.2.5 Ingūna KOPŠTĀLE;
3.2.6 Ligita GINTERE.

Nolēma piešķirt naudas dāvinājumus: titula “GADA NOVADNIEKS 2019” saņēmējam 
75,00 EUR apmērā; titula “LABAIS DARBS NOVADAM 2019” saņēmējam 35,00 EUR ap-
mērā un PATEICĪBAS raksta saņēmējam 15,00 EUR apmērā.

â Domes sēdes laikā notika divas diskusijas: pirmā par nomas līgumu Šķēdes ielā 
2a, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, un otrā par atbalstu pašvaldības un 
biedrības projektiem.

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 21. novembrī Pāvilostas novada pašval-
dībā.

Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 28. novembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas 
centrs no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. 
gada 30. septembrim izsludināja ikgadējo foto 
un video konkursu “Pāvilostas novads 2019”. 

Foto un video konkursa termiņš ir bei-
dzies, un ar prieku varam paziņot rezultātus. 
Šī gada konkursā piedalījušies 27 dalībnieki, 
iesūtot 308 fotogrāfijas un divus video. Iesū-
tītie darbi uzskatāmi atspoguļo vietējo iedzī-
votāju dzīvi Pāvilostas novadā. Dalībnieku vidū 
bija gan vietējie iedzīvotāji, gan arī piedalījās 
daži profesionāli fotogrāfi. 

Oktobrī visus iesūtītos darbus izvērtēja 
konkursa žūrija: Uldis Kristapsons, Daina Vīto-
la, Andris Paipa, Ģirts Vagotiņš-Vagulis un Va-
ris Sants. Pozitīvā gaisotnē tika izvēlēti šī gada 
labākie kandidāti uz uzvarētāja godu.

Tika nolemts fotokonkursā piešķirt: 
1. vietu – Kārlim Ansenam,
2. vietu – Karīnai Balodei
3. vietu – Mairitai Evartei.
 

Atzinība izteikta Valentīnam Bekišbaje-
vam, Ģirtam Pavliņam, Silvijai Irēnai Mau-
riņai un Laurai Zvirbulei.

Video konkursā 1. vietu žūrija piešķīra 
Kārlim Ansenam par video, kurš uzņemts 
aptūšoties Pāvilostas Šīfermājā. Žūrija iz-
teica atzinību Mārai Siliņai par video “Aiz-
iet jūriņā!”.

Pēc darbu izvērtēšanas žūrija atzina, ka 
šajā gadā iesūtīts daudz tiešām labu un kva-
litatīvu fotogrāfiju. Fotogrāfs Varis Sants ietei-
ca nakamajā gadā izvirzīt kategorijas, kurās 
iesūtīt fotogrāfijas, lai kaut mazliet atvieglotu 
žūrijas darbu. 

Konkursa uzvarētājus apbalvos Vērgalē  
16. novembrī plkst. 19 un Pāvilostā 15. no-
vembrī plkst 15 valsts svētku svinīgajos pa-
sākumos.

Anta Lībiete, Pāvilostas novada 
TIC konsultante

FOTO un VIDEO KONKURSS 
“PĀVILOSTAS NOVADS 2019” noslēdzies

Foto: Kārlis Ansens “Top down pier of Pāvilosta” – 1. vietas ieguvējs.

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka tuvākajā laikā Saeimā 3. lasījumā tiks skatīti li-
kumprojekta “Grozījumi “Zvejniecības likumā”” priekšlikumi, kas paredz “Zvejniecības likuma” 
11. panta trešās daļas grozījumus, nosakot, ka no 2020. gada 1. janvāra zvejas atļaujas (licen-
ces) zvejai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
ūdeņos izsniegs pašvaldības. 

Vienlaikus likumprojekta pārejas noteikumos būs paredzēts, ka zvejas atļaujas (licences) 
saņemšanai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekras-
tes ūdeņos iesniegumus, kas tiks iesniegti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tas ir, līdz 
2020. gada 1. janvārim, izskatīs un zvejas atļaujas (licences) izsniegs Valsts vides dienests, 
kā tas notiek pašlaik. 

Lai atvieglotu zvejas licences izsniegšanu un saņemšanu gan izsniedzējiem, gan saņēmē-
jiem, kā arī centralizēti apkopotu informāciju par iekšējo ūdeņu zveju, Zemkopības ministrija 
Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS) ir izstrādājusi iekšējo ūde-
ņu sadaļu. Tādējādi LZIKIS būs pieejama informācija (gan par iekšējiem ūdeņiem, gan jūras pie-
krasti) par izsniegtajām komercdarbības licencēm zvejniecībā, pašvaldību noslēgtajiem rūpnie-
ciskās zvejas tiesību nomas līgumiem un to ikgadējiem protokoliem, zvejas atļaujām (licencēm), 
licencēm zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes zvejai, zvejas žurnālu datiem un kontroles 
institūciju veiktajām inspekcijām. 

Tas nozīmē, ka sākot ar 2020. gada 1. janvāri Pāvilostas novada zvejnieki saņemt licences 
un kārtot citus jautājumus saistībā ar zvejniecību varēs uz vietas, pašvaldības administrāci-
jas ēkā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) pie lietvedes Lienes Volenbergas.

Vairāk informācijas sakarā ar “Zvejniecības likuma” grozījumiem publicēsim nākamajos in-
formatīvā izdevuma “Pāvilostas Novada Ziņas” numuros.

INFORMĀCIJA ZVEJNIEKIEM

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Oktobrī 14 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 5 ģimenēm – maznodrošinātās ģi-

menes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 2 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 2 ģimenēm – bērna piedzimšanas pabalsts, 10 daudzbērnu 
ģimeņu 20 skolēniem piešķirts vienreizējs pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts pēc atbrīvoša-
nas no ieslodzījuma, vēl pabalsts piešķirts 1 bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kurš sasniedzis pilngadību.

Ik gadu novembra otrajā otrdienā tiek atzīmēta Sociālo darbinieku diena.
Mīļie kolēģi, vēlos šodien jūs sveikt šajā svētku dienā un teikt paldies par ieguldīto darbu! 

Novēlu jums nepagurt un būt stipriem šajā dinamiskajā un mainīgajā darbā!
Sveicu Sociālo darbinieku dienā!

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja
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Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 
(EUR, RAIM apr.)

Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi 
uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.) 
2014
Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi 
uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.) 
2015
Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi 
uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.) 
2016
Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi 
uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.) 
2017
Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi 
uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.) 
2018

PAR ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLO REFORMU

IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI PAR PĀVILOSTAS NOVADA PAŠREIZĒJO 
STĀVOKLI STARP PĀRĒJIEM NOVADIEM UN LIEPĀJAS PILSĒTU 

PUBLICĒJAM SOCIĀLEKONOMISKĀ IZVĒRTĒJUMA DIAGRAMMAS.

Plānošanas reģions Pašvaldība Gads 2014 2015 2016 2017 2018

Kurzemes reģions

Aizputes novads 404.19 421.84 461.45 503.66 525.6

Durbes novads 448.53 470.32 502.99 556.27 585.19

Grobiņas novads 499.73 498.44 536.88 611.56 623.11

Liepāja 520.76 500.34 514.67 568.37 604.62

Nīcas novads 495.52 561.51 618.61 657.39 633.85

Pāvilostas novads 484.02 480.7 492.07 680.31 611.72

Priekules novads 380.62 401.81 433 480.78 498.93

Rucavas novads 450.72 466.2 491.73 542.37 594.04

Vaiņodes novads 375.73 403.62 428.57 473.19 499.28

Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.)

Plānošanas 
reģions Pašvaldība Gads 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kurzemes 
reģions

Aizputes novads 1626028 1657152 1658978 1697227 1753851 1782539

Durbes novads 339190 344243 377454 476962 469746 471504

Grobiņas novads 736442 629306 805062 1105872 1012746 1123998

Liepāja   2117430 7170738 9684322 9312441

Nīcas novads 105500 170642 207104 207684 266538 396568

Pāvilostas novads 323396 260520 263031 511244 324702 497462

Priekules novads 1160288 1214309 1220338 1214968 1217424 1268830

Rucavas novads 270228 196138 189736 356919 404458 408464

Vaiņodes novads 577450 553508 539501 573506 595930 615137

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (EUR, VK)

Plānošanas reģions Pašvaldība Gads 2014 2015 2016 2017 2018

Kurzemes reģions

Aizputes novads -0.256 -0.426 -0.35 -0.301 -0.481

Durbes novads -0.103 -0.239 -0.013 -0.026 -0.248

Grobiņas novads 0.083 0.011 0.095 0.157 0.073

Liepāja -0.708 -0.887 -1.008 -0.538 -0.702

Nīcas novads 0.117 -0.08 0.174 0.157 0.065

Pāvilostas novads 0.074 -0.131 -0.096 0.068 -0.147

Priekules novads -0.591 -0.605 -0.438 -0.448 -0.632

Rucavas novads -0.384 -0.355 -0.438 -0.81 -0.749

Vaiņodes novads -0.67 -0.58 -0.425 -0.504 -0.665

Teritorijas attīstības līmeņa indekss (vienības, VRAA)

1. diagramma

2. diagramma

3. diagramma

4. diagramma

Pašvaldība oktobrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Auras”, Vērgales pagastā, 3,1496 ha platībā;
l “Smiltnieki”, Vērgales pagastā, 3,17 ha platībā;
l “Rīvaskrasti”, Sakas pagastā, 4,3 ha platībā;
l Brīvības iela 34, Pāvilostā, 1514 m2 platībā;
l Brīvības iela 34a, Pāvilostā, 1832 m2 platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Līdz ar Ministru kabineta lēmumu Liepājai 
atstāt republikas pilsētas statusu, bet apkārtējos 
astoņus novadus apvienot vienā Lejaskurzemes 
novadā, šo astoņu pašvaldību vadītājiem jāpanāk 
vienošanās jautājumā par jaunveidojamā novada 
attīstības centru un administratīvo centru. 

Likumprojektā, kuru Saeima nodevusi skatī-
šanai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, 
viens no novadu izveidošanas noteikumiem ir, ka 
“novada teritorijā ir valsts attīstības plānošanas 
dokumentos (reģionālās politikas pamatnos-
tādnēs vai nacionālajā attīstības plānā) noteikts 
reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības 
centrs”. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
līdz 2030. gadam norādīts, ka attīstības centrs ir 
teritorija, kur ir resursu, tai skaitā cilvēkresursu, 
sociālo un ekonomisko aktivitāšu koncentrācija 
un kas veicina apkārtējās teritorijas attīstību. Ad-
ministratīvā centra definīcija likumprojektā gan 
nav noteikta. Tajā vien minēts, ka administratīvos 
centrus nosaka Saeima šī likuma pielikumā. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
informē, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo 
reformu, sākot ar oktobri divas reizes mēnesī 
notiks jaunveidojamā novada pašvaldību va-
dītāju sanāksmes, kurās visu astoņu novadu 
vadītājiem līdz 15. decembrim, kad paredzēta 
atkārtota tikšanās ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) 
ministru Juri Pūci, jāvienojas par jaunveidojamā 
Lejaskurzemes novada attīstības centru un ad-
ministratīvo centru. Pirmajā tikšanās reizē pie-
dalījās septiņu pašvaldību vadītāji, nepiedalījās 
Vaiņodes pašvaldības vadītājs.

Par varbūtējo attīstības centru tika izvirzītas 
divas pilsētas – Grobiņa un Aizpute. Katram no 
abu pašvaldību vadītājiem ir savs redzējums un 
argumentēts viedoklis, kādēļ konkrētā pilsēta 
būtu labākais variants jaunā novada attīstības 
centra statusam.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons pauda viedokli, ka, skatoties 
ģeogrāfiskā rakursā, attīstības centram vaja-
dzētu būt Grobiņas pilsētai, taču tai pašā laikā 
atzina, ka Grobiņas attīstību lielā mērā nosaka 
tās tuvums Liepājai. Savukārt Aizputes pilsēta 
tiek pozicionēta attīstības centra statusam, ņe-
mot vērā normatīvajā aktā noteikto, ka tā ir lie-
lākā administratīvā vienība no visiem astoņiem 
novadiem.  

Kā atzina domes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons, cīņa par attīstības centra noteikšanu ir 
saistīta ar naudas iegūšanu. VARAM ir noteikusi, 
ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošana 
paredz lielāku finansiālu līdzekļu iepludināšanu 
attīstības centros. Gluži kā tas bijis agrāk lielāka-
jās Kurzemes pilsētās – Ventspilī, Liepājā, Saldū 
u.c.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
sanāksmē, kas notika 22. oktobrī, izteica ierosi-
nājumu, ka apvienošanās rezultātā iegūto naudu 
vajadzētu sadalīt katram novadam proporcionāli 
iedzīvotāju skaitam. Arī šajā jautājumā domas 
dalījās, vairākums pašvaldību vadītāju piekrita 
šādam variantam, tomēr bija arī šī priekšlikuma 
pretinieki, kas uzstāj, ka finansējums paredzēts 
attīstības centram, uz kuru plūdīs lielākā daļa 
jaunā novada iedzīvotāju. Argumentam par ie-
dzīvotāju koncentrēšanos vienā vai otrā no pie-

dāvātajiem attīstības centriem nepiekrita vairā-
kums pašvaldību vadītāju, norādot, ka lielu daļu 
pakalpojumu – ārstu, banku, teātra, sporta vai 
kultūras iestāžu apmeklējums, iepirkšanos u.c. – 
iedzīvotāji izmanto Liepājā, un paredzams, ka tā 
arī tas būs nākotnē. 

Grobiņas novada domes izpilddirektora viet-
niecei Gunitai Laiveniecei ir lūgts līdz nākamai 
sanāksmei sagatavot vēstuli VARAM ar lūgumu 
skaidrot, vai ir iespējams attīstības centram pa-
redzētos finansiālos līdzekļus sadalīt pa nova-
diem proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Novada 
attīstības centrs ir jautājums, par kuru jāvienojas 
visiem astoņiem pašvaldību vadītājiem, šajā ga-
dījumā neder balsošana ar vairākuma pārsvaru. 
Līdz šim vienošanās par konkrētu attīstības cen-
tru nav panākta.

Līdzīgi ir arī ar vienošanos par administratīvo 
centru jaunajā novadā. Šobrīd tiek piedāvāts par 
administratīvo centru noteikt Liepāju. Arī šajā 
gadījumā astoņu novadu vadītāji nav spējuši vie-
noties par konkrētu vietu. Divu novadu vadītāji 
ir pret priekšlikumu, ka administratīvais centrs 
būtu Liepājā, turpretī lielākā daļa novadu vadītāju 
atzīmē, ka tas būtu labākais un pieņemamākais 
variants, jo procentuāli vairāk pakalpojumu iedzī-
votāji izmanto tieši Liepājā. Laikraksta “Diena” 
29.10.2019. numurā pausts viedoklis, ka “gan 
Durbes, gan citu novadu vadītāju teiktajā izskan 
salīdzinoši vienots viedoklis, ka katrs pašreizējais 
novads apvienotajā teritorijā varētu pildīt noteik-
tas funkcijas, piemēram, Pāvilostā būtu kultūras 
nodaļa, Priekulē – sociālie pakalpojumi, Aizputē 
– izglītības joma. Digitālajā laikmetā nevajag, lai 
visi sēž cits citam blakus”. Pāvilostas novada do-
mes priekšsēdētājs uzskata, ka vismaz vadības 
līmenim vajadzētu būt Liepājā – vienotai būvval-
dei, grāmatvedībai, izglītības pārvaldei utt., bet 
sociālie darbinieki, kultūras namu vadītāji, sporta 
organizatori, tūrisma speciālisti u. c. darbotos pil-
sētās un pagastos uz vietas. 

Arī šajā jautājumā vienota viedokļa šobrīd 
nav. Neskatoties uz viedokļu dažādību, līdz 15. de-
cembrim visiem astoņiem novadiem ir jāvienojas 
par attīstības centru un par administratīvo centru, 
pretējā gadījumā pastāv bažas, ka VARAM mi-
nistrs būs spiests Lejaskurzemes novadu pievie-
not Liepājas pilsētai, kā to paredzēja sākotnējais 
projekts. Šāds scenārijs neapmierina nevienu no 
pašreizējām pašvaldībām. Nākamā sanāksme 
paredzēta 2019. gada 25. novembrī.

Pāvilostas novada dome 2019. gada 31. ok-
tobra sēdē pieņēma lēmumu veikt iedzīvotāju 
aptauju un publisko apspriešanu par Pāvilosta 
novada administratīvās teritorijas robežu grozī-
šanu. Iedzīvotāju aptauja notiks no šā gada 11. 
novembra līdz 2. decembrim. Aptaujas anketas 
varēs aizpildīt Pāvilostas novada pašvaldībā, 
visās novada bibliotēkās, Pāvilostas novada 
VPVKAC, Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas 
novada TIC, elektroniski sūtot viedokli uz e-pastu 
dome@pavilosta.lv, kā arī aizpildot anketu Pāvil-
ostas novada pašvaldības mājaslapā. Pēc iedzī-
votāju aptaujas rezultātu apkopošanas tiks rīkota 
sabiedriskā apspriešana, uz sanāksmi uzaicinot 
VARAM ministru

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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NOTIKUMI 
2019. gada oktobrī

Pāvilostas novada pašvaldības policija oktobrī veica šādus darbus:

â Tika saņemta informācija, ka Sakas mežā pazudis sēņotājs. Meklēšanā tika iesais-
tīta Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un pašvaldības policija. 
Meklēšana bija ilga, bet rezultātā sēņotājs tika atrasts.

â Pāvilostā no kāda dzīvokļa tika izraidīta nevēlama persona alkohola reibumā.
â Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka Ziemupē pa kāpām braukā kvadri-

cikls. Pārkāpējs notverts un viņam izteikts aizrādījums par “Krasta kāpu aizsargjoslu 
likuma” pārkāpumu.

â Pāvilostā velosipēdistam aizrādīts par nepieciešamību lietot atstarojošus elemen-
tus, braucot pa ceļu.

â Pāvilostā kādā dzīvoklī novērsts konflikts, kas bija izcēlies starp divām alkoholu 
lietojušām personām. 

â Sadarbībā ar Valsts policiju novadā veikti trīs patrulēšanas reidi. Pārkāpumi netika 
konstatēti.

Aleksandrs Urtāns, Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM

LIEPĀJĀ
21. novembrī plkst. 9.30 seminārs “Sistēmas (HACCP) pamatprincipi pārtikas aprites 

uzņēmumos”. 
l Norises vieta: LLKC Liepājas biroja telpās, Bāriņu ielā 15, Liepājā.
l Temati: “Procesa norises posmu shēmas izstrāde, bīstamības cēloņu un vadības procedū-

ru noteikšana”, “Procesa kritisko posmu noteikšana, izmantojot lēmumshēmu”, “Kritisko posmu 
nominālo lielumu un kritisko robežvērtību noteikšana”, “Monitoringa sistēmas noteikšana (novē-
rojumi, mērījumi)”, “Korekcijas pasākumu noteikšana gadījumos, kad tiek pārsniegtas proce-
su raksturojošas robežvērtības vai notiek tuvošanās tām”, “Visu procedūru dokumentēšana”, 
“HACCP sistēmas izvērtēšana un papildu testu izstrādāšana”.

l Semināra apmeklējumu apliecinoša dokumenta sagatavošana – 10 eiro, t. sk. PVN.
l Pieteikties semināram elektroniski saitē  https://forms.gle/NX87rhKZCpkNQB1q6.
l Pieteikties un iegūt papildu informāciju var, rakstot uz e-pastu: liepaja@llkc.lv vai zvanot 

pa tālruni 27843096.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu Nr.2019/6 29.01.2019 
aktivitāte “Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”.  
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS. 

 LIEPĀJĀ
21. novembrī plkst. 13 seminārs “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. 
l Norises vieta: LLKC Liepājas biroja telpās, Bāriņu ielā 15, Liepājā.
l Temati: 1. Vispārīgā daļa: 
1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas norma-

tīvo aktu prasību raksturojums;
1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pa-

sākumi piesārņojuma novēršanai. 
3. Personāla higiēnas prasības. 
4. Pārtikas higiēna: 
4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības; 
4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā; 
4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.
l Semināra apmeklējumu apliecinoša dokumenta sagatavošana – 10 eiro, t. sk. PVN.
l Pieteikties semināram elektroniski saitē  https://forms.gle/NX87rhKZCpkNQB1q6.
l Pieteikties un iegūt papildu informāciju var, rakstot uz e-pastu: liepaja@llkc.lv vai zvanot 

pa tālruni 27843096.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu Nr.2019/6 29.01.2019 
aktivitāte “Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”.  
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS. 

NĪCĀ
23. novembrī plkst. 10 Nīcas novada dome sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs” Liepājas nodaļu organizē semināru par dārza ierīkošanu un kopšanu. 
l Norises vieta: Nīcas novada dome, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā.
l Temati: “Kā veidot lauku sētas apstādījumus”, “Ainavas kompozīcijas pamatprincipi”, “Stā-

dījumu veidi”, “Viegli kopjama dārza pamatprincipi, praktiski padomi”.
Lektore: Dace Lukševica, diplomēta ainavu arhitekte un daiļdārzniece.
l Seminārs ir bez maksas.
l Pieteikties semināram elektroniski saitē https://forms.gle/JE5u6faWxvYiJhWt5.
l Pieteikties un iegūt papildu informāciju var, rakstot uz e-pastu liepaja@llkc.lv vai zvanot pa 

tālruni 27843096.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu Nr.2019/6 29.01.2019 
aktivitāte “Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”.  
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS. 

 DURBĒ
13. novembrī Durbē seminārs par bioloģisko lauksaimniecību un rīku e-Agronom” – 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2019-11-13-000000/durbe-semi-
nars-par-biologisko-lauksaimniecibu-un. 

GROBIŅĀ
5. decembrī plānota informatīvā tikšanās par sojas audzēšanu zaļai masai (gaļas un 

piena lopkopībā), kā arī audzēšanu kulšanai. Apraksts, vieta un laiks tiks precizēti. Lūdzu 
rakstiet, ja šis temats jūs  interesē un vēlaties saņemt individuāli precīzāku informāciju, e-pasts 
liepaja@llkc.lv, tālr. 27843096. 

“Lauku ceļotājs” un 10 Latvijas sadarbības partneri, ražotāji un saimnieki, ir uzsākuši darbu 
pie diviem sadarbības projektiem “Rudzu ceļš” un “Sidra ceļš”, kuros veiksim dažādas mārketin-
ga aktivitātes, lai izveidotu jaunus tūrisma produktus, balstītus uz kulinārijas tradīcijām. 

Projektā “Rudzu ceļš” 
(https://www.celotajs.lv/lv/project/22)  veidosim nacionāla mēroga kulinārā tūrisma pro-

duktu, balstītu rudzu maizes un no Latvijas rudzu graudiem gatavotu ēdienu un to tradīciju dau-

dzināšanā.  
Lūdzam rudzu maizes cepējus, kā arī ēdinātājus, kas pasniedz rudzu maizes ēdienus, iesais-

tīties “Rudzu ceļa” projektā, aizpildot “maizes anketu” https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSeXXzxvJ4nDKmhUURvCIrmAGIpGHsxH08tYiXpbHQ3iTe8nPg/viewform. 

2. Projektā “Sidra ceļš” 
(https://www.celotajs.lv/lv/project/20) tiks izveidots jauns tūrisma produkts “Sidra ceļš”. 

Tas atklās tapšanas ceļu no Latvijas ābola līdz dzērienam, iesaistot sidra darītājus un ēdinātājus, 
kas piedāvā nobaudīt Latvijas dabīgo sidru. Mūsu sidram ir labs potenciāls kļūt par vienu no Lat-
vijas identitāti veidojošiem produktiem, jo Latvijas platuma grādos augošie āboli, no kā gatavo 
sidru, piešķir tam unikālu garšu un smaržu. 

Šobrīd apkopojam informāciju potenciālajiem “Sidra ceļa” dalībniekiem par sidra darītavām, 
restorāniem, viesu namiem, krodziņiem, kas piedāvā Latvijā ražotu sidru. Aicinām uzņēmējus, 
kuri ražo dabīgo sidru, un uzņēmējus, kuri pārdod Latvijā ražoto sidru, piedalīties projektā, aiz-
pildot “sidra anketu” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpi-
JH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform. 

Vairāk informācijas par projektiem: Ilona Grinliņa-Orniņa, ilona@celotajs.lv, 
vai Inese Orupa, ineseo@celotajs.lv, tālrunis 67617600. 

Izdota lauku tūrisma produktu rokasgrāmata “Go Rural 2020” – 
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/961. 

Kā izplatīt vietējo pārtiku tīklā “Bizness biznesam” (B2B)  – 
rokasgrāmata jaunajiem uzņēmumiem un pārtikas produktu izplatīšanas tīkliem 
vietnē https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/955. 

Aleksejs Kačanovs, 
Liepājas Lauku konsultāciju biroja vadītājs, uzņēmējdarbības konsultants, 

tālr. 27843096, e-pasts aleksejs.kacanovs@llkc.lv, interneta vietnes www.llkc.lv un 
www.laukutikls.lv, www.facebook.com/LLKCLiepaja/.  

AICINU PIETEIKTIES PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
FINANSĒTAM PROJEKTAM “LAIŽAM SAKNES SAVĀ ZEMĒ”

Projekta norises vieta: Sakas saieta nams. 
Laiks: no šā gada 26. novembra līdz 17. decembrim.
Projekta mērķis: stimulēt Sakas, Ulmales un Rīvas jaunās ģimenes sākt  mazo uzņēmējdar-

bību un izglītoties, lai nodrošinātu ģimenes ienākumus ilgtermiņā, apzinātu savas iespējas un 
intereses. 

Projekta gaitā ir iecerēts izveidot savstarpējus kontaktus, apmainīties ar idejām, pieredzi. 
Mērķagrupa: ģimenes, kas plāno ilgtermiņā dzīvot laukos.
1. nodarbība –  26. novembrī. 
- Lekcija “Vērtību meklējumi” (vai arī – uzdrīkstēšanās injekcija). Lektors Vilis Brūveris, mo-

derators, semināru vad., projekta “tuesi.lv” realizētājs.
- Lekcija “Kas vērtīgs aug mūsu laukos, un kā to pārvērst par ieguvumu”. Lektore Vaira 

Kārkliņa.
2. nodarbība –  10. decembrī. 
- Lekcija “Valsts atbalsta veidi saimniekošanai laukos”.  Lektore LAD konsultante Vita Cie-

lava.
- Pieredzes stāsts – Ieva un Mārtiņš Knupkes, mājražotāji no Ivandes pagasta “Paegļiem”, 

“Novada garšas” laureāti.
3. nodarbība – 17. decembrī.
- Projekta noslēguma pasākums. Praktiska darbošanās “Ievleju” maizes ceptuvē, 

kā arī pieredzes apmaiņa par mājražotāju sadarbību ar valsts kontrolējošām iestādēm. 

Projektam pieteikties, zvanot pa tālruni 29124128 Agitai Pētersonei.
Ceru uz atsaucību!

Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.)
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IZMAIŅAS VALSTS APMAKSĀTU 
PRETGRIPAS VAKCĪNU NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBĀ

NVD informē, ka no 2019. gada 1. oktobra pretgripas vakcīna grūtniecēm iekļauta vakci-
nācijas kalendārā un tiek apmaksāta 100% apmērā.

Līdz šim pretgripas vakcinācija bērniem no sešu mēnešu līdz divu gadu vecumam 100% ap-
mērā un grūtniecēm 50% apmērā tika apmaksāta atbilstoši kompensējamo zāļu sarakstam M.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka noteiktām iedzīvotāju grupām valsts apmak-
sā vakcināciju pret gripu. Lai veiktu vakcināciju, iedzīvotājam jāvēršas sava ģimenes ārsta 
praksē.

100% apmaksātu vakcināciju pret gripu var saņemt:
grūtnieces (apmaksa tiek veikta no vakcinācijas kalendāra);
bērni vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem (apmaksa tiek veikta no vakcinācijas kalendāra);
bērni līdz 18 gadiem, kas pieder noteiktām veselības riska grupām: ar hroniskām plaušu 

un kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa; ar hroniskām vielmaiņas un nieru 
slimībām; ar imūndeficītu, ja saņem imūnsupresīvu terapiju; ja ilgstoši saņem terapiju ar 
Ac.acetylsalicylicum.

50% apmaksātu vakcināciju pret gripu var saņemt:
iedzīvotāji vecumā no 65 gadiem;
iedzīvotāji, kas pieder noteiktām veselības riska grupām: ar hroniskām plaušu un kardio-

vaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa; ar hroniskām vielmaiņas un nieru slimībām, 
ar imūndeficītu, ja saņem imūnsupresīvu terapiju.

NVD norāda, ka katra ārstniecības iestāde plāno vakcinējamo personu skaitu un pasūta 
nepieciešamo vakcīnu daudzumu. Valsts apmaksāta vakcinācija tiek veikta ārstniecības ies-
tādēs, tostarp ģimenes ārstu praksēs vai vakcinācijas kabinetā.

Par atbilstību kādai no iepriekš minētajām grupām un vakcinācijas iespējām aicinām 
interesēties sava ģimenes ārsta praksē.

LATVIJĀ IEVIESTA JAUNA, VALSTS APMAKSĀTA
 ZARNU VĒŽA TESTĒŠANAS METODE

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no 2019. gada 1. oktobra valsts apmak-
sātu zarnu vēža profilaktisko pārbaužu veikšanai ieviests jauns tests slēpto jeb neredzamo 
asiņu noteikšanai fēcēs, pielietojot imūnķīmijas metodi, kas sniedz iespēju diagnosticēt zarnu 
slimības, tai skaitā zarnu vēzi, agrīnā stadijā – pirms simptomu parādīšanās.

Jaunā testa metode ne vien būtiski atvieglos testa veikšanu pacientam mājas apstākļos, 
bet ir krietni precīzāka par iepriekš pieejamajiem testiem. Tā veicama no vienas vēdera iz-
ejas, un pirms tās pacientam nav jāievēro diētas ierobežojumi. Testa metodes maiņa varētu 
veicināt iedzīvotāju iesaisti zarnu vēža savlaicīgas atklāšanas programmā un uzlabot prog-
rammas atsaucības rādītājus.

Patlaban resnās un taisnās zarnas vēzis ir trešā biežākā onkoloģiskā slimība Latvijā, un 
tikai 32% gadījumu tā tiek diagnosticēta agrīni. Piemēram, šā gada 8 mēnešos zarnu vēža 
profilaktiskās pārbaudes veikuši tikai nedaudz vairāk par 60 tūkstošiem iedzīvotāju jeb 10% 
cilvēku vecumā no 50 līdz 74 gadiem. No šogad 8 mēnešos izmeklēto pacientu skaita 2,5% 
pacientu testa rezultāts bijis pozitīvs.

NVD aicina iedzīvotājus nekautrēties un ar savu ģimenes ārstu runāt par tik delikātu 
tēmu kā zarnu veselība, jo tikai regulāras pārbaudes sniedz iespēju laikus atklāt slimību un 
sākt ārstēšanu.

NVD atgādina, ka zarnu vēža profilaktiskā pārbaude reizi gadā tiek veikta sievietēm un 
vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Lai veiktu zarnu vēža profilaktisko pārbaudi, jāvēršas 
ģimenes ārsta praksē, kur profilaktisko pārbaudi veic bez maksas.

Praksē tiks izsniegts testa komplekts un skaidrojums par testa veikšanas nosacījumiem 
mājas apstākļos. Savukārt informācija par testa rezultātiem pacientam tiks nosūtīta ar īsziņu 
vai e-pastā (ja pacients pirms testa veikšanas būs informējis, ka rezultātus vēlas saņemt šādā 
veidā), vai arī viņš to varēs uzzināt, vēršoties pie ģimenes ārsta. Ja pēc pārbaudes tiks konsta-
tēts, ka nepieciešamas papildu pārbaudes, ģimenes ārsts izsniegs nosūtījumu turpmākiem 
izmeklējumiem.

Ņemot vērā testa nomaiņas pārejas periodu, no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 1. 
janvārim ģimenes ārsti iedzīvotājiem var izsniegt gan vecos, gan jaunos testa komplektus.

Informāciju par valsts apmaksātu zarnu vēža profilaktisko pārbaudi var noskaidrot, vēr-
šoties NVD Klientu apkalpošanas centrā, zvanot pa tālr. 80001234, vai NVD interneta vietnē 
www.vmnvd.gov.lv.

PAPILDINĀTS VALSTS KOMPENSĒJAMO ZĀĻU KLĀSTS 
UN MAZINĀTAS ZĀĻU CENAS

 Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, panākot vienošanos ar zāļu ražotājiem 
un lieltirgotavām, vairākiem valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem medikamen-
tiem piemērots cenas samazinājums no 2% līdz 51%. Pateicoties šim finanšu ietaupījumam, 
kompensējamās zāles var saņemt lielāks skaits pacientu, kā arī daļai medikamentu samazi-
nās pacientu līdzmaksājums.

Vienlaikus no šā gada 1. augusta ir uzlabota valsts apmaksātās terapijas pieejamība pa-
cientiem ar HIV infekciju. Uzlabojumi paredz, ka pirmās un otrās izvēles antiretrovirālās 
terapijas līdzekļiem terapijas nozīmēšanai vairs nav nepieciešams speciālistu konsilijs – zāles 
drīkst izrakstīt infektologs vai pediatrs, kuri ir līgumattiecībās ar NVD. Tādējādi pacientam ir 
iespēja ātrāk uzsākt terapiju. Tāpat ir paplašinātas terapijas izvēles iespējas, kompensējamo 

LAI PĀVILOSTAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI BŪTU PĒC IESPĒJAS VAIRĀK INFORMĒTI, PUBLICĒJAM 
AKTUĀLĀKO INFORMĀCIJU, KO SNIEDZ NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS.

zāļu sarakstā iekļaujot jaunus medikamentus HIV infekcijas, kā arī oportūnistisko infekciju 
ārstēšanai.

Savukārt no šā gada 1. jūlija ir paplašinātas terapijas iespējas arī pacientiem ar Hodžkina 
limfomu, kā arī inkontinences līdzekļi ar 50% kompensācijas apmēru vidēji smagas, smagas 
un dziļas garīgās atpalicības gadījumā tiek nodrošināti visām vecuma grupām. Bērniem ar 
šīm diagnozēm inkontinences līdzekļu kompensācija saglabājas 100% apmērā.

No šā gada jūnija kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas jaunas zāles aknu, vairogdzie-
dzera un krūts vēža ārstēšanai. Vairākas jaunas diagnozes ir iekļautas psihisko un uzvedības 
traucējumu grupā – “Personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma vai 
disfunkcijas dēļ” (diagnozes kods F07), “Akūti un transitoriski psihotiski traucējumi” (diag-
nozes kods F07), “Depresīva epizode” (diagnozes kods F32) un “Viegla garīga atpalicība” (di-
agnozes kods F70). Minēto diagnožu gadījumā noteiktus medikamentus no valsts budžeta 
līdzekļiem kompensē 75% vai 100% apmērā (atkarībā no diagnozes).

Kopumā no 2019. gada 1. augusta kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļauts 1691 medika-
ments un 265 medicīniskās ierīces. Iedzīvotāju skaits, kuri saņem valsts kompensējamos 
medikamentus, ar katru gadu pieaug. Gada laikā zāles no valsts budžeta tiek nodrošinātas ap 
700 tūkstošiem pacientu.

NVD vērš uzmanību, ka 50%, 75% vai 100% apmērā (atkarībā no kompensācijas apmēra 
konkrētai diagnozei) valsts kompensē lētākās zāles ar līdzvērtīgu efektivitāti. Līdz ar to, ja 
pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm pacien-
tam ir jāsedz pašam. Tāpēc pacienti tiek aicināti pārrunāt ar ārstu un farmaceitu lētāku zāļu 
lietošanas iespēju, lai ārstētos nepārmaksājot, jo aktīvā viela, kas ārstē konkrēto slimību, līdz-
vērtīgas efektivitātes zālēm ir viena un tā pati.

Avots: Nacionālā veselības dienesta mājaslapa www.vmnvd.gov.lv

Investējot 900 000 eiro, “Omniva” no 15. 
oktobra uzsāk nākamo pakomātu tīkla paplaši-
nāšanu ar 45 jauniem pakomātiem, izvietojot tos 
14 jaunās apdzīvotās vietās Latvijā. 

Tagad sūtīt un saņem sūtījumus vēl ātrāk 
un ērtāk var arī Pāvilostā, kur Tirgus ielā 1 ir 
uzstādīts jaunais pakomāts.

  Pakomātu tīkla attīstībā tiek ieguldīts teju 
miljons eiro, un līdz ar šo paplašināšanos Latvijā 
“Omnivas” tīklā būs 207 pakomāti, kas izvietoti 
93 apdzīvotās vietās, veidojot lielāko automatizē-
to sūtījumu piegādes tīklu reģionālā pārklājuma 
ziņā.

Jaunie “Omnivas” pakomāti tiek uzstādīti 
gan pilsētās, kurās līdz šim tie jau bijuši pieeja-
mi, – Rīgā, Jelgavā, Dobelē, Bauskā, Daugavpilī 
u.c., gan arī jaunās vietās: Augšlīgatnē, Babītē, 
Engurē, Garkalnē, Jaunjelgavā, Jaunpilī, Lapmež-
ciemā, Neretā, Pāvilostā, Skaistkalnē, Skrīveros, 
Straupē, Ugālē un Vecāķos.

“Mums ir svarīgi nodrošināt draudzīgu un 
ērtu pakalpojumu pēc iespējas tuvāk mājām 
visiem Latvijas iedzīvotājiem. Nereti redzam, ka 
pēc mūsu jauno pakomātu uzstādīšanas attiecī-

“OMNIVA” pakomāts tagad arī Pāvilostā!
gajās pilsētās vai ciemos palielinās ekonomiskā 
aktivitāte – mājražotāji var nosūtīt savus ražoju-
mus uz citām pilsētām, turklāt ne tikai Latvijā, 
bet visā Baltijā. Iedzīvotāji ir sasniedzamāki, un 
viņiem ir pieejamāki tie pakalpojumi, kuru sa-
ņemšana iepriekš ir bijusi sarežģītāka, jo bijis 
jāmēro ceļš līdz lielajām pilsētām,” stāsta “Om-
nivas” vadītāja Beāte Krauze-Čebotare.

Paplašinot pakomātu tīklu un izvēloties to at-
rašanās vietu, parasti tie tiek novietoti pie pilsētu 
vai ciemu veikaliem, lai sūtītāji vai saņēmēji tos 
viegli var izmantot, veicot savas ikdienas gaitas, 
un tie būtu pieejami 24 stundas diennaktī, tādē-
jādi nodrošinot reģionu iedzīvotājiem iespēju tos 
izmantot sev ērtā laikā.

“Omnivas” pakomātu tīkla paplašināšana 
vienlaikus tiek uzsākta visās Baltijas valstīs, Lie-
tuvā pat dubultojot esošā tīkla apjomu, pievie-
nojot papildus 150 jaunus pakomātus, savukārt 
Igaunijā – uzstādot pakomātus 10 jaunās vietās. 
Tādējādi pēc tīkla paplašināšanas “Omniva” 
piedāvās visplašāko automatizēto piegāžu tīklu 
Baltijā ar 764 pakomātiem, nodrošinot vislabāko 
reģionālo pārklājumu piegāžu risinājumiem.

Šogad “Omniva” līdz augusta beigām Latvi-
jā bija piegādājusi 1,7 milj. pakomātu sūtījumu 
(+49% salīdzinājumā ar 2018. gadu), strādājot ar 
4,6 milj. eiro apgrozījumu. Uzņēmums plāno līdz 
gada beigām sasniegt 7,5 milj. eiro apgrozījumu.

SIA “Omniva Latvija” dibināta 2012. gadā 
un nodrošina sūtījumu loģistikas, informācijas 
loģistikas un e-rēķinu apstrādes pakalpojumus. 
“Omniva” ir plašākais pakomātu tīkls Baltijā, kas 
nodrošina kvalitatīvu, ātru un drošu servisu pre-
ču piegādei un ir pieejams 24 stundas diennaktī. 
Šobrīd Latvijā “Omnivas” tīklā ir 162 pakomāti, 
kas izvietoti 79 apdzīvotās vietās. 

Ruta Pole, SIA “Omniva Latvija” 
mārketinga vadītāja, tālr. 24949944, 

e-pasts ruta.pole@omniva.lv
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Ar 2020. gada 1. janvāri stājas spē-
kā “Būvniecības likuma” 21. pants, kas 
paredz visu būvniecības dokumentu ap-
riti veikt tikai elektroniski Būvniecības 
informācijas sistēmā (BIS). 

Būvniecības valsts kontroles birojs 
atgādina, ka saskaņā ar “Būvniecības li-
kuma” 21. pantu no 2020. gada 1. janvāra 
būvniecības administratīvais process uz-
sākams elektroniski Būvniecības informā-
cijas sistēmā (BIS). Birojs ir uzsācis vērie-
nīgu apmācību kampaņu BIS lietotājiem, 
organizējot informatīvus reģionālos semi-
nārus un tiešsaistes mācības.

Apmācību kampaņas mērķis ir pro-
jektētājiem, būvspeciālistiem un tehnisko 
noteikumu izdevējiem viegli uztveramā 
un saprotamā veidā sniegt informāciju 
par BIS funkcionalitāti, izveidotajiem elek-
troniskajiem risinājumiem, projektētāju, 
būvspeciālistu un tehnisko noteikumu iz-
devēju tiesībām un pienākumiem no 2020. 
gada 1. janvāra, kā arī par elektroniskā 
procesa sniegtajām priekšrocībām.  

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzam sa-
zināties ar biroja ERAF projekta vadītā-
ju Aiju Vuli (Aija.Vule@bvkb.gov.lv; tālr. 
20259623). 

Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības 
dokumentācija – tikai elektroniski

Eiropas Padomes (EP) Vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresa Monito-
ringa komiteja, pamatojoties uz Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) vēstuli, lē-
musi rīkot faktu noskaidrošanas vizīti 
Latvijā, lai gūtu padziļinātu priekšstatu 
par Eiropas vietējo pašvaldību hartas 
pārkāpumiem Latvijā, uz kuriem norāda 
LPS.

29. oktobrī EP Vietējo un reģionālo paš-
valdību kongresa 37. plenārsesijā Strasbūrā 
notika Monitoringa komitejas sēde, kurā 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, pamato-
joties uz LPS domes lēmumu, Monitoringa 
komitejas locekļus informēja par situāciju 
Latvijā saistībā ar administratīvi teritoriā-
lo reformu (ATR) un hartas pārkāpumiem. 
Monitoringa komitejas priekšsēdētājs Lēn-
derts Ferbēks informēja, ka saistībā ar 
to, ka kongresa uzraudzības ziņojums par 
situāciju vietējās un reģionālās demokrā-
tijas ievērošanā Latvijā 2018. gada martā 
bija pozitīvs, nolemts uz šībrīža situāciju 
reaģēt nekavējoties. Kongress sūtīs vēstuli 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministram Jurim Pūcem ar lūgumu sniegt 
paskaidrojumus par vēstulē minētajām ba-
žām. Nolemts arī rīkot kongresa delegātu 
vizīti Latvijā faktu noskaidrošanai jau de-
cembra sākumā.

“Eiropas vietējo pašvaldību harta, ko ir 
ratificējusi arī Latvija, nosaka, ka jāievēro 
vietējo kopienu, proti, sabiedrības, tiesības 
lemt pašiem par savas teritorijas robežām. 
Demokrātiskā valstī nevar būt diskusijas, 
vai iedzīvotājiem ir vai nav tiesības izteikt 
viedokli. Iedzīvotājiem novados un valstī 
kopumā ir tiesības lemt, izteikt viedokli, un 
šis viedoklis ir jāņem vērā. Harta arī runā 
par iedzīvotāju interešu nodrošināšanu, 
taču saistībā ar administratīvi teritoriālo re-
formu Latvijā šobrīd tiek iets pavisam pre-
tējs ceļš: konsultācijas ar iedzīvotājiem no 
ministrijas puses tika organizētas formāli, 
tās nesniedza konkrētas atbildes uz pavi-
sam konkrētiem jautājumiem. Virzot jautā-
jumus steidzamības kārtā, bieži iedzīvotāju 
intereses ir aizmirstas. Ar šādu attieksmi 
tiek pārkāpti demokrātijas pamatprincipi, 
uz ko vēstulē arī norāda Pašvaldību savie-
nība,” pauž G. Kaminskis.

Latvijas Pašvaldību savienība kongresa 
prezidentam Anderam Knapem oktobra 
sākumā nosūtīja vēstuli “Par draudiem vie-
tējai un reģionālajai demokrātijai Latvijā”, 
uz kuru kongress tūlīt reaģēja, iekļaujot to 
kongresa biroja un Monitoringa komitejas 
sēžu darba kārtībā. Vēstulē uz astoņām la-
pām izklāstīti konkrēti hartas pārkāpumi 

gan attiecībā uz ATR, gan citiem jautāju-
miem, pamatojot tos ar faktiem un skait-
ļiem.

Jāpiebilst, ka Latvijā kongresa pārstāv-
ju iepriekšējā vizīte notika 2017. gada sep-
tembrī, kad, tiekoties ar LPS, pašvaldību, 
Saeimas, ministriju u.c. pārstāvjiem, tika 
skatīta un analizēta hartā iekļauto princi-
pu ievērošana Latvijā kopumā (šādas vizī-
tes notiek reizi piecos gados). Jāuzsver, ka 
toreiz kongresa uzraudzības ziņojums par 
vietējo un reģionālo demokrātiju Latvijā 
bija pozitīvs.

Papildu informācija: Eiropas Padomes 
Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress 
ir viena no EP institūcijām, kas apvieno 47 
dalībvalstis. Kongresa galvenie uzdevumi 
ir dot iespēju pašvaldību politiķiem diskutēt 
par kopīgām problēmām, apspriest pieredzi 
un izteikt priekšlikumus valdībām; pārstā-
vēt Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
viedokli Eiropas Padomē; būt padomdevē-
jam Ministru komitejai un Parlamentārajai 
asamblejai par visiem Eiropas vietējās un 
reģionālas politikas aspektiem; sadarboties 
ar nacionālajām un starptautiskajām paš-
valdību organizācijām; organizēt dažādus 
pasākumus, lai iesaistītu pēc iespējas lielā-
ku iedzīvotāju daļu demokrātijas veidošanas 
procesos; gatavot ziņojumus par Eiropas 
vietējo pašvaldību hartas principu ievie-
šanu EP dalībvalstīs, regulāri sekojot vie-
tējās demokrātijas attīstības procesiem; 
praktiski palīdzēt jaunajām dalībvalstīm, 
veidojot efektīvas vietējās un reģionālās 
pašvaldības. Kongresam bija būtiska loma 
visaugstākā juridiskā spēka, starptautiskā li-
kuma “Eiropas vietējo pašvaldību harta”, sa-
gatavošanā un pieņemšanā.

No 28. līdz 31. oktobrim notika Eiropas 
Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
kārtējā (37.) plenārsesija, kuras vadmotīvs 
šoreiz bija “Mēri demokrātijas sardzē”. Lat-
viju pārstāvēja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis, Jelgavas pilsētas domes priekšsē-
dētājs Andris Rāviņš un Kārsavas novada 
domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Eiropas vietējo pašvaldību harta 
pieejama šeit: 
https://m.likumi.lv/doc.php?id=39149.

Jana Bunkus un Ilze Rukute,
Latvijas Pašvaldību savienības

Komunikācijas nodaļas darbinieces,
tālrunis 29170955 (Jana), e-pasts ilze.

rukute@lps.lv; jana.bunkus@lps.lv, mājas-
lapa www.lps.lv; “Twitter”: @lps_lv; @LP-

SBrux; “Facebook”: @PasvaldibuSavieniba.

Demokrātijas sargi no 
Strasbūras vērtēs demokrātijas 
principu ievērošanu ATR gaitā

RELIĢISKĀS ZIŅAS
â 24. novembrī plkst. 11 Mūžības svētdienas dievkalpojums Pāvilostas baptistu draudzē.
â 24. novembrī plkst. 11 Sakaslejas baznīcā mirušo piemiņas dievkalpojums.

SVECĪŠU VAKARS NOVADA KAPSĒTĀS
– Pāvilostas kapsētā – 24. novembrī plkst. 16;
– Vērgalē – 24. novembrī;
– Saraiķos, Roņu kapos – 24. novembrī;
– Ziemupes kapos – 24. novembrī;
– Sakas pagasta kapos iedzīvotāji aicināti iedegt svecītes 24. novembrī vai sev vēlamā laikā. 

â Pāvilostas novada dome šā gada jūnija sēdē (27.06.2019.) apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr.11 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
kārtība Pāvilostas novadā”, kas paredz, ka turpmāk vecāki, kuru bērni apmeklē maksas no-
darbības Pāvilostas novada bērnudārzos vai skolās, varēs daļēji atgūt par bērna mācībām 
samaksāto naudu, Valsts ieņēmuma dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 
aizpildot un iesniedzot iedzīvotāju gada deklarāciju, kurā pievienots attaisnojošais maksājuma 
dokuments (čeks, kvīts, maksājuma uzdevums utt.), gluži tāpat kā iesniedzot čekus par bērna 
ārstniecību. Pašlaik komisija apstiprinājusi 3 programmas, kas tiek īstenotas Vērgales PII “Kas-
tanītis”.  

â Pāvilostas novada pašvaldība uzsākusi pārrunu procesu ar Stīnu Lorencu jeb plašāk 
zināmu kā Fonteinu par iespējamo risinājumu Pāvilostā Sakas upē pie degvielas uzpildes stacijas 
daļēji nogrimušā kuģa izcelšanai un nodošanai pašvaldībai. 

â Pāvilostas novada dome nolēma pašvaldībai piederošam īpašumam, mājai “Ploce 15”, 
pilnībā nomainīt jumtu, kas bija kritiskā stāvoklī un apdraudēja tur dzīvojošo cilvēkus. Tas arī 
vasarā tika izdarīts. Oktobra domes sēdē Pāvilostas novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma 
nākamajā gadā šo ēku ierakstīt zemesgrāmatā un sakārtot visu nepieciešamo dokumentā-
ciju, lai mājas “Ploce 15” dzīvokļus nodotu atsavināšanai. Tādējādi iedzīvotājiem tiktu dota 
iespēja savā īpašumā iegādāties dzīvojamo platību, kā arī pašvaldībai būtu iespēja daļēji atgūt 
ēkā ieguldītos līdzekļus.

â Pāvilostas novada pašvaldība nolēmusi piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” 
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā ar projektu par specializētas pludmales tīrīšanas 
tehnikas – neliela izmēra traktora un speciāli pludmales smilts attīrīšanai paredzēta 
agregāta – iegādi, kas atvieglotu atkritumu savākšanu Pāvilostas pludmalē. Šādu pludmales 
tīrīšanas tehniku Pāvilostas novada delegācija ievēroja, septembrī viesojoties Polijā, Lebas paš-
valdībā, kas jau bija iegādājusies šādu tehniku pludmaļu attīrīšanai no sadzīves atkritumiem.

â Pāvilostas novada dome saņēma vairāk nekā 70 pāvilostnieku parakstītu iesniegumu ar 
lūgumu starp mājām Dzintaru ielā 95 un Dzintaru ielā 93a izveidot labiekārtotu tirgus lau-
kumu. Dome uzdeva pašvaldības izpilddirektoram apskatīt iedzīvotāju izraudzīto vietu dabā un 
veikt aprēķinus par izmaksām laukuma nobruģēšanai un aprīkošanai. Izpilddirektors pēc pašval-
dībai piederošā zemesgabala apsekošanas atbildēja, ka Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas 
plānojums neparedz norādītajā vietā ierīkot tirgus laukumu. Tomēr pašvaldība izvērtēs citus vari-
antus tirdzniecības laukuma izveidei jaunajā ciemā.

ĪSZIŅAS

Izvirzīti labākie novadnieki 
apbalvojumu saņemšanai
Sākums 1. lpp.

Apkopojot iedzīvotāju balsošanas an-
ketas, šogad nomināciju “LABAIS DARBS 
NOVADAM 2019” saņem ĢIRTS VAGO-
TIŅŠ-VAGULIS. Šai nominācijai iedzīvotā-
ji izvirzīja arī citus pretendentus: Ingūnu 
Kopštāli, Ligitu Ginteri, Gunti Vītolu, Inesi 
Ceriņu, Maritu Hornu, Daigu Cābeli, Einā-
ru Vārsbergu, Vizmu Ģēģeri, Austru Vago-
tiņu-Vaguli, Ildzi Balodi, Jāni Šnori, Irēnu 
Jaunskungu, Inesi Vīdneri, Dainu Vanagu, 
Normundu Līcīti, Ronaldu Griškēviču, Vil-
mu Reinhardi, Rolfu Jansonu, Pāvilostas 
veikalu pārdevējas un biedrību “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs”.

Savukārt Pāvilostas novada domes PA-
TEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā 
par godu Latvijas valsts 101. dzimšanas die-

nai pasniegsim Daigai CĀBELEI, Eināram 
VĀRSBERGAM, Pēterim BRĪNIŅAM, Rol-
fam un Ingrīdai JANSONIEM, Antai LĪBIE-
TEI, kempinga “Miera osta” SAIMNIEKIEM 
un Elgai DEVIŅAI. Vērgalē sveiksim Guntu 
LIMBERGU, Dainu MAGONI, Jāni ZELGAL-
VI, Ēriku MELVAGU, Ingūnu KOPŠTĀLI un 
Ligitu GINTERI.

Nominētos novadniekus godināsim 
Latvijas valsts svētku pasākumos Vērgalē 
15. novembrī plkst. 19 Vērgales kultūras 
namā un Pāvilostā 16. novembrī plkst. 15 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

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

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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5. oktobra pēcpusdienā vai-
rāk nekā 20 interesentu pul-
cējās Pāvilostas bibliotēkā, lai 
baudītu dzeju un mūziku.

Pāvilostas bibliotēkas darbi-
nieces Dzejas dienā uz bibliotēku 
bija aicinājušas dzejnieci Gunitu 
Boku, kura nesen izdevusi grāma-
tu “Pasaule šorīt paklupusi”.

Pasaule šorīt paklupusi – 
Puķes un putni klusē.
Es iebrienu naktī
Līdz mutei, acīm, 
Līdz matu galiņiem.
 
Cik tālu tā būšu aizgājusi,
Līdz tavu vārdu
Sajaukšu ar cita?
 
Pasaule šorīt paklupusi,
Un puķes
Un putni klusē.
 
Ar Gunitu sarunājās un viņas 

personību atklāja visiem tik labi 
zināmā rakstniece Jana Egle, bet 
muzikālās pauzes ar liriskām me-
lodijām aizpildīja Viktors Boks.

Pasākumu atklāja bibliotēkas 
vadītāja Mairita Vītola, pateicoties 
visiem, kas kuplā pulkā bija pul-
cējušies uz pasākumu bibliotēkā.

“Es dzejoļus nerakstu, es 
tos pierakstu,” atklāj dzejniece 
G. Boka. “Es nevaru šīs rindas ne-
pierakstīt, tās kuļas pa galvu un 
nepamet mani, līdz tās uzlieku uz 
papīra. Tālāk jau ir mana izvēle, 
vai es ar to dalos, vai tās nogulstas 
atvilktnē,” viņa stāsta.

Pāvilostas bibliotēkā aizvadīta Dzejas diena

Dzejniece stāsta, ka dzeju 
rakstīt sākusi pusaudžu gados, 8. 
vai 9. klasē, kad nāca pirmā mīles-
tība un spilgtas emocijas. Litera-
tūras skolotāja ieteikusi dzejoļus 
parādīt Olafam Gūtmanim, kurš 
toreiz bija Latvijas Rakstniecības 
savienības Liepājas nodaļas vadī-
tājs. Olafs Gūtmanis, sajuzdams 

liekt galvu. Dzejniecei tuvs arī 
Ziedonis un citi izcilie latviešu 
dzejnieki.

Savukārt pirmā G. Bokas pub-
likācija bijusi 1988. gadā toreizē-
jā laikrakstā “Komunists” (tagad 
“Kurzemes Vārds”). Lai šis dze-
jolis tiktu nopublicēts, savu roku 
pielicis arī Olafs Gūtmanis. Guni-
ta atklāj, ka dzejoli vairs pati tik 
spilgti neatceras, bet saistībā ar šo 
dzejoli un publikāciju laikrakstā 
saistās cits kuriozs gadījums, kad 
vecmāmiņa, nepamanot nopub-
licēto Gunitas dzejoli, laikrakstu 
bija sagriezusi un izlikusi ārā ķe-
mertiņā, bet jaunajai dzejniecei 
sakritis paņemt tieši to lapiņu, 
kurā uzdrukāts viņas dzejolis.

Dzejas dienas sarunas starp-
laikos G. Boka ik pa brīdim nolasa 
kādu dzejoli no savas grāmatas. 
Gluži kā pati dzejas autore, arī 
zālē sēdošie nevar palikt vienal-
dzīgi, noklausoties autores smal-
ko un jēgpilno dzejas lasījumu. 
Tas raisa emocijas – dažbrīd pār 
vaigu noslīd kāda asara, dažbrīd 
sejā parādās smaids vai skatiens 
aizslīd tālumā. Tik dažādi, bet no-
teikti ne vienaldzīgi.

Uz Janas Egles jautājumu, kā-
pēc tikai tagad Gunita nolēmusi 
izdot savu dzejoļu krājumu, dzej-
niece atbild: “Toreiz tas nešķita 
tik svarīgi. Galvenais bija, ka 
varu rakstīt. Bet šodien domāju 
pavisam citādi. Esmu dikti priecī-
ga, ka man ir šī grāmata.” Dzejas 
krājumu “Pasaule šorīt paklupu-
si” ilustrējusi Veronika Skvorco-

va, un Gunita atzīst, ka šī satik-
šanās ar mākslinieci bijusi ļoti 
īpaša, jo bijis grūti noticēt, ka pil-
nīgi svešs cilvēks tik ļoti var just 
otra dvēseli un teikto caur dzejas 
rindām. G. Boka atklāj, ka izdotā 
grāmata vēl vairāk pastiprinājusi 
tieksmi rakstīt, šobrīd esot liels 
radošais uzrāviens. Pēdējā lai-
kā viņa raksta ne tikai dzejoļus, 
bet arī miniatūras, kurās, kā jau 
raksturīgi dzejniecei, ir ieslēgta 
dziļa doma.

Vēl pasākuma izskaņā G. Boka 
klātesošiem nolasīja dažus dzejo-
ļus no viņai tik tuvā kopprojekta 
“Vertikāle 5”, kas ir radošu cilvē-
ku kopdarbs – dzejas, mūzikas, 
mākslas un gaismas performan-
ce, ko nu jau piekto gadu organi-
zē Sandra Vensko. Šajā projektā 
kopā ar Gunitu un S. Vensko līdz-
darbojas arī citi dzejnieki – Inta 
Kampara, Gundega Rezevska, 
Gunta Šnipke, Raimonds Knesis, 
Laura Andersone, Dace Pūre, Lie-
ne Štāla, Aivars Madris u.c.

Arī Pāvilostas bibliotēkai 
G. Boka dāvāja savu grāmatu, un 
šobrīd ikvienam interesentam ir 
iespēja izlasīt viņas dzejoļus un 
iepazīties ar krājumu “Pasaule šo-
rīt paklupusi”.

Noslēgumā pasākuma apmek-
lētāji varēja iegādāties grāmatu 
un iegūt dzejnieces īpašo auto-
grāfu.

      
Marita Kurčanova, 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Gunitas talantu, ļoti atbalstījis 
jauno dzejnieci, norādot virzienu 
un dodot vērtīgus padomus, lai 
dzeja “attīrītos”.

Taujāta par dzejnieces rakst-
niecības elkiem, G. Boka pirmo 
min Vizmu Belševicu, kuras 
smalkais rakstīšanas stils un iz-
teikšanās prasme cieņā liek no-

Foto: M. Kurčanova

Oktobris ir mēnesis, kad lie-
lākie rudens dārza darbi jau pa-
darīti un vasarā izaudzētā raža 
salikta pagrabos.

Pāvilostas bibliotēkas darbinie-
ces 25. oktobrī aicināja saimnieces 
un saimniekus piedalīties tematis-
kā pēcpusdienā “Rudens manā bur-
ciņā”, kurā bija iespējams uzzināt 
neparastas konservēšanas receptes 
un noslēpumus, kā ilgāk uzglabāt 
to, kas pašu spēkiem izaudzēts. 

Bibliotēkā uz nelielā galdiņa 
cita citai blakus tika kārtotas burci-
ņas – lielākas un mazākas, bet vi-
sas pilnas ar dažādiem gardumiem. 
Un izrādās, ka marinēt gurķus var 
tik daudzos veidos! – pavisam sal-
dus vai ar čili, kariju vai kurkumu. 
Katra saimniece atradusi savu vei-
du un labāko recepti, lai ziemā pa-
lutinātu savus mājiniekus. Un cik 
daudz interesantu ideju ir salātu 
gatavošanai! Dažādas pupiņu salātu 
variācijas, tāpat ir ar bietēm, papri-
ku un burkāniem. Šādas sagataves 
labi noder gan kā piedeva otrajam 
ēdienam, gan zupas gatavošanai. 

Ir arī neparastākas receptes, pie-
mēram, Korejas salāti, kas ir gan 
pikanti, bet ļoti gardi.

 Kad sātīgās ēdamlietas pagar-
šotas, klāt laiks arī kam saldākam – 
latviešu ananasiem jeb marinētiem 
ķirbjiem, svaigām maltām upenēm, 
aveņu un ķiršu kompotam, ķirbju 
biezenim, kā arī kabaču un ingve-
ra ievārījumam un tomātu džemam 
ar lavandu. Viss tik gards un nepa-
rasts!

Pasākuma noslēgumā klāteso-
šie ne vien mainījās ar receptēm, 
bet arī apliecināja, ka līdzīgu te-
matisko pēcpusdienu vajadzētu 
atkārtot vēlreiz decembrī. Nāca 
ierosinājums par pankūkām, va-
felēm un citiem pašu gatavotiem 
gardumiem.

Ar savām neparastajām recep-
tēm dalījās Velta Vaškus, Brigita 
Kurčanova, Anitra Zinčenko, Ilze 
Liņķe, Elīna Horna, Mairita Vītola 
un Marita Kurčanova. Liels paldies!

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rudens manā burciņā

Foto: M. Kurčanova
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Ziemassvētku vecītis  
un “Rūķupes” rūķi jauno 
sezonu sāks 8. decembrī

Šogad “Rūķupē” Ziemupes jūrmalā lielus un mazus bērnus 
ciemos gaidīsim no 8. decembra līdz gada izskaņai.

Atklāšanas pasākums norisināsies 8. decembrī no plkst. 
13, kad pie mums ciemos būs sens rūķu draugs – malamuts 
Mesis ar saviem draugiem no biedrības “Canis Group Liepaja”, 
kurā visi apvienojušies kopējam mērķim – palīdzēt cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Tāpēc šie suņi ir nokārtojuši terapijas 
suņa eksāmenus un kļuvuši par suņiem kanisterapeitiem. 

Arī šogad lielus un mazus bērnus ciemos gaidīs ponijs 
Kriksis, rotaļas un sirsnīgas sarunas ar Ziemassvētku vecīti, 
būs iespēja izzināt “Rūķupes” vēsturi mītiskajā Rūķu takā, ie-
mācīties ko jaunu un interesantu rūķotavās, kur savas prasmes 
rādīs un mācīs dažnedažādi rūķi. Būs iespēja baudīt garšīgās 
un veselīgās “Rūķupes” tējas un rūķenes Kadiķogas smaržīgās 
piparkūkas. Kā arī varēs nosūtīt skaistu pastkarti un iegādā-
ties kādu suvenīru vai svētku dāvanu.

Ziemassvētku vecītis un rūķi pie sevis ciemos “Rūķupē”, 
Ziemupes jūrmalā, gaidīs līdz pat decembra beigām. Darba die-
nās un vakaros gaidīti kolektīvi, grupas un pulciņi, savukārt 
sestdienas un svētdienas atvēlētas ģimenēm. 

Pieteikties ciemos un gūt sīkāku informāciju var, zvanot 
rūķim Plānotājam pa tālruni 29400470.

Vairāk informācijas www.facebook.com/rukupesruki.
Arī šogad “Rūķzemes” radio – Kurzemes radio. 

Akcija “Piepildīsim  
lielo dāvanu maisu!”

Ziemupes Ziemassvētku vecītis un “Rūķupes” rūķi arī šo-
gad aicina gatavot dāvanas, ko pēcsvētku laikā nogādāt Kurze-
mes reģiona ģimenēm un vientuļajiem cilvēkiem. Tiem, kuriem 
pašiem nav iespējas tās sagādāt vai  šajā dzīves brīdī neklājas 
viegli un ir nepieciešams mazs uzmundrinājums. 

Labdarības akcija “Piepildīsim lielo dāvanu maisu!” nori-
sinās jau sesto gadu. Lai gan “Rūķupe” atrodas Ziemupē, Zie-
massvētku vecītis ar rūķiem ar lielu prieku dodas ciemos arī 
uz citiem novadiem un pilsētām. Piecu gadu laikā izdevies īpa-
šu svētku, sirsnības un mīļuma sajūtu uzburt vairāk nekā 200 
ģimenēm, vientuļajiem cilvēkiem un pensionāriem Pāvilostas, 
Rucavas, Kandavas, Saldus un Tukuma novadā, Blīdenē, Vents-
pilī, Kuldīgā un citur Latvijā.

Lai iesaistītos akcijā, nav nozīmes naudas ieguldījumam, 
bet gan labajām domām, sirds siltumam un vēlmei iepriecināt. 
Lielajā dāvanu maisā īpaši noder pārtikas produkti (dārza la-
bumi, rīsi, milti vai citi virtuvē noderīgi pārtikas produkti un 
našķi), gultasveļa, dvieļi, apavi (īpaši bērniem), apģērbs zie-
mai, interesantas grāmatas, spēles, kas rosina domāt un darīt, 
skolas piederumi. Ņemot vērā, ka dāvanu maisus (pakas) rūķi 
komplektē pēc to adresātu mazas izpētes, aicinājums dāvanas 
nesaiņot greznos papīros (izņemot gadījumus, ja tie ir caurspī-
dīgi), bet ievietot dāvanu maisiņos vai kastēs, lai tās var ērti 
aplūkot un sagrupēt. 

Lai vairotu svētku sajūtu un iepriecinātu jūsu un mūsu 
ciemiņus, aicinām ikvienu ziemupnieku decembrī pado-
māt par savas mājas, pagalma, iemīļotas vietas izrotāšanu 
ar sniegavīriem, rūķiem, virtenēm, dabas dekoriem.

Radīsim kopā īstu Ziemassvētku noskaņu ciemu, kas 
vienos visas sētas Ziemupes apkārtnē!

Daina Vanaga jeb rūķis Rakstītājs,
Ziemassvētku vecīša preses sekretāre,

biedrība “Ziemupīte”, 
tālr. 26107720.

Sekot “Rūķupes” rūķiem vari vietnē 
www.facebook.com/rukupesruki.

Ar sveicieniem Starptautis-
kajā arhitektūras dienā suminām 
vienu no vēsturiskajām Pāvilostas 
vecajām zvejnieku mājām, kas at-
rodas  E. Šneidera laukumā 10, un 
paziņojam plašākai sabiedrībai, ka 
septembra sākumā tā ir uzmērīta.

Šīs darbības mērķis – nākotnē 
uz pašvaldībai piederošas zemes 
uzbūvēt autentisku Pāvilostas zvej-
nieku māju, jo restaurācija šai ēkai 
vairs nav iespējama.

Uzmērīšanu veica vēstures 
zinātņu maģistrs, arheologs ar Rī-

Uzmērīta viena no 
vecākajām zvejnieku mājām

gas Celtniecības tehnikumā iegūtu 
arhitekta tehniķa izglītību Nor-
munds Jerums, kurš ir arī Tērvetes 
senvēstures muzeja vadītājs un 
biedrības “Latvijas karavīrs” val-
des loceklis.

Šo ēku kā saglabājamu kultūr-
vēsturisku objektu vecajā pilsētas 
daļā Pāvilostas novada pašvaldība 
apstiprinājusi Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumā 2012.–2024. 
gadam. Tieši tāpēc pašvaldība, 
parādot ieinteresētību un vēlmi sa-
glabāt nākamajām paaudzēm liecī-
bas par zvejnieku sadzīvi pilsētas 
veidošanās pirmsākumos, atsau-
kusies biedrības “Pāvilostas kul-
tūrvēsturiskais vides centrs” aici-
nājumam finansiāli atbalstīt vecās 
zvejnieku mājas uzmērīšanu.

Paldies Normundam Jerumam 
par atsaucību un ieinteresētību. 
Paldies nama īpašniekiem par at-
ļauju pirms tās nojaukšanas veikt 
uzmērīšanu. Paldies Pāvilostas 
novada pašvaldībai par finansiālo 
atbalstu. Ceram, ka pašvaldība at-
balstīs arī biedrības ideju Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da finansētajā konkursā iesniegt 
projektu par autentiskas zvejnieku 
ēkas būvniecību.

 
Marita Horna, biedrības 

“Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” vadītāja

9. novembrī Ziemupē bijušā veikala telpās tau-
tas nama ēkā atvērts jauns konceptuāls veikals – 
tikšanās vieta “KulTūrBode”. 

Pirmajā pasākumā ciemojās divas it kā ļoti atšķirī-
gas, bet savā aizrautībā un degsmē tik līdzīgas perso-
nības – aktrise, amatierteātru režisore, folkloras kopas 
“Atštaukas” vadītāja, vitāla un enerģiska sieviete Ināra 
Kalnarāja un pozitīvs jaunietis, dabas entuziasts, sajū-
tu un spilgtu emociju un piedzīvojumu biedrības “Do-
mas dabā” dibinātājs Helmuts Baņukalns.

“KulTūrBode” ir biedrības “Ziemupīte” kultūras 
un tūrisma skatpunktu krustpunkts. Ziemupes jūr-
malā biedrība darbojas kopš 2010. gada maija, ir sevi 
pierādījusi, organizējot pasākumus un notikumus, tā-
pēc nolemts spert soli tālāk un, pirmkārt, paplašināt 
darbību, otrkārt, sintezēt to, ko tās dalībnieki prot, ar 
to, kas radītu pievienoto vērtību Ziemupei, tādējādi ce-
ļot šīs kultūrvietas vērtību. 

Pēc iepriekš notikušā ar veikalu Ziemupē nācās 
secināt, ka pārtikas veikals te iespējams tikai sezonāli 
– vasarā. Tāpēc jāmeklē alternatīvas citām sezonām, 
turklāt tādas, kas ir sirdij tuvas, aizrauj un atbilst bied-
rības vērtībām.  Īpašs uzsvars būs uz Latvijā, Kurzemē 
un Ziemupē ražotām precēm, šeit varēs iegādāties, 
piemēram, Antras Mazikas un Ilmas Strazdiņas kera-
miku, “MadarasHandsmades” rotas, Embūtes garšau-
gu maisījumus, Jelgavas karameles, Bārtas adījumus 
un austās segas, Doles tējas, Priekules Čībiņveča čī-
bas, mācību dravas “Strops” produkciju un daudz citu 
skaistu, noderīgu lietu dāvanām un savam priekam. 
Papildus veikalam tā būs arī satikšanās vieta, informā-
cijas punkts, vieta, kur iepazīt, ieraudzīt un mācīties. 
Ar laiku būs arī sarunu un spēļu vakari, koncerti, ra-

došās darbnīcas u.c. Turklāt ikviens, kam ir ideja, ko 
viņš gribētu darīt un radīt “KulTūrBodē”, aicināts nākt 
un darboties!

Tiem, kas būs plānojuši šeit ieraudzīt jau pabeigtu 
projektu, jāsaka – tāds tas nav un nebūs. Gribam, lai 
šai vietai vienmēr vēl ir laiks un vieta kam jaunam, 
vēl nebijušam idejām, notikumiem, cilvēkiem. Mēs 
vēlamies būt ceļā. Bet, lai tas sāktos, ar kaut ko ir jā-
sāk. Tāpēc šī ir satikšanās un darīšana tik, cik šobrīd 
mūsu spēkos.  Ļausim vietai augt, izteikt sevi, radīt un 
augsim līdzi. 

“KulTūrBodes” darbība būs sezonāli mainīga. Šo-
brīd tā darbosies nedēļu nogalēs – no piektdienas līdz 
svētdienai, piedāvājot interesantas tikšanās, praktisku 
darbošanos, iespēju iegādāties dāvanas, suvenīrus. 

TUVĀKIE PASĀKUMI: 
23. novembrī no plkst. 14 līdz 20 GALDA 

SPĒĻU PĒCPUSDIENA (ieeja par ziedojumu novu-
sa galda iegādei); 

30. novembrī un 1. decembrī no plkst. 12 
ĪSTO DĀVANU DARBNĪCA;

8. decembrī plkst. 16 LUSTĪGI MUZIKĀLAIS 
RŪĶU VAKARS.

Skaidrojums, kas ir “KulTūrBode”. Kult – visi zi-
nām stāstu par vardi, kas nepadodamās sakūla krēju-
mu sviestā. Lai tiktu pie maizes, jākuļ graudi. Kultūr – 
kultūra, cilvēka radīto vērtību kopums. Tūr – tūrisms, 
došanās dabā, ceļošana. Un Bode – vieta, kur var pirkt 
un pār-dot.

Esat laipni gaidīti!

Ziemupē atvērta “KulTūrBode”
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Pērngad novembra izskaņā 
Pāvilostā pirmo reizi notika Nēģu 
diena. Paši organizatori par lielo 
atsaucību bija ļoti pārsteigti, un 
nebija šaubu, ka šāds pasākums ir 
interesants un vajadzīgs. Tāpēc jau 
toreiz tika nolemts –  arī nākamajā 
gadā Nēģu diena Pāvilostā būs!

2018. gadā, pirmo reizi rīkojot 
Nēģu dienu Pāvilostā, pasākuma 
veidotājiem pietrūka zināšanu un 
pieredzes šāda pasākuma organi-
zēšanā. Tika izvērtēti kā plusi, tā 
arī lietas, kas būtu jāuzlabo un jā-
papildina. Ar izdarīto secinājumu 
bagāžu Nēģu dienas organizatori 
12. oktobrī devās uz Salacgrīvu, 
kur Nēģu diena notika jau astoto 
reizi. Salacgrīvā bija iespēja gan 
aprunāties ar pasākuma rīkotā-
jiem, gan redzēt, kā tas norit pie 
Salacas un Svētupes nēģu tačiem. 
Informācijas un ideju bija daudz, 
vien atlika tās ieviest Pāvilostas 
Nēģu dienas pasākumā, ko organi-
zatori arī darīja.

Šogad Nēģu diena notika mē-
nesi agrāk nekā pagājušajā gadā, 
proti, 27. oktobrī. Tas tāpēc, lai pa-
sākuma apmeklētājus un dalībnie-
kus nestindzinātu pirmais ziemas 
aukstums. Zema gaisa temperatū-
ra gan nebija, toties visā valstī tika 
izziņota stipra vētra, kas pāvilost-
niekiem tomēr nebija šķērslis, lai 
Nēģu diena notiktu.

Lai gan brāzmainie vēji ik pa 
brīdim iepūta arī norises vietā – 
Pāvilostas ostas teritorijā, tomēr 
apmeklētājus un nēģu cienītājus 
tie nenobiedēja. Apmeklētāju bija 
vēl vairāk nekā pērn.

Ar uzrunu Nēģu dienu svinīgi 
atklāja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
un LLKC Liepājas nodaļas vadītājs 
Aleksejs Kačanovs. Savukārt Pā-
vilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova sveica 
Nēģu dienas dalībniekus – Ivetu 
Pētermani, Ēriku Freidenfeldu, Va-
lēriju Kurčanovu, Dzintaru Zama-
rīti, Ilzi Liņķi, Daigu Cābeli, Silvu 
Vārsbergu, pasniedzot piemiņas 
dāvanas.

Svētkos bija iespēja vērot un 
iepazīt nēģu gatavošanas meistar-
klases. Garas rindas veidojās kā 
pie nēģu kūpināšanas meistara 
Dzintara Zamarīša, kurš apmeklē-
tājiem piedāvāja kūpinātus nēģus 
un butes, tā arī pie nēģu cepšanas 
meistara Valērija Kurčanova, kurš 
demonstrēja nēģu cepšanas no-
slēpumus, piedāvājot iegādāties 
gatavo produkciju. Liels pieprasī-
jums pēc citādu zivju produkcijas 
un arī nēģiem bija zivsaimniecības 
uzņēmumam “Kaija”, kurā darbo-
jas Pētermaņu ģimene, bet svaigus 
nēģus pasākuma apmeklētājiem 
piedāvāja zvejnieku saimniecība 
“Santa VV” un Ēriks Freidenfelds. 
Savukārt sātīgo nēģu zupu vārī-
ja Ilze Liņķe, Daiga Cābele, Silva 
Vārsberga, Gita Mackēviča, Gunta 

Pāvilostā tradīcijas turpina – otro gadu notiek Nēģu diena

Raibarte, Valija Pētermane, Lonija 
Karkovska, Viktors Bikšis, Austra 
Vagotiņa-Vagule un Sandra Tetere, 
bet silto upeņu dzērienu gatavoja 
LLKC Liepājas nodaļas vadītājs 
Aleksejs Kačanovs un konsultante 
Santa Ansone. 

Pāvilostas novada TIC darbi-
niece Anta Lībiete un Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola 
aicināja apmeklētājus no dabas 
materiāliem veidot vides objektu 
“Pāvilostas nēģis”. Bet muzikālā 

apvienība “5 Jāņi” lieliem un ma-
ziem piedāvāja dažādas radošās 
aktivitātes un klātesošos izklaidēja 
ar jautru mūziku un erudītiem jau-
tājumiem.

Vēl tika demonstrēta radošās 
apvienības “Jūras vēstis” vēsturis-
ki nozīmīgā filma “Latvijas nēģis”, 
kā arī, uzliekot 3D virtuālās brilles, 
ikviens varēja iejusties zvejnieka 
lomā un ar murdiem zvejot nēģus 
Sakas upē. 

 Lai gan laika apstākļi neluti-

nāja, tomēr lielais pasākuma ap-
meklētāju skaits vēlreiz apliecina, 
ka šāda diena ir nepieciešama arī 
turpmāk. 

Liels paldies Pāvilostas no-
vada domei, tās priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam, Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadītā-
jai Irinai Kurčanovai un darbinie-
kiem, Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama vadītājai Silvai Vārsbergai 
un komandai, izpilddirektoram 
Alfrēdam Magonem un labiekār-
tošanas daļas vīriem, Pāvilostas 
vidusskolas virtuves meitenēm, 
Pāvilostas pensionāru apvienības 

“Varavīksne” pārstāvjiem, novada 
TIC konsultantei Antai un Pāvilos-
tas bibliotēkas vadītājai Mairitai, 
Pāvilostas ostas pārvaldniekam 
Ronaldam Griškēvičam un visiem 
pārējiem, kas palīdzēja un atbals-
tīja. 

Īpašs paldies pasākuma spon-
soriem – LLKC Liepājas birojam, 
lauku maizes ceptuvei “Ievlejas”, 
Aizputes “Muižas alus” darītavai 
un “Pilsētas elpai”. 

Uz tikšanos nākamajā gadā 
Pāvilostā!

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar kūpinātiem nēģiem un butēm cienāja Zamarīšu ģimene – Veronika un Dzintars.

Svaigus nēģus un citas zivis piedāvāja Pētermaņu ģimene, 
(no kreisās) Jānis, Paula un Iveta.

Kā pareizi cept nēģus, pastāstīja Valērijs Kurčanovs (pir-
mais no labās) un Nikolajs Kurčanovs

Plašāku fotoreportāžu skatieties vietnes www.pavilosta.lv 
sadaļā “FOTOGALERIJA”.

Pasākums notika Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātēs “Atbalsts 
zivsaimniecības nozares popularizēšanai” un “Zivsaimniecības projektu 
konkursa organizēšana”.

Foto: M. Kurčanova
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Liekas, vien nesen, 2015. 
gada rudenī, ar Pāvilostas no-
vada pašvaldības atbalstu Pā-
vilostas novadā aizsākās jauka 
tradīcija – Pāvilostas novada 
Medību balle. Laiks pagājis ne-
manot, un šogad balle notika 
jau piekto reizi. 

Šoreiz kārta uzņemties or-
ganizatoriskos pienākumus un 
novadīt novada mednieku pa-
sākumu bija Pāvilostas medību 
biedrībai “Saka”. Un tā 2. novem-
brī piektās jubilejas zīmē Pāvil-
ostā satikās mednieki no visiem 
novada kolektīviem, lai pa dienu 
piedalītos sadraudzības medībās, 
bet vakarā atpūstos ballē.

Laikapstākļu prognoze sest-
dienai neko labu nesolīja. Tomēr 
rīts uzausa bez nokrišņiem, bet 
ar zemu gaisa temperatūru gan. 
Tikai pavēlā pēcpusdienā virs 
Sakas mežiem savilkās pelēki 
mākoņi, kas nesa arī lietu. Taču 
īstenu mednieku ne lietus, ne 
vējš, ne sals nespēj nobiedēt. 
Tā sestdienas rītā uz Pāvilostas 

Pāvilostas novada medību balle aizvadīta jubilejas zīmē

novada mednieku kolektīvajām 
medībām Sakas medību iecirknī 
pulcējās 51 dalībnieks. Un jubi-
lejas reizē arī skaitļi bija diezgan 
interesanti – visi ar septiņi. Ko-
lektīvajās medībās piedalījās 17 
Vērgales mednieki, 17 Pāvilostas 
mednieki un 17 dzinēji, no ku-
riem 7 bija daiļā dzimuma pār-
stāves, un šogad medībās pieda-
lījās arī 7 medību suņi. Medībās 
piedalījās arī vairākas ģimenes 
pilnā sastāvā – vīri, sievas, bērni 
un suņi, tādējādi parādot, ka me-
dības nav tikai vīriešu nodarbe, 
bet var būt ļoti labs ģimenes sa-
liedēšanas pasākums un vienots 
hobijs.

Pirms došanās uz mežu, no-
stādot vīrus un sievas ierindā, lai 
instruētu par medību norisi un 
drošību, medību biedrības “Saka 
vadītājs Ralfs Jenerts sveica vi-
sus dalībniekus, vēlēja veiksmī-

Pāvilostas medību biedrības “Saka” vadītājs Ralfs Jenerts sveic Māri Vīgantu (pirmais no 
kreisās) ar briežu teļa guvumu.

Pāvilostas medību biedrības 
“Saka” mednieks Jānis Vī-
gants nomedīja briežu teļu.

Ralfs Jenerts informē par medību turpinājumu.

gas medības un noteica medību 
palīgus – Nikolaju un Valēriju 
Kurčanovus. Medību vadītājs pa-
ziņoja, ka šajā reizē medījami 
briežu teļš, biežu govs un briežu 
bullis, aļņu govs un aļņu teļš, kā 
arī mežacūkas. Līdz ar to medī-
bas Sakas medību iecirknī turpat 
astoņu stundu garumā varēja 
sākties.

Pienākot pusdienlaikam, 
mednieki baudīja nelielu atpūtu 
un gardu, spēcinošu zupu, bija 
nomedīti jau divi meža zvēri. 
Paši mednieki stāstīja, ka Sakas 
pagasta mežos zvēru ir daudz un 
ik pa brīdim izdevies kādu ierau-
dzīt, bet neveiksmīgais šaušanas 
leņķis vai atrašanās pozīcija nav 
ļāvusi šaut pa zvēru. Bet vēl kāds 
izdevīgā pozīcijā esošs mednieks 
esot arī izšāvis, bet netrāpījis. Kā 
paši mednieki iesmej – nopūde-
lējis! Un tā medību vadītājs Ralfs 

Jenerts ar medību guvumu svei-
ca Māri Vīgantu un Jāni Vīgantu, 
katram pa briežu teļam. Bet pēc-
pusdienā, kad pēc nelielas atpū-
tas medības turpinājās, nomedīto 
zvēru pulkam tika pieskaitīts vēl 
viens briežu bullis, ko guva Artis 
Aniņš. 

Medību dienas pirmā daļa 
noslēdzās vēlā pēcpusdienā, kad, 
lielus gabalus nostaigājuši un 
nedaudz izlijuši, mednieki devās 
mājās, lai jau vakarpusē ar sa-
vām dāmām pulcētos Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā uz Medī-
bu balli. Kultūras nama mazajā 
zālē ikviens varēja apskatīt foto-
grāfijas no iepriekšējām medībām 
Vērgales pagastā, kā arī īpaši šim 
notikumam izveidotā fotostūrītī 
uztaisīt bildes piemiņai. Savukārt 
lielajā zālē pie klātiem galdiem 
ikviens varēja baudīt vakaru kopā 
ar grupu “Piemare”.

Vakara pasākumu atklāja Pā-
vilostas medību biedrības “Saka” 
vadītājs Ralfs Jenerts, rezumējot 
dienas gaitu un iznākumu, bet Me-
dību balles organizators Valērijs 
Kurčanovs pateicās namamātei 
Silvai Vārsbergai par uzņemšanu, 
atbalstu un ieguldīto darbu balles 
rīkošanā. Pasākumā tika sveikti 
tie mednieki, kas devuši savu ie-
guldījumu Pāvilostas novada med-
nieku kolektīviem, palīdzējuši 
kolektīvo medību vadīšanā vai kā 
citādi atbalstījuši medību norisi. 
Un tie bija: Vilnis Grigorjevs kā 
labākais Sakas mežu pārzinātājs; 
Māris Dimants un viņa suņu mei-
tenes par neatsveramu atbalstu 
medījuma meklēšanā; Nikolajs 
Kurčanovs un Jānis Vīgants par 
transporta nodrošinājumu, lai 
medījumu nogādātu uz dīrātavu, 
un Alfrēds Magone par pirmo šā-
vienu šī rīta medībās!

Pasākuma organizētāji balles 
viesus aicināja uz dažādām atrak-
cijām – uzstājās gan mednieku 
apvienotais koris, gan notika veik-
lības stafetes un citas izdarības.

Pāvilostas mednieku biedrība 
“Saka” teic lielu paldies Pāvilos-
tas novada pašvaldībai par finan-
siālo atbalstu, Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama vadītājai Silvai 
Vārsbergai par viesmīlīgajām 
telpām un jautrajām atrakcijām, 
kā arī Pāvilostas vidusskolas vir-
tuves meitenēm Daigai, Ilzei un 
Rudītei par gardo dienas zupu, 
skaisti klātajiem galdiem un gar-
dajām uzkodām.

Cerot uz tradīcijas turpinā-
šanu, Pāvilostas mednieku bied-
rība “Saka” sestās Medību balles 
rīkošanu nākamā gadā uzticēja 
Vērgales mednieku biedrības ko-
lektīvam. Uz tikšanos nākamgad 
Vērgalē!

 
Marita Kurčanova, 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Foto: M. Kurčanova
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19. oktobrī ar koncertu la-
bam noskaņojumam Vērgales 
kultūras namā viesojās visiem 
labi pazīstamie un populārie 
brāļi Auzāni. 

Klausītāju pilnajā zālē abi 
mūziķi izpildīja gan visiem zi-
nāmas, populāras dziesmas, gan 
interesanti veidoja dialogu ar 
klausītājiem. Skatītāji varēja ne 
tikai klausīties, bet arī dziedāt 

līdzi melodijām. 
Noslēgumā publika, kājās 

stāvot, dziedāja līdzi brāļiem 
Auzāniem un ar skaļiem aplau-
siem un ziediem pateicās par 
koncertu. Brāļiem Auzāniem 
patiešām izdevās “uzlādēt bate-
rijas” visiem, kas bija ieradušies 
uz koncertu!

Vita Braže

Brāļi Auzāni muzicē Vērgalē
Labam garastāvoklim saulai-

nā rudens dienā, 19. oktobrī, Pā-
vilostas pilsētas kultūras namā 
uz senioru atpūtas pēcpusdienu 
“Kad kastaņi un zīles krīt” ie-
radās gan pašmāju seniori, gan 
uzaicinātie viesi. Tālāko ceļu bija 
mērojuši Priekules un Virgas 
ciemiņi, bet pirmo reizi bija uz-
aicināti pensionāri no Ventspils 
novada Jūrkalnes un Grobiņas 
novada Medzes pagasta.

Pasākumu atklāja Pāvilostas 
pensionāru apvienības “Varavīk-
sne” vadītāja Gunta Raibarte. Tad 
vārds tika dots Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam, kurš paslavēja Gun-

tas organizatoriskās spējas un pa-
nākumus. Priekšsēdētājs novēlēja 
sekmīgu turpmāko darbu, piebils-
tot: “Tiem, kas dara, jāpalīdz!”

Pasākuma vadītāji Daiga un 
Einārs pēc neliela priekšnesuma 
sveica šī gada nozīmīgo jubileju 
svinētājas, 75 gadu jubilāres – 
Birutu Ozoliņu un Valēriju Pēter-
mani, kuras saņēma ziedu klēp-
jus no sveicējiem.

Turpinājumā Pāvilostas se-
nioru vārdā Gunta Raibarte ar 
ziediem un dāvanām sveica viesu 
kolektīvu vadītājas, kuras savu-
kārt apsveica Pāvilostas pensio-
nāru apvienību un tās vadītāju.

Par atbalstu Gunta sacīja sir-

snīgu paldies arī domes priekš-
sēdētājam Uldim Kristapsonam, 
kultūras nama vadītājai Silvai 
Vārsbergai, vakara vadītājiem 
Daigai un Eināram, skolas pavā-
rītei Ilzei un muzikālajam kolek-
tīvam “Ar skatu nākotnē”. Tāpat 
visiem citiem tika teikts liels pal-
dies par darbu.

Senioru pēcpusdienā koncer-
tu sniedza muzikālā kapela “Lus-
te”, bet turpinājumā par jautru 
mūziku gādāja kultūras nama 
vadītāja, un visa vakara gaitā 
notika lustīga sadziedāšanās un 
dancošana.

 Lūcija Matroze

75 gadu dzimšanas dienu šogad svinēja 
Valērija PĒTERMANE. Foto: I. Kurčanova75. jubileju atzīmēja Biruta OZOLIŅA.

Kad kastaņi un zīles krīt

No 1. līdz 12. oktobrim Zie-
mupes tautas namā bija mainīša-
nās nedēļas. 

Iesākumā domājām, ka pie-
tiks ar īsāku laika sprīdi, bet lie-
lās atsaucības dēļ šīs aktivitātes 
ilgumu nācās pagarināt. Apmek-
lētāji atnesa savas liekās, ilgi ne-
izmantotās mantas, par mazu pa-
likušo apģērbu, apavus un prom 
devās ar sev vajadzīgo. Mainīša-
nās nedēļā iesaistījās ne tikai vie-
tējie ļaudis, bet arī Liepājas pāvil-
ostnieki, Rīgas ziemupnieki un 
daudzi citi ar Ziemupi saistītie. 
Mazākie priecājās par jaunām 
rotaļlietām. Jaunus īpašniekus 

ieguva terīnes, krūzītes, krūzes, 
šķīvji, putekļusūcējs, blenderis, 
gludeklis, pulkstenis, vāzes un 
citas saimniecībā noderīgas lie-
tas. Jaunu īpašnieku atrada pat 
lietots monitors. Saimniekus at-
rada daudzie Dainas B. saadītie 
zeķu pāri. Jauno valkātāju vārdā 
īpašs paldies adītājai. Pāri pali-
kušo apģērbu sapakojām kastēs 
un atdevām labdarībai.

Atziņa – noderīgs pasākums. 
Pēc apmeklētāju lūguma pavasa-
rī mainīšanos rīkosim atkal.

Priecājoties par atsaucību, 
Daina un Skaidrīte Ziemupē

Mainīšanās nedēļa Ziemupē

Novembrī aicinām ikvienu atnākt uz bibliotēku, lai apskatītu mākslinie-
ces Agijas Stakas GRĀMATU ILUSTRĀCIJU IZSTĀDI. Būs iespēja fotogra-
fēties ar dažādiem pasaku varoņiem un 20. novembrī plkst. 12 tikties ar 
mākslinieci klātienē. 

Agija Staka ir ļoti ražīga māksliniece – viņas radītie tēli pie lasītājiem 
nonākuši teju 200 grāmatās. Pēdējos gados ir bijušas daudzas viesošanās 
reizes pie lasītājiem gan lielās un mazās bibliotēkās, gan skolās visā Latvijā. 
Viena no lielākajām vērtībām ir mākslinieces košā, dzīvespriecīgā un detali-
zētā ilustrācija. Īpaši bērni vienmēr gaida tikšanos ar viņu. 

A. Staka ir beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, Latvijas Mākslas 
akadēmijas Dizaina grafikas nodaļu un Vizuālās komunikācijas nodaļu, iegu-
vusi mākslas maģistra grādu.

â 14. novembrī Pāvilostas bibliotēka slēgta.

â No 11. līdz 16. novembrim  bibliotēkā atzīmēsim “ZIEMEĻVALSTU 
LITERATŪRAS NEDĒĻU”, šī gada tēma – “Svētki Ziemeļvalstīs”. Šī projekta 
galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedē-
ļas laikā bibliotēkās un skolās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras 
izstādes, konkursi un citi pasākumi. 

â 22. novembrī plkst. 16.30 aicinām vecākus ar bērniem  iesaistīties 
“Pūčuka skolas” radošajās aktivitātēs.

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

18. oktobrī Pāvilostas bibliotēkā notika “Pūčuka skolas” nodarbība. Prieks par tiem vecā-
kiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam un kopā ar bērniņiem ieradās ciemos pie gudrās 
Pūces un piedalījās interesantās aktivitātēs. Kopīgi palasījām grāmatu, paskatījāmies 
multfilmu, radoši darbojāmies, izmantojot dažādus dabas materiālus, un spēlējām spēles. 
Uz tikšanos atkal nākamajā mēnesī, kā jau norunājām – 22. novembrī. 

Elīna Horna

“Pūčuka skola” bibliotēkā

Foto V. Braže
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23. oktobrī novada bibliote-
kāri devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Kolku un Dun-
dagu. Mūsu pirmais pieturas 
punkts bija Kolka, bet turpceļā 
piestājām arī pie Andra Pitara-
gā, lai aplūkotu dažādus senat-
nīgo žogu veidus. “Krogu” māju 
saimnieks izveidojis vairāk nekā 
20 senā lībiešu krasta žogu pa-
raugu, informāciju vācot inter-
netā un pētot senas fotogrāfijas. 
Viņš ir saņēmis kultūras zīmi 
“Latviskais mantojums” par Lī-
biešu krasta kultūrvides saglabā-
šanu un daudzināšanu, būvējot 
lībiešu žogus.

Tālāk ceļš mūs aizveda līdz 
Kolkasragam, kas ir izteiktākais 
zemesrags Latvijas piekrastē. 
Tur notiek atklātās Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča viļņu saskar-
šanās, kas šajā dienā bija ļoti labi 
redzama.

Tā kā brauciena mērķis bija 
pieredzes apmaiņa, tad devāmies 
ciemos uz Kolkas bibliotēku “Zī-
tari”. Tur mūs laipni sagaidīja 
bibliotēkas vadītāja Olita Kalna. 
Apskatījām nelielo bibliotēku 
un pārrunājām aktuālākos jau-
tājumus bibliotēku darbā. Kolkas 
bibliotēkā, tāpat kā mūsu pusē, 
ir daudz vasaras lasītāju. Biblio-
tekāre ir biežs viesis skolā, kurā 
mācās vien 38 skolēni. Sapratām, 
ka mūsu novadā, lai arī viss nav 
tā, kā vienmēr gribētos, biblio-

Novada bibliotekāri smeļas pieredzi Kolkā un Dundagā

tēkas tomēr tiek uzturētas labā 
stāvoklī.

Kolkā vēl apmeklējām Jūras 
Zvaigznes Dievmātes Romas ka-
toļu baznīcu. Tā celta 1935. gadā 
Sakas pagasta Grīņu rezervāta 
teritorijā. 1997. gada jūlijā prā-
vesta A. Mediņa vadībā baznī-
cas ēka Grīņos tika nojaukta un 
dažu mēnešu laikā uzcelta no 
jauna Kolkā, iegūstot arī jaunu 
interjeru. Prieks, ka mūsu puses 
baznīciņa ir skaisti sakopta un 
joprojām kalpo ļaudīm. Tajā saju-
tāmies kā savējie. 

Viesojāmies Kolkas Lībiešu 
saieta namā “Pastnieki”, kuru at-
klāja šī gada martā un kura mēr-
ķis ir nova dam rak stu rī gā lībie šu 
nema te riā lā kul tū ras man to ju ma 
sagla bā ša na un popu la ri zē ša na. 
Īpašu uzmanību izpelnījās grez-
nie meitu vainagi. Nedaudz pa-
mācījāmies lībiešu valodu.

Apmeklējām Dundagas pili, 
kas ir lielākā Ziemeļkurzemē.  
Apskatījām tur izvietotās ekspo-
zīcijas un iepazināmies ar Zaļo 
jumpravu. Pilī atrodas Mūzikas 
un mākslas skola, Tūrisma infor-

mācijas centrs u.c. iestādes.
Viesojāmies Dundagas novada 

galvenajā bibliotēkā, kas ir izvieto-
ta bērnudārza ēkas viena korpusa 
divos stāvos. Bibliotēkas vadītāja 
Ruta Emberga ar savām kolēģēm 
mūs iepazīstināja ar tās darbību, 
specifiku. Mums ļoti patika biblio-
tēkas plašums, tās bērnu nodaļas 
krāsainās mēbeles, kas tapušas 
SIA “Bolderājas serviss”. 

Mājupceļā vēl iegriezāmies 
Kubalu skolā muzejā. Šajā koka 
ēkā meža vidū skola tika atvēr-
ta 1838. gadā un darbojās līdz 

1964. gadam. Mums bija iespē-
ja parakstīt uz tāfeles ar grifeli, 
rēķināt tā laika uzdevumus un 
rakstīt ar spalvu. Daudz uzzinā-
jām par cienījamo skolotāju Er-
nestu Dinsbergu, kurš skolotāja 
amatu apguvis Dzērves skolā.

Diena izvērtās gara, bet bija 
iespaidiem bagāta. Paldies Mairi-
tai par šo braucienu. Paldies arī 
šoferītim Arkādijam par vizinā-
šanu.

Skaidrīte Blūma, Ziemupes 
bibliotēkas vadītāja 

Nu jau trešo gadu Salacgrī-
vas Nēģu dienā brīvdienu mājās 
“Vējavas” piestāja bibliokuģis 
“Krišjānis Valdemārs”, šoru-
den kopā ar patronu kinoreži-
soru Jāni Streiču. Latviskuma 
stundā saruna gribot negribot 
aizvirzījās līdz ministra Pūces 
plānotajai novadu reformai, ku-
rai vairums salacgrīviešu ir sīvi 
pretinieki. Domubiedros šoreiz 
bija arī 15 viesi no Pāvilostas, 
kas ir pašpietiekams novads ar 
savu ostu, zvejniekiem un labi 
attīstīto jahtu tūrismu. Enerģis-
kā Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja vadītāja Irina Kurčano-
va bibliokuģim dāvāja spēka 
dzērienu – uzlējumu uz prie-
žu asarām. Šis dzintara spēka 
mitriķis nu glabāsies itin drošā 
vietā – pie Jāņa Streiča, kurš ne-
nogurstoši mudināja neļauties 
notikumu plūdumam, bet tos ak-
tīvi ietekmēt, veidojot spēcīgas 
pašvaldības un novadus piejūrā, 
piemēram, no Saulkrastiem līdz 
Ainažiem. Viņš šādus piejūras 
novadus rosināja veidot arī Kur-
zemes krastā, jo jūrmalniekus 
vieno kopīgas rūpes un intere-
ses. “Sadodieties rokās, kā savu-

laik Baltijas ceļā, un piejūra būs 
spēcīga, pamudinājums visai 
Latvijai!” aicināja kinorežisors, 
vienlaikus akcentēdams, ka šis 
eventuālais Dzintara krasts būtu 
arī mūsu valsts vēsturiskā pēc-
tecīguma simbols, jo tieši jūra 
Latvijai devusi brīvību, skatu 
uz demokrātiju un eiropeiskām 
vērtībām.

Jāņa Streiča brālis Ēriks Streičs 
bija ieradies kopā ar savu kun-
dzi – pazīstamo TV “Panorāmas” 
žurnālisti Maiju Streiču, kura jū-
ras ļaudis daudzu desmitu gadu 
gaitā labi iepazinusi. Pats Ēriks 

jūras rūdījumu guvis Tālajos Aus-
trumos, kur vēl arvien lāči uzkož 
lašus, jo nēģi tiem ir pārāk sīka 
vienība. Bez tiem gan neiztika ne 
“Vējavās”, ne pie Svētupes nēģu 
tača, kur ik rudeni tikšanās nav 
tikai zivju soļankas un nēģu pas-
tētes baudīšana. Tās ir sirsnības 
stundas, ko caurstrāvo viesmīlī-
gums un atkalredzēšanās prieks.

Saksofonists Elmārs Rudzītis 
“Vējavās” uzbūra ilgo ceļu kāpās, 
kas katram savs, bet, par Dzinta-
ra krastu domājot, visiem kopīgs. 
Rīgas kinostudijas direktore Inta 
Kaņepāja bija vedusi pat Rīgas 

atslēgas, tālejoši mudinot piejū-
riešus ņemt varu arī citadelē pie 
Daugavas. Kārlis Miksons tīklu 
šķūnī bija radījis tādu gaisotni, 
ka pat Garoza un Oskars tur sa-
dzertu tubrālības. Par to visu jau 
kuro reizi jāpateicas “Vējavu” 
gādīgajiem saimniekiem – Evijai 
un Jānim Klēviņiem, kuri Nēģu 
dienā spēj ne tikai uzburt īstus 
svētkus, bet nokaitētā politiskā 
gaisotnē vienot Vidzemes un 
Kurzemes piejūriešus nākotnes 
Dzintara krasta idejai.

Gints Šīmanis 

Par Dzintara krastu vienojas “Vējavās”

Foto: D. Vītola

Foto: Raivis Struncens
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 Saskaņā ar likumu “Par svēt-
ku, atceres un atzīmējamām die-
nām” Latvijā Skolotāju diena tiek 
atzīmēta oktobra pirmajā svētdie-
nā. Starptautiskā mērogā Pasau-
les skolotāju dienu svin 5. oktob-
rī, jo šajā datumā 1966. gadā tika 
parakstīta UNESCO rekomendā-
cija par skolotāja statusu. Toreiz 
aktualizētie jautājumi saglabāju-
ši aktualitāti arī mūsdienās. Kā 
rāda Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas starp-
tautiskais mācību vides pētījums 
TALIS (“Teaching and Learning 
International Survey”), skolotāji 
Latvijā pārsvarā ir gados vecāki, 
arī sieviešu dzimuma proporci-
ja ir augstāka nekā citās valstīs. 
Latvijā 89% skolotāju ir sievietes, 

kas ir augstākais sieviešu īpat-
svars visās TALIS pētījuma da-
lībvalstīs. Pāvilostas vidussko-
lā un novadā šogad skolotāju 
svētki tika atzīmēti 4. oktobrī. 
Pāvilostas vidusskolas skolēnu 
līdzpārvalde sagaidīja skolotājus 
ar pašu veidotiem puķu pušķī-
šiem un mājturības un tehnoloģi-
ju stundās tapušām dāvaniņām. 
Starpbrīžos skanēja katram sko-
lotājam īpaši piemeklētas dzies-
mas. Savukārt mācību stundas 
bija organizētas citādi – skolotā-
jiem bija jāiejūtas citu skolotāju 
darbā. Tā, piemēram, 1. klases 
audzinātāja mācīja ģeogrāfiju pa-
matskolas klasēs, vizuālās māks-
las skolotājs kļuva par pirmās 
klases audzinātāju, krievu valo-

das skolotāja pārvācās uz sporta 
zāli – viņai bija gods vadīt sporta 
stundas! Pēcpusdienā pēc labi 
padarīta darba novada pedagogi 
saņēma īpašu dāvanu no mūsu 
pašvaldības – izglītojošu un iz-
klaidējošu pasākumu Aizputē. 
Atbildību par pilnvērtīgu peda-
gogu nodarbināšanu uzņēmās 
SIA “Ūdensputni” sadarbībā ar 
multimākslinieku Ģirtu Brum-
sonu. Pēc visu pedagogu kopīgās 
gleznas tapšanas tika apmeklēts 
Aizputes mākslas parks. Šeit tā 
saimnieks Ģirts iepazīstināja ar 
skaisto Skulptūru dārzu un deva 
pamatzināšanas dendroloģijā. 
Svētki izdevās patiešām jauki! 
Paldies pasākuma atbalstītājiem 
– Pāvilostas novada pašvaldībai.  

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

Pāvilostas vidusskolas 7. un 8. klases skolēni un audzinātā-
jas saka lielu paldies Gunai Grimstai par lielisko iespēju ap-
meklēt Nacionālās operas un baleta izrādi “Pie zilās Donavas” 
un aizraujošo ekskursiju Daugavgrīvas cietoksnī, kā arī Mari-
tai Hornai, kura palīdzēja šo balvu nopelnīt. Paldies šoferiem 
Dainim Vinkleram un Ilmāram Baltaiskalnam par vizināšanu.

15. oktobrī visā pasaulē atzīmē Baltā spieķa dienu. Tās 
mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz cilvēku ar redzes in-
validitāti ikdienu un šķēršļiem, ar kādiem saskaras šie cilvēki. 
Empātija un iedziļināšanās šo cilvēku ikdienā palīdz kaut uz 
mirkli šos cilvēkus labāk saprast. Trešajā oktobra nedēļā Pā-
vilostas vidusskolas skolēniem bija iespēja uzzināt, atcerēties 
un aizdomāties. Starpbrīžos skanēja neredzīgu komponistu un 
izpildītāju mūzika, varēja iepazīt Braila rakstu. Vecāko klašu 
skolēni noskatījās biogrāfisku filmu par Reju Čārlzu “Ray”. Ce-
turtdien daļai skolēnu bija iespēja apmeklēt “tumšo kafejnīcu” 
– pilnīgā tumsā sameklēt sev vietu pie galda, apēst maizītes, 
iedzert tēju… Ierosmi šādām aktivitātēm deva divu dienu starp-
tautiska konference “Training of teachers on digital tools. Eva-
luation and testing” un ekskursija Liepājas Neredzīgo biedrības 
telpās, kur pabija I. Ozoliņa un D. Jēkabsone. Skolas pasākuma 
tapšanā nozīmīgu darbu ieguldīja 12. klases zēni. Īpašs paldies 
Mihaēlam par filmēšanu un montāžu.

Pirmās klases skolēni lasa vārdus Braila rakstā. 

18. oktobrī Pāvilostas vidusskolā viesojās 
biedrības “Papardes zieds” pārstāvji, lai runā-
tu ar jauniešiem par viņiem aktuālām tēmām. 
5. un 6. klasē ar zēniem un meitenēm atseviš-
ķi runāja par pubertāti. 7. un 8. klasē galvenā 
tēma bija attiecības: prasme veidot attiecības 
ar apkārtējiem cilvēkiem, konfliktu risināša-
na, lēmumu pieņemšana. 9. un 12. klase skā-
ra jautājumus par drošām attiecībām, attiecību 
veidošanu, prasmi pieņemt lēmumus, runāja 
par pašapziņu, vienaudžu un mediju ietekmi uz 
personības veidošanos. 

29. oktobra vakarā skolēnu vecāki tika aici-
nāti uz vecāku kopsapulci – mazliet citādu un 
neierastu. Jo tikai dažos teikumos tika atspogu-
ļots skolas darbs, pārējo daļu vadīja psiholoģe 
konsultante Sarmīte Štāle, apskatot tēmu “Citā-
di vecāki, citādi bērni”. Sarunā viņa iepazīstinā-
ja ar ģimenes modeļiem, to ietekmi uz bērnu un 
vecāku savstarpējām attiecībām, bet galvenais 
uzsvars tika likts uz to, ka bērni mācās no pie-
augušajiem. Bieži saka, ka mūsdienās bērni ir 

citādāki, taču – arī pieaugušie ir citādāki. 
1. novembrī Pāvilostas vidusskolā notika 

izklaidējošs pasākums “Mošķīšu ballīte”, ko 
jau no septembra īpaši gaidīja mazāko klašu 
skolēni. Šogad nopietni un atbildīgi pasākuma 
organizēšanā darbojās 9. klases skolēnu līdz-
pārvaldes dalībnieki, izveidojot mūsu skolas 
Izlaušanās istabu (“Escape Room”). 

8. novembrī notika skolas ikgadējais Mār-
tiņdienas tirdziņš. Bija iespēja gan tirgoties, 
gan iepirkties. Gan tirgotāju, gan pircēju atsau-
cība, kā ik gadu, bija liela. Paldies vecākiem un 
bērniem par līdzdalību!

19. novembrī Pāvilostas vidusskolā notiks 
pasākums “Latvijas 101 mirklis” jeb valsts 
proklamēšanai veltītā 5.–9. klašu viktorīna 
“Ko tu zini par savu valsti un novadu?”, kurā 
piedalās skolēni no Vērgales pamatskolas un Pā-
vilostas vidusskolas. Šogad organizatori iecerē-
juši, ka viktorīna norisināsies ne vien Pāvilostas 
vidusskolā, bet arī citur – atbildes būs jādodas 
meklēt uz muzeju, tūrisma centu, bibliotēku u.c.
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Pāvilostas pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādes “Dzinta-
riņš” kolektīvs saka lielu, lielu 
paldies visiem atsaucīgajiem cil-
vēkiem, kas atvēlēja savu laiku 
un telpas, lai uzņemtu pie sevis 
pirmsskolas iestādes grupiņu bēr-
nus Miķeļdienā. Tā ir reize, kad 
latviešu tauta svin ražas svētkus 
un ceļ godā labāko, kas tai ir.

30. septembrī Ilmāra Baltais-
kalna vadītais pašvaldības au-
tobuss ar trīs un četrgadīgajiem 
“Vāverēnu” grupas bērniem 
ieripoja “Ievleju” pagalmā. Tur 
bērnus sirsnīgi sagaidīja saimnie-
ce Agita Pētersone un suns Per-
sijs. Saimniece bērniem parādīja 
maizes cepējas arodu un pastāstī-
ja par garo ceļu no iesētiem labī-
bas graudiem līdz maizītei galdā. 
Atpakaļceļā bērni devās ar pašu 
rokām noglāstītu maizes klaipiņu 
ceļamaizei. Paldies Agitai Pēterso-
nei par īpašo dienu, kas atšķīrās 
no “Vāverēnu” grupas ikdienas!  

Piecgadīgo bērnu grupa “Tau-

renīši” Miķeļdienu sumināja 
Jūrkalnes tautas namā kopā ar 
suitu sievām cepot sklandraušus, 
ejot rotaļās un dziedot dziesmas 
suitu mēlē, dzēra tēju un našķojās 
ar pašu ceptajiem borkan’raušiem. 
Bērni iepazinās ar “Vētru muze-
ju”. Par piemiņu no brīnišķīgi pa-
vadītās dienas viņi saņēma medā-
li “Labākais borkan’raušu cepējs” 
un krāsojamo grāmatu “Anniņa 
un Miķelītis apceļo suitu zemi”. 
Paldies par sirsnīgo uzņemšanu 
Jura mammai Kristīnei Skrullei, 
Dārtas mammai Maritai Ansonei 
un biedrībai “Maģie suiti”. 

Sešgadīgo bērnu grupa 
“Jumīši” Miķeļdienu atzīmēja 
kafejnīcā “Āķagals”, gatavojot 
sviestmaizītes, mācoties locīt sal-
vetes, degustējot dažādas tējas un 
apgūstot galda kultūru. Paldies 
Augusta mammai Annai Vezjukai 
par uzņemšanu! 

PII “Dzintariņš” 
skolotājas un vadītāja

Kā “Dzintariņa” bērni pavadīja Miķeļdienu

Arī šogad biedrība “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” 
aicina novada iedzīvotājus pie-
dalīties Ziemassvētku rotājumu 
konkursā. Ceram, ka šogad, atšķi-
rībā no pagājušā gada, sagaidīsim 
vairāk pieteikumu no Vērgales 
pagasta un Sakas pagasta iedzīvo-
tājiem. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī 
šogad vērtēsim šādus izgaismotos 
objektus – “Labākais dzīvok-
ļa logu svētku noformējums”, 
“Labākais daudzdzīvokļu ēkas 
svētku noformējums”, “Labā-
kais izglītības, kultūras ies-
tādes, ražošanas ēkas svētku 
noformējums”, “Labākais dzī-
vojamās ēkas svētku noformē-
jums”, “Labākais balkona svēt-
ku noformējums”.  

Ar šā gada Ziemassvētku ro-
tājumu konkursa nolikumu (pēc 
tā apstiprināšanas Pāvilostas no-
vada domes novembra sēdē) va-
rēsiet iepazīties novada mājaslapā 
un decembra informatīvajā izde-
vumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.   

Cerēsim, ka šā gada  konkursā 
“Ceļā uz gaismu 2020”, kas atkal 
norisināsies laikā no Ziemassvēt-
kiem līdz gadumijai, pieteiksies 
vai tiks pieteikti daudz vairāk 
svētku rotā tērptu namu un iestā-
žu. Lai radošām idejām bagāts un 
svētku ugunīs mirdzošs novada 
iedzīvotāju ceļš uz gaismas atgrie-
šanos!

Marita Horna, biedrības 
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais 

vides centrs” vadītāja

Iedegsim gaismu!

Oktobra ieskaņā ik gadu tiek atzīmēta Skolo-
tāju diena, tādēļ 4. oktobrī Vērgales pamatskolas 
skolēni devās uz skolu ar ziediem, lai sveiktu sa-
vus skolotājus viņu profesijas svētkos.

Tradicionāli rūpes par skolu un skolēniem šajā 
dienā uzņēmās 9. kases audzēkņi. Viņiem palīdzē-
ja 8. klase. Visu klašu skolēni mācību stundu laikā 
gatavoja apsveikumus saviem skolotājiem, lai tos 
pasniegtu svinīgā pasākuma laikā. Arī pašiem pe-
dagogiem šajā dienā tika uzdoti dažādi uzdevumi. 
Viens no interesantākajiem – pēc dotā apraksta 
atrast skolā konkrētu vietu, telpu vai objektu un 
nofotografēties pie tā. Bija jāatrod vieta, kur skolā 
visbiežāk skan vārds PALDIES, objekts, kas cietis 
jauno tehnoloģiju dēļ, jāsameklē, kurš ir skolas 
vecākais “dzīvais draugs” u.c. Skolēni atzina, ka 
skolotāji ar uzdevumu ir veiksmīgi tikuši galā un 
rezultātā tapušas interesantas fotogrāfijas. Savu-

Vērgales pamatskolā 
atzīmē Skolotāju dienu

kārt svinīgajā pasākumā par katru skolotāju tika 
nolasīts īss raksturojums un pieminēts izteiciens, 
kuru viņš ikdienā visbiežāk lieto. Tad nu skolotāji 
mēģināja uzminēt, kurš ir kurš, bet skolēni sveica 
viņus svētkos!

Vita Braže

Foto: V. Braže
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No 9. līdz 11. oktobrim as-
toņiem Pāvilostas jauniešiem 
un diviem pedagogiem bija ie-
spēja apmeklēt Eiropas Parla-
mentu un tuvāk iepazīt Briseli. 
Šādu iespēju piedāvāja Agris 
Pīrāgs, par ko viņam visi ceļo-
juma dalībnieki saka milzīgu 
paldies. Jau jūlijā tika izveidota 
jauniešu grupa, un tālāk notika 
saziņa ar EP deputāta Roberta 
Zīles asistenti Gunu Zaķi-Balto. 
Septembrī kopīgi ar skolēniem 
izveidojām to apskates objektu 
sarakstu, kurus vēlējāmies ap-
meklēt mums atvēlētajā brīvajā 
laikā. Nepiemirsām arī par ceļo-
jumam nepieciešamajiem doku-
mentiem.           

9. oktobrī ceļojums sākās 
pulksten divos naktī, kad devā-
mies uz Rīgas lidostu, tur sekoja 
drošības pārbaude, pēc tam arī 
pats lidojums. Vairākiem tas bija 
pirmais lidojums, tāpēc bija jau-
ki, ka jaunieši viens otru iedro-
šināja un uzjautrināja. Briseles 
lidostā mūs sagaidīja R. Zīles 
asistente un pavadīja uz Eiropas 
Parlamentu, palīdzēja iziet tur 
esošo drošības kontroli un izrā-
dīja moderno ēku. Sekoja lekcija 
par Parlamenta vēsturi, darbības 
principiem un lēmumu pieņem-

šanas kārtību. Lektorei drīz pie-
vienojās Eiropas Konservatīvo 
un reformistu grupas deputāts 
Roberts Zīle, kura ciemiņi mēs 
arī bijām. Viņš detalizēti stās-
tīja par saviem pienākumiem, 
paveikto, atklāja savus uzska-
tus par lēmumu pieņemšanas 
kārtību. Daudzus no mums pār-
steidza Roberta Zīles atklātība, 
neuzspēlētā runas maniere, viņš 
neslēpa sava darba ēnas puses 
un neērtības, labprāt atbildēja 
uz jautājumiem. Pēc pusdienām 
EP Guna Zaķe-Baltā mūs pavadī-
ja uz jauku, vienkāršu viesnīcu, 
kas kļuva par mūsu mājām uz di-
vām dienām. Vakarpusē sākām 
īstenot savus plānus – apskatī-
jām grandiozo gotikas stilā bū-
vēto Svētā Mihaēla un Gudulas 
katedrāli, devāmies uz Briseles 
vecpilsētu, nobaudījām slavenās 
un ļoti spēcinošās beļģu vafeles. 
Jāsaka, ka pēc negulētās nakts 
jaunieši bija apbrīnojami ieinte-
resēti redzēt pēc iespējas vairāk.    

Nākamajā dienā ar vilcienu 
devāmies uz īstu flāmu pilsē-
tu – Genti, kas ļoti atšķīrās no 
Briseles aglomerācijas ar savu 
senatnīgo, mīlīgo ēku šarmu, 
jaukajiem kanāliem. Te mēs 
nevarējām neieskatīties Bāva 

katedrālē un Nikolaja baznīcā, 
protams, nebeidzām priecāties 
par samērā klusajām ielām ar 
neskaitāmiem, ļoti tolerantiem 
velosipēdistiem, nedaudz vīlā-
mies, apskatot grafiti ielu. Vi-
siem patika Grāfenšteinas pils 
apmeklējums, jo bija iespēja 
izmantot audio gida pakalpoju-
mu, kas ļāva katram apskatīt 
pili savā tempā. Stāstījums bija 
ļoti atraktīvs un dzīvs, pieska-
ņots katrai telpai. Protams, 
pieejams angļu, vācu, franču 
valodā, bet tas nebija šķērslis. 
Tad bija laiks doties atpakaļ uz 
Briseli, kur vēl bija jāapskata 
Karaļa pils un jāiegādājas kāds 
suvenīrs.

Agrā 11. oktobra rītā devā-
mies uz lidostu un veiksmīgi 
atgriezāmies mājās. Šis ceļo-
jums deva jaunas zināšanas un 
jaukas emocijas. Jauniešu se-
cinājums: “Saturīgi pavadījām 
laiku, un mūs vienoja jauka at-
mosfēra visā ceļojumā.” Paldies 
EP deputātam Robertam Zīlem, 
Gunai Zaķei-Baltai un šoferītim 
Ilmāram Baltaiskalnam.

Ceļotāju domas 
apkopoja skolotāja 

Ārija Paipa

Pāvilostas jaunieši Briselē Nesen mans dēls mācību no-
lūkos devās apmaksātā ekskursijā 
uz Eiroparlamentu Briselē. Uz manu 
puspajokam izteikto jautājumu, kā 
tad tur iet tajā Bābeles tornī, viņš at-
bildēja: “Tur viss nav tik totāli noraks-
tāms – arī tur joprojām ir cilvēki, kuri 
pretojas gan zilajām, gan citām nebū-
šanām.” Tas mani nedaudz izrāva no 
fatālisma skavām, proti, no nolemtī-
bas domas, ka Latvija neizbēgami iet 
savu “Titanika” ceļu, kurā augšrūmēs 
kungi dara savu, zemākas klases 
apakšrūmju pasažieri sūri skaita laiku 
šajā braucienā, bet pārticīgāko kajīšu 
pasažieri brauc un apmeklē ballītes 
salīdzinošā bezrūpībā. 

Šī ir vienīgā tēze, kurā es atļau-
jos nedaudz dot mājienu par perso-
nīgiem uzskatiem, taču visa tālākā 
runa būs par principu kā tādu – vai 
1920. gadā pasludinātais un Kon-
stitūcijā esošais teiciens, ka Latvijā 
suverenā vara pieder tautai, ir rea-
litāte, vai tas ir pārtapis par fikciju? 
Ja 1918. gadā Latvijas valsts tika 
dibināta no apakšas, vai tās pārval-
dīšana šodien kaut nedaudz saistās 
ar apakšu?

Lietas būtība īsumā ir šāda: ja 
pret virzīšanos uz kādu klaji netais-
nīgu orientieri, ko lēmusi Latvijas 
valdība, agrāk caur zināmo proce-
dūru varēja ierosināt referendumu 
ar 6000 cilvēku balsīm, pēc tam – 
ar 10 000 balsīm, tad  šobrīd šī bar-
jera ir pacelta līdz 150 000 balsīm 
(10% no pilsoņu skaita)! Likums ir 
pieņemts 2012. gadā un stājies 
spēkā 2015. gada 1. janvārī pa klu-
so – te ir tas iemesls, kāpēc jūs, 
iespējams, par to tagad dzirdat 
pirmo reizi. 

Šī latiņa no mūsu valdības 
puses tika pieņemta “pa kluso”, 
lai mums “pārrautu balss saites” 
– gudrās galvas zina mūsu men-
talitātes pasivitāti un gandrīz dro-
ši spriež, ka “caur šo mežu zaķis 
neizskries cauri”. No tā ir radies 
paradokss: lai Latvijas balsi cik ne-
cik ņemtu vērā Briselē, pietiktu ar 
6000 parakstiem, bet, lai mūs no-
pietni ņemtu vērā Rīgā, vajadzīgs 
150 000 balsu!

Tas nozīmē, ka mēs principā 
nekad nevarēsim pat mēģināt iz-
teikt iebildumus vai lūgumus mūsu 
valsts stūrmaņu komandai kādā 
liktenīgā jautājumā. Turpretī loģis-
ki būtu kādreiz pacelt balsi, tēlaini 
izsakoties šādi: “Esam samaksājuši 
par biļeti (nodokļus), tāpēc esam 
tiesīgi prasīt sev drošību. Un, ja 
mēs ar neapbruņotu aci redzam, 
ka tuvojamies bīstamam aisber-
gam, gribam teikt: “Kurp jūs stūrē-
jat?! Mēs arī gribam palikt dzīvi uz 
šī (Latvijas) kuģa! Jums jāizskata 
mūsu iebildumi, kad apšaubām jūsu 
stūrmaņu rīcību!” Protams, diez vai 
viņi ar priecīgu prātu šādu ierosi-
nājumu uzreiz uztvertu, taču būtu 
spiesti ieklausīties, ja kādā kritiskā 
brīdī pavairāk pasažieru “referen-
duma sastāvā” uzkāptu uz kapteiņa 
tiltiņa kāpnēm. (Varbūt izklausās 
pārāk teorētiski, bet šādi gadījumi 
pāris reižu ir fiksēti civilajā aviācijā 
– pateicoties pasažieriem pie ilu-
minatora, piloti no stjuartes, kaut 

negribīgi, tomēr uzzināja par uguni 
uz spārna, par ko nesignalizēja ne-
viena lampiņa kabīnē.)

Šobrīd juristu grupa ir panāku-
si, ka šo 150 000 balsu praktiski 
nepārvaramo minimumu jebku-
ras konstruktīvas sarunas uzsāk-
šanai tomēr var atgriezt pie kād-
reizējās 10 000 balsu latiņas. Un 
tieši par to tagad vajag balsot!

Sliktā ziņa ir tā, ka jau tagad 
šim solim ir vajadzīgs 150 000 bal-
su. Iepriekšējie balsojumi par šo 
lietu, kas gausi, bet tomēr notika, 
mazā savākto balsu skaita dēļ ir 
anulēti, un šī ir jau piektā reize, kad 
nedaudzie cīnītāji šo iespēju atkal 
cenšas izmantot. Šī reize varētu 
būt pēdējā – laiks ir līdz 2020. gada 
septembrim. Tā ir vienīgā labā ziņa.

Tātad, lai mēs nolemtības 
skavās nepaliktu (neko nevar val-
stī iespaidot!), ikvienam, piedodiet 
par rupjību, ir jāatrauj pakaļa no 
dīvāna un jāpārsēžas uz krēsla pie 
datora, jāatver adrese www.latvija.
lv/pv (to var darīt arī viedtālrunī) 
ar internetbankas autorizācijas 
kalkulatoru vai (2) jāaiziet līdz 
mūsu pašvaldības bāriņtiesas 
telpām (šajā gadījumā jāsamaksā 
1,42 eiro nodeva) un jānobalso. 
Var pieteikt arī domes pārstāvja 
vizīti mājās. 

Nobalsošanai ir septiņi soļi, esiet 
uzmanīgi pie piektā – pa kreisi obli-
gāti ieķeksējamais aplis ir bāls un ne 
uzreiz pamanāms. Šī iniciatīva (otrā 
pēc kārtas no augšas) ir iniciatīva par 
īpašuma nodokļa atcelšanu. Bet neiz-
cīnot šo “otru” lietu, par ko runājam, 
nav lielas jēgas cīnīties par to pirmo 
un jebkurām citām iniciatīvām.

Atkārtošu, šī nav nekāda poli-
tiskā lobēšana, es neesmu nekāds 
politikas fans (gluži otrādi), bet ir 
svarīgi, lai turpmāk mums vis-
pār būtu iespēja vērt muti vaļā 
par to, kas mūsu ieskatā liksies 
galīgi aplami (ja līdzīgi domās vēl 
vismaz 10 000 domubiedru, nevis 
150 000, kā pašlaik noteikts).

Es domāju, ka arī Rīgā, no ku-
ras mums starp labam lietām šad 
tad tiek piesūtīts kaut kas tāds, no 
kā mēs stenam un vaidam, vēl viss 
nav bezcerīgi. Arī tur ir cilvēki, kas 
mēģina iestāties par labām lietām 
un cenšas bremzēt sliktās lietas. 
Viņu rīki ir četri: likt pārskatīt kādu 
izteikti nelabu likumu (pret mums 
vērstu) var Ministru kabinets, Sa-
eimas komisija, piecu deputātu 
grupa, prezidents. Bieži vien viņiem 
nepietiek spara vai gribēšanas to 
darīt. Tautas referendums ir piek-
tais rīks šajā sarakstā. Taču mums 
šobrīd ir aizbāzta mute ar 10% (ar 
150 000 balsu) augstu žogu, lai 
mēs, valsts saimnieki, netuvotos 
mūsu (tautas) kalpiem. 

Negribētos 18. novembrī ru-
nāt par nebūtisko. Ja domājam 
par savu valsti, tad jādomā lietiš-
ķi. Jo “glābšanas laivu” uz Īriju, An-
gliju, Vāciju un citām vietām visiem 
var nepietikt.

 
Deniss Doroņins, 

Pāvilostas baptistu draudzes 
mācītājs, LR pilsonis

Valsts svētku sprediķa vietā

Līdz oktobra beigām Zie-
mupes bibliotēkā bija apskatā-
ma pāvilostnieces Elīnas Hor-
nas rokdarbu izstāde “MANI 
SIRDSDARBIŅI”. Savukārt 
1. novembrī, izstādes noslē-
guma dienā, ikvienam inte-
resentam bija iespēja ne vien 
vēlreiz apskatīt brīnišķīgos 
rokdarbus, bet arī tikties ar 
pašu darbiņu autori Elīnu. 

Izstādes apmeklētāji pauda 
patiesu prieku un apbrīnu par 
Elīnas veikumu, aplūkojot izšu-
vumus, tamborējumus, pērlīšu 
gleznas, grāmatzīmes un citus 

rokdarbus. Izstādē bija apska-
tāms arī dāvinājums Latvijai 100 
gadu jubilejā, Elīnas darinātais 
Pāvilostas laikapstākļu deķis. 
Tas tapis visa gada garumā, kat-
ru dienu vērojot laika apstākļus 
un pēc tiem attiecīgā tonī tambo-
rējot rindu deķī. Kopā 365 rin-
das. Skatītāji atzina, ka būtu ļoti 
interesanti, ja šādu deķi varētu 
uztamborēt atkal pēc pieciem vai 
septiņiem gadiem, lai šādā veidā 
salīdzinātu laika apstākļus. 

Pasākuma laikā izstādes 
autore klātesošajiem pastāstī-
ja sīkāk par rokdarbu tapšanu, 

tehniku, kādā tie izpildīti, un 
atbildēja uz interesējošiem jau-
tājumiem.  Jaukā tikšanās tur-
pinājās pie tējas tases, un saru-
nas laiku pa laikam aizvirzījās 
no rokdarbiem pie sendienām 
Ziemupē, Sakā, Pāvilostā, ik pa 
brīdim pieskaroties arī kādam 
šobrīd sasāpējušam jautājumam 
un šaubām par tuvojošos novadu 
reformu. Bet sarunu starplaikos 
sanākušos priecēja Lailas Annas 
muzikālie priekšnesumi un Ma-
ritas lasījumi par Latviju. 

Vita Braže 

Izstādes noslēgums Ziemupes bibliotēkā
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Projekts
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M U Z I KĀLĀ  A P V I E N ĪB A

KONCERT-
PROGRAMMU

A I C I N A  U Z  

Latvijas tautas laiks
v ēr g a l e s  k u l tūr a s  n a mā
valsts svētku svinīgā  pasākuma ietvaros 
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balle kopā  ar projekta dalībniekiem un dj ANss

P Ē C  K O N C E R T A

Galdiņu rezervācija līdz 4. novembrim pie Velgas pa tālruni 29189223. 
Dalības maksa ballē  5,00 EUR. 

 

Svinēsim mūsu Latvijas svētkus kopā !
pasākuma laikā  tiks veikta fotografēšana un filmēšana publicitātes nolūkā .

-  Pāvilostas novada domes
priekšsēdētāja U. Kristapsona

svētku uzruna
 

- jauni ieraksti Goda grāmatā  

- fotokonkursa 
, ,Pāvilostas novads 2019" 

rezultāti
 

- Liepājas fotostudijas 
, ,Fotast" darbu izstāde
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2011. gadā dibināju Dzidras 
Grimstas balvu (naudas balvu), 
kas mācību gada noslēgumā svinī-
gā pasākumā tiek pasniegta Pāvil-
ostas vidusskolas absolventam/ei 
par augstu zināšanu apguves līme-
ni un aktīvu sabiedrisko darbību. 
Dzidra Grimsta bija ievērojama 
Pāvilostas sabiedriskā darbiniece. 
Viņa 20. gs. otrajā pusē paveica 
daudzus darbus Pāvilostas labā, tai 
skaitā 1951. gadā izveidoja slimnī-
cu, 70. gados iniciēja pārkaru tilta 
pie slimnīcas un tagadējās domes 
ēkas būvniecību, pārtikas preču 
kioska jaunajā ciematā atvērša-
nu, ūdensvada ievilkšanu vecajā 
Pāvilostas daļā, kā arī nepieļāva 
Pāvilostas kāpu norakšanu stikla 
rūpniecības Ukrainā vajadzībām 
un noraidīja Maskavas priekš-
likumu par atomelektrostacijas 
būvi un Sakas upes iztaisnošanu. 
Dz. Grimstai 1995. gadā piešķirts 
Ministru kabineta Atzinības raksts 
par pašaizliedzību un panāku-
miem, strādājot Latvijas valsts un 
tautas labā, 2005. gadā piešķirta 
nominācija “Goda pāvilostnieks” 
par nozīmīgo ieguldījumu pilsētas 
izaugsmē un tās attīstībā.

2019. gadā veicu izmaiņas bal-
vas nolikumā, nosakot, ka to pie-
šķir Pāvilostas vidusskolas klasei 
par aktīvu darbību Pāvilostas no-
vadpētniecībā. Balvas piešķiršanas 
kārtība paredzēja, ka no 1. februā-
ra līdz 15. maijam biedrība “Pā-
vilostas kultūrvēsturiskais vides 
centrs” organizē novadpētniecis-
kus pasākumus, kuros klases var 
piedalīties, – eseju un zīmējumu 
konkursu par Pāvilostu, talku, 
orientēšanās pasākumus ar uzde-
vumiem. Aktīvākā un veiksmīgākā 
klase iegūst balvu – ekskursiju.

Paldies biedrības vadītājai Ma-
ritai Hornai, klašu audzinātājām 
Annai Kažei un Baibai Arājai par 
skolēnu iesaistīšanu pasākumos. 
Un īpašs paldies abām klasēm, ta-
gadējai 7. un 8. klasei, par īpašo iz-
domu un oriģinālajām izpausmēm.

Šīs klases arī ieguva balvu – 
ekskursiju 6. oktobrī uz Latvijas 
Nacionālo operu un baletu un 
Daugavgrīvas cietoksni. Skolēni 
noskatījās baleta izrādi ar Johana 
Štrausa mūziku “Pie zilās Dona-
vas” un gida pavadībā iepazinās ar 
Daugavgrīvas cietoksni. Cietoksnī 
visiem bija prieks par Raineru Za-

Pavasarī nopelnītā balva – rudenī

Daugavgrīvas cietokšņa ideālplāns, gravējis G. Bodenērs, publicēts Hamburgā izdotā žurnālā 1702. gadā. Gravīra no Bolderājas grupas krājuma

Rudens kausa izcīņā strītbolā 
komandu rekordskaits

Biedrība “Dažādas paaudzes par 
dzīvi” jau otro gadu pēc kārtas organi-
zēja nu jau tradicionālo Pāvilostas Ru-
dens kausu strītbolā, kas, pateicoties 
Pāvilostas novada domes atsaucībai, 
norisinājās Pāvilostas vidusskolas 
sporta zālē. Šogad turnīrs sapulcēja 
komandu rekordskaitu – vairāk nekā 
40 dalībniekus 9 dažādās komandās. 
Par turnīra uzvarētāju kļuva komanda, 
kura bija ieradusies Pāvilostā no tālā-
kās vietas – Nīcas novada. Komandā 
“Nīca/SuperTuss” spēlēja Raivis Ka-
lējs, Toms Fricbergs un Mareks Mala-
kausks. Par trīspunktu  metienu kon-
kursa uzvarētāju kļuva Ivo Jaunzems 
no Pāvilostas.

Turnīra kopvērtējums: 
1. vietā – 
“Nīca/SuperTuss”, Nīcas novads;
2. vietā –  
“Internacional”, Grobiņas novads; 
3. vietā – 
“Pāvilosta”, Pāvilostas novads;
4. vietā – 
“Jūrkalne 1”, Ventspils novads;
5. vietā – 
“Jūrkalne 2”, Ventspils novads;
6/7. vietā – 
“Kikers”, Pāvilostas novads, 
un “Zaķis”, Liepāja;
8. vietā – 
“DPPD”, Pāvilostas novads;
9. vietā – 
“Shooter”, Pāvilostas novads.
Paldies dalībniekiem un atbalstī-

tājiem “Seeburger” un “Cido grupa”!

Kaspars Pīrāgs, biedrības “Da-
žādas paaudzes par dzīvi” pārstāvis

Uzvarētāji no Nīcas novada, no kreisās: Raivis Kalējs, Toms 
Fricbergs, Mareks Malakausks.

Vidū Ivo Jaunzems, turnīra trīspunktu metienu konkursa 
uzvarētājs. 

“Dzej-oļi” – tā sauc vienu no 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas sko-
lotāja Normunda Dzintara dzejas 
krājumiem. 11. oktobrī Vērgales 
pamatskolas audzēkņiem bija ie-
spēja ieklausīties gan 7. klases sko-
lēnu, gan N. Dzintara lasījumos. 
Izvēlētie darbi no minētā krājuma, 
kā arī nesen tapušie tiešām bija kā 
oļi – tik dažādi!

Taču šoreiz mazāk par dzejo-
ļiem, vairāk par pašu autoru. Sko-
lotājam, pie kura mācījušies vairā-
ki mūsu skolas absolventi (un tie 
tika pieminēti ar prieku), ir vairāki 
vaļasprieki. Arī fotografēšana un 
dziedāšana korī. Mums bija iespē-
ja apskatīt dzīvnieku fotogrāfijas. 
Mūsdienās fotografē daudzi, taču 
šajās fotogrāfijās varēja nojaust 
zvēru raksturu. Bildes lieliski pa-
pildināja autora ironiskie komen-

tāri, tie vedināja veidot asociācijas 
ar mūsu ikdienu. 

Visvairāk pārsteidza N. Dzinta-
ra dziedātprasme. Skolotājs dzied 
koros “Intis” un “Latvija”. Mēs viņa 
izpildījumā dzirdējām vairākas 
dziesmas. Jāpiekrīt skolēniem, kuri 
par izpildījumu, īpaši par dziesmu 
“Manai tautai”, izteicās: “Tas bija tik 
vienreizēji, tik negaidīti!” Ja kādu 
dzejoli arī kāds palaida gar ausīm, 
tad dziesmās ieklausījās visi, par to 
liecināja absolūtais klusums zālē. 

Cilvēki, kas raksta dzeju, ir da-
žādi. Raksta tāpēc, ka ir, ko teikt. 
Te nu ir viens no viņiem, tāds pats 
kā mēs un tomēr citāds.

Paldies par iespēju satikt, re-
dzēt un ieklausīties!

Iveta Vanaga, 
Vērgales pamatskolas 

skolotāja 

Dzej-oļi. Tikšanās

marīti, kurš visātrāk prata orientē-
ties cietokšņa labirintos, un Ralfu 
Kristapsonu, kurš varēja pastāstīt 
par Ernsta Glika veikumu. Izrā-
dās, Ernsts Gliks savu Latvijai tik 
svarīgo tulkojumu sācis tieši Dau-

gavgrīvas cietokšņa baznīcā, bet 
par pārlieku brīvdomību no cietok-
šņa ticis izraidīts. Tā nu slava tika 
Alūksnei.

Ceru, ka baleta izrāde un cie-
tokšņa katakombas patika, bet 

varbūt deva tikai jaunas zināša-
nas, kas visiem erudītajiem 7. un 
8. klases jauniešiem kādreiz node-
rēs, lai vairotu Pāvilostas izaugsmi 
un slavu.

Guna Grimsta-Heniņa
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Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem 25. septembrī 
bija iespēja piedalīties mākslinieces 
Anitras Bērziņas vadītajā radošajā 
darbnīcā, kurā viņa iepazīstināja ar 
sietspiedes tehniku. Dalībniekiem 
bija iespēja apdrukāt gan T krek-
lus, gan auduma somiņas un citus 
priekšmetus. 

Ar mākslinieces darbiem sko-
las audzēkņi jau bija iepazinušies, 
apmeklējot viņas izstādi “URBI et 
ORBI” Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā. Māksliniece ieradās ar iz-
gatavotu šablonu (sietu), kas bija iz-
gatavots, ietekmējoties no izstādes 

Audzēkņi apgūst sietspiedes tehniku
darbiem. Kā teica pati māksliniece, 
katrai izstādei par godu tiks izgata-
vots viens siets un rīkota sietspie-
des darbnīca.

Sākumā A. Bērziņa parādīja, 
kas darāms, bet vēlāk jau drosmī-
gākie paši izmēģināja sietspiedes 
tehniku. Māksliniecei par pārstei-
gumu, atsaucība bija necerēti liela 
un vajadzēja darboties pat vairākās 
grupās. Pasākums izdevās intere-
sants, un nolēmām arī turpmāk 
rīkot kaut ko kopīgu, lai apgūtu jau-
nas prasmes.                                                                                          

 Inita Zingnika

16. oktobrī Grobiņas Mūzikas 
un mākslas skolā vijoles klases 
audzēkņiem notika pasākums 
– Etīžu pēcpusdiena. Katram au-
dzēknim bija jānospēlē viena etī-
de, un pēc tam paši bērni varēja 
izteikties, ar ko katrs nospēlētais 
gabaliņš viņam asociējas. Varianti 
bija ļoti dažādi, tika dota vaļa fan-
tāzijai, un tas atraisīja audzēkņu 
aktivitāti.

Pasākums notika ceturto reizi, 
bet Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņi tika uzaicinā-
ti pirmo reizi. Etīžu pēcpusdienā 
piedalījās audzēkņi no Grobiņas, 
Priekules, Vaiņodes un Nīcas 
mūzikas skolām, Liepājas 2. mū-
zikas skolas, Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolas. 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolu pārstāvēja 7. klases audzēk-

ne Gabriela Vagotiņa-Vagule, viņa 
izpildīja K. Berio etīdi Do mažorā. 
Pēc koncerta audzēkņi piedalījās 
mākslas skolas vadītajā darbnīcā, 
kur gatavoja atstarotājus nošu vai 
vijoles atslēgas veidolā, ko pēc 
tam pielikt pie vijoles kastes vai 
skolas somas.

Dace Bērzniece, 
vijoles spēles skolotāja

Pāvilostniece muzicē Grobiņā

Pāvilostas vidusskola ESF projek-
tā “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” SAM8.3.2.2. 
ir piesaistījusi finansējumu, lai mūsu 
skolas 3.–4. un 5.–7. klašu skolēni 
varētu apgūt vizuālās programmē-
šanas valodas pamatus, izmantojot 
robotikas elementus. 

Nodarbības 3.–4. klasei notiks 
otrdienās no plkst. 13 līdz 14, bet 
5.–7. klasei no plkst. 14 līdz 15. 
Programmas īstenošana vidusskolā 
iesākās 5. novembrī un ilgs piecus 
mēnešus. Tā ir laba iespēja apgūt 

jaunas zināšanas kādā no IT jomām, 
kas mūsdienās ir ļoti pieprasītas un 
kas ir solis ceļā uz izaugsmi nākot-
nē. 

Aicinu vecākus šo iespēju pārru-
nāt ar saviem bērniem. Pulciņa no-
darbības ir bez maksas!

Nodarbības vada skolotājs no 
Liepājas Zinātnes un izglītības inovā-
ciju centra, nodrošinot arī visu aprī-
kojumu.

A. Jakovļeva, Pāvilostas 
vidusskolas direktores vietniece 

PAR ROBOTIKAS PULCIŅU

Vērgales kultūras nama vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte” jauno sezonu iesāka 
septembra vidū. Šajā rudenī dejo-
tājiem nepavisam nav laika mierī-
gi iesildīties un atcerēties dažādos 
deju soļus, jo vadītāja Kristīne 
Jaunbrūna ir kolektīvu pieteikusi 
vairākiem koncertiem. Kā viņa 
saka, nebūs nekāda sēdēšana, bet 
būs dejošana. Septembra izskaņā 
“Vērgalītes” dejotāji pirmo reizi 
viesojās pie viena no jaunākajiem 
Liepājas deju apriņķa kolektīviem 
– Rucavas “Saksiņa”. “Saksinis” 
draugus aicināja uz Miķeļdienas 
tirgu. Vērgalnieki izdejoja četras 
dejas, iepirkās tirdziņā un baudīja 
skaisto rudeni Rucavā. 

Līdz nākamajam koncertam 

nebija daudz laika, jo bija jāap-
gūst jauna deja, jāatsvaidzina pie-
mirstie soļi, lai piedalītos vidējās 
paaudzes deju kolektīvu festivālā 
“Rudens nāca sētiņā” Liepājā. Šis 
festivāls īpašs ar to, ka ir ne tikai 
dejošana, bet arī citas atrakcijas. 
Šajā gadā tā bija intelektuālā spēle 
“Zinu, bet minu”, kurā dejotājiem 
bija jautājumi par zinātni, mūziku, 
politiku un pat seriāliem. No 13 
komandām “Vērgalīte” ierindojās 
5. vietā un par to ļoti priecājas. 
Savukārt vakarā jau visi pulcējās 
Liepājas Latviešu biedrības namā 
uz skaistu koncertu. Šajā koncertā 
“Vērgalītes” dejotāji izdejoja trīs 
dejas – divas no pagājušās sezo-
nas un jaunapgūto “Pati, pati, ka 
nebija” (Baibas Miķelsones horeo-

grāfija). Šī deja radīta 2018. gadā 
jaunrades deju konkursam, kas 
norisinās katru gadu. 

Bet arī tagad dejotājiem nav 
daudz laika atpūsties, jo jau 18. no-
vembrī kolektīvs viesosies deju 
kolektīva “Kvēle” 50 gadu jubilejas 
svinībās. Šajā sezonā vēl daudz 
darba – jāapgūst trīs jaunas reper-
tuāra dejas, ko atrādīt skatē. Jāpie-
dalās dažādos koncertos un vis-
beidzot 6. jūnijā Vērgalē jāuzņem 
viesi sadancī “Jūras māte aicināja”. 

Ja kādam novadniekam ir vēl-
me pievienoties “Vērgalītei”, to 
droši vēl var darīt. Mēs tiekamies 
katru otrdienu pulksten 20 Vērga-
les kultūras namā. 

Ieva Skābarde, 
VDP “Vērgalīte” dalībniece

“Vērgalīte” griežas dejā

18. oktobrī Rīgā, Mežaparka 
Lielās estrādes teritorijā, katra 
pašvaldība  iestādīja rododen-
dru atbilstoši novada vai pilsētas 
atrašanās vietai kultūrvēsturis-
kajā novadā – Kurzemē, Zemga-
lē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā.

“Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s, bet 
diženi turējās!” – tā pašvaldības 
pēc rododendru dārza stādīšanas 
vienojās kopīgā tautasdziesmā 
diriģenta Inta Teterovska un kora 
“Balsis” vadībā. Un sajūta patie-
šām visiem bija lieliska, jo Meža-
parka Lielās estrādes teritorijā 
tagad tapis unikāls dažādu šķirņu 
rododendru dārzs.

Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis Gints Kamins-
kis iestādīja rododendru ar ļoti 
skaistu vārdu – Šarlote. “Šis jau 
ir otrais vides objekts, kas skaistā 
veidā vēstīs par Latvijas pilsētām 
un novadiem. Pirmais atrodams 
Vecrīgā – ģerboņu siena. Meža-
parka Lielā estrāde ir vieta, kur 
dziesmās uzziedēt sabrauc tūksto-
šiem cilvēku no dažādām Latvijas 
vietām, tāpēc ir tikai likumsakarī-
gi, ka arī rododendri uzziedēs tie-
ši šeit. Lai šie košumkrūmi ikreiz 
uzzied arvien kuplākiem ziediem, 
tādējādi sveicinot ikvienu dzies-

musvētku dalībnieku un skatītāju 
– ļaudis no dažādām Latvijas vie-
tām,” sveicot svinīgā pasākuma 
“Rododendru krāšņums dziesmu 
priekam” dalībniekus, uzsvēra 
G. Kaminskis.

Ar Latvijas pilsētu un novadu 
vadītājiem rododendrus stādīja arī 
Vispārējo dziesmu un deju svētku 
un Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku organizatori – Latvi-
jas Nacionālā kultūras centra un 
Valsts izglītības satura centra pār-
stāvji.

Katra pašvaldība par iestādīto 
košumkrūmu saņēma  sertifikātu, 
bet pie katra krūmiņa tiks novieto-
ta informatīva plāksne. Pasākuma 
laikā notika ekskursija pa Meža-
parka Lielās estrādes teritoriju, lai 
novērtētu līdz šim paveikto jaunās 
estrādes būvniecībā. 

Vairāku nedēļu garumā SIA 
“Rīgas meži” nodaļas “Dārzi un 
parki” dārznieki plānotā rododen-
dru dārza vietā raka zemi, pildīja 
bedres ar auglīgu augsni, ko ba-
gātināja ar rododendriem tīkamu 
mēslojumu – skujām un kūdru.

Jana Bunkus, LPS Komunikā-
cijas nodaļas vadītāja, padomniece 

sabiedrisko attiecību jautājumos

Mežaparka estrādē tapis 
unikāls pašvaldību veidots 
rododendru dārzs

Pāvilostas novadu pārstāvēja Pāvilostas novada izpilddirek-
tors Alfrēds Magone.

Foto: SIA “Rīgas meži”.
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un 
korespondente Vita Braže (tālr. 29393866). 
Raksti 2019. gada decembra izdevumam jāiesniedz līdz 
28. novembrim. Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai 
vitab3@inbox.lv; nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

â Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
12. novembrī no plkst. 9 līdz 12.

ZINĀŠANAI

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 29. novembrim skatā-

ma izstāde “LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS – 100”. 
l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē novembrī aplūkojama 

mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstāde “AGIJAS 
TĒLU PASAULĒ”. Būs iespēja fotografēties ar dažādiem pasaku varo-
ņiem un 20. novembrī plkst. 12 tikties ar mākslinieci. 

l 11. novembrī plkst. 19 Pāvilostas pilsētas kultūras namā  filma 
“ZOBENS UN ZĀBAKI”. Ieeja bez maksas. Filmas režisors Atis Klimovičs, 
operators Raitis Valainis, montāža – Reinis Ūbelis, skaņas apstrāde – 
Pēteris Pāss, krāsu apstrāde – Rihards Olmanis, komponiste – Zane 
Veremeja, studija “Drejas 2019”. Filmas garums 57 minūtes. Filmā at-
spoguļots, kā divdesmit jaunie Jēkabpils zemessargi dodas uz trim nedē-
ļām mežā. Lielākajai daļai no viņiem nav ne mazākā priekšstata, kas viņus 
sagaida Zemessardzes pamatapmācību nometnē “Meža Mackeviči”. Tur 
ar viņiem strādās pieredzējušais kaprālis Valis (segvārds), kuram pēc div-
desmit vienas dienas šos zemessargus jāizved ārā no meža jau kā salie-
dētu un darboties gatavu vienību. 

l 13. novembrī plkst. 17 Pāvilostas pilsētas kultūras namā  klau-
nu šovs “OKI-DOKI”. Ieeja 2 eiro.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā  16. novembrī plkst. 15 
VALSTS SVĒTKU SVINĪGS PASĀKUMS. Uzrunu teiks Pāvilostas nova-
da domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, tiks pasniegti Pāvilostas no-
vada pašvaldības apbalvojumi. Pēc tam muzikālās apvienības “5 Jāņi” 
koncerts “Latvijas tautas laiks”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā  22. novembrī plkst. 18 jau-
niešu sadancošanās koncerts “DEJU SPĒLES VĒJĀ”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā  1. decembrī plkst. 15 ADVEN-
TES TIRGUS. Pārdosim un pirksim, piedalīsimies loterijā, radošās darb-
nīcās. Būs arī saimnieču sarūpēts cienasts. Tirgoties aicināti  rokdarb-
nieki, mājražotāji, amatnieki, saimnieces un saimnieki  no tuvienes un 
tālienes. Tirgotājiem līdz šā gada 30. novembrim pieteikties pie Maritas 
pa tālruni 29226526. Par lustīgu atmosfēru gādās Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama pašdarbnieki. Plkst. 17 IEDEGSIM PĀVILOSTAS PILSĒ-
TAS GALVENO EGLI pretī kultūras namam. Pasākumu rīko biedrība “Pā-
vilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” sadarbībā ar Pāvilostas pilsētas 
kultūras namu.

VĒRGALĒ 
l Vērgales kultūras namā 8. decembrī plkst. 14 Liepājas Neat-

karīgā teātra izrāde – traģikomēdija pēc Aldo Nikolai darba motīviem 
“TAURENĪT, TAURENĪT...”. Izrāde stāsta par to, cik skarbi ar mums var 
izrēķināties dzīves apstākļi un notikumi, un to, kā cilvēkam ar tiem sadzī-
vot, būt ar sevi mierā. Un varbūt tiešām vienīgais veids, kā sevi noturēt 
virs ūdens, ir izveidot savu pasauli – krāšņu, viegli pozitīvu, tādu, kurā gri-
bētos darboties, dzīvot, baudīt šo dzīvi... Un vai kādam, pat vistuvākajam, 
ir tiesības tādu pasauli sagraut un noārdīt, noliekot šo cilvēku skarbajā 
dzīves realitātē? Un vai šādā reālajā dzīvē šim cilvēkam vispār ir iespējams 
izdzīvot? Režisore D. Kandēvica. Ieeja 1 eiro.

l Vērgales kultūras nams kopā ar Liepājas fotostudijas “Fotast” 12 
dalībniekiem 22. septembrī organizēja vienas dienas plenēru Vērgales 
pagastā, un nu ir tapušas daudzas fotogrāfijas. Vērgales centrs, sko-
la, muzejs, Saraiķu zvejnieku sēta, Ziemupes stāvlaukums, Ziemupes 
centrs un viesu māja “Kaijas” – objekti, kuros pabija fotogrāfi. Viņu 
redzējums, pārtapis fotogrāfijās, būs apskatāms Vērgales kultū-
ras namā iekārtotajā izstādē, kuru atklāsim 15. novembrī plkst. 
19 svētku pasākuma laikā. Fotoizstāde būs aplūkojama līdz decembra 
beigām.

l “Šī zeme vienmēr būs mūsu, un mēs šai zemē – savējie…” Vērga-
les kultūras namā 15. novembrī plkst. 19 VALSTS SVĒTKU SVINĪ-
GAIS PASĀKUMS Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā. Vairāk 
par pasākumu lasīt 17.lpp.

ZIEMUPĒ
l Ziemupes tautas namā skatāma  Ivara Freimaņa fotoizstāde 

“CEĻOJUMS ZVĒRU UN PUTNU PASAULĒ”.

Pāvilostas novada pašvaldība 
aicina pieteikties uz vakanci –

Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors 
Ar vakances amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties www.

pavilosta.lv vai pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā 

darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto): 612.00 EUR mēnesī.
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības doku-

mentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosū-
tīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu: Pāvilostas novada 
pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai 
iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

AICINĀJUMS!
Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs tuvākajā laikā uzsāks 

darbu pie 2020. gada tūrisma bukleta izveides. Lūdzam novada tūrisma uz-
ņēmējus sazināties ar mums un informēt par apskates objektiem, kuriem 
mainījusies informācija, kas jāiekļauj jaunajā brošūrā, kā arī aktualizēt ziņas 
par sevi līdz 27. novembrim.

Aicinām jaunos tūrisma uzņēmējus, kuri vēl nav noslēguši līgumu 
ar TIC, to izdarīt līdz šā gada 27. novembrim.

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs atrodas Dzintaru ielā 2 
Pāvilostā, e-pasts tic@pavilosta.lv, tālrunis 29121894

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2019. gada 28. novembrī:
n plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldībā; 
n plkst. 16.00 Vērgales pagasta pārvaldē.

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

MŪŽĪBĀ 
Vērgales pagastā

DAINA KOPŠTĀLE

(22.11.1940.–15.10.2019.)  
 

ZENTA MIRDZA ZIKMANE

(18.08.1937.–22.10.2019.) 

Izsakām līdzjūtību!

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2019. gada oktobrī Pāvilostas novadā reģistrēti 
divi jaundzimušie – 2 puikas Sakas pagastā.

Sveicam ģimenes!

Lēks saulīte citu rītu,
Meža galus zeltīdama,
Tu gulēsi mūža miegu
Baltā smilšu kalniņā.

                                        /L. t.dz./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

skolotājai  Sanitai PORIŅAI, māmiņu 
Mūžībā pavadot.

Vērgales PII “Kastanītis”

Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 
Bet atmiņas tik dārgās 
Sirds ilgi saglabās.
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 

visdziļāko līdzjūtību Ingūnai KOPŠTĀLEI, 
māmiņu zaudējot. 

Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs, 
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 
visdziļāko līdzjūtību Guntim ARĀJAM, 

māmiņu Aizsaulē pavadot.

LĪDZJŪTĪBAS

KĻŪDAS LABOJUMS
Redakcijas vārdā atvainojamies par oktobra 
numurā pieļauto kļūdu, publicējot pateicību. 

PATEICĪBA

Paldies Pāvilostas novada pašvaldībai 
par skaisto vainagu, Rutu Arāju Mūžībā 
izvadot!

Piederīgie

No sirds pateicos Pāvilostas piekrastes 
zvejniekiem, Maratam Bolgovam, 
Sanitai Grigorjevai un Silvai Vārsbergai 
par atbalstu un palīdzību Agra veselības 
uzlabošanas laikā!

Gita

PATEICĪBA

RADOŠĀ NODARBĪBA VĒRGALĒ 
Vērgales kultūras namā 27. novembrī plkst. 16. Tēma – auduma 

apdruka ar dabas materiāliem. Līdzi ņemt kādu herbarizētu skaistu 
lapu vai ziedus, zariņus, ziedkopas... Vairāk pievērst uzmanību formai, 
nevis krāsai! 

Pēc tam nākamā nodarbība būs 4. decembrī plkst. 16. Tēma – vas-
ka sveču un ziepju liešana. Laipni gaidīts ikviens!

SVEIKSIM DARBA JUBILEJĀ!
Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. 
Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību.                                                                                               

                                (Māte Terēze)
   
 Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, 

kas Vērgales kultūras namā notiks 15. novembrī plkst. 19, Pāvil-
ostas novada dome 30 gadu darba jubilejā sveiks Vērgales pamat-
skolas skolotāju MARITU KALĒJU un bijušo Ziemupes bibliotē-
kas vadītāju DAINU VĪTOLU. 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, 
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDES 

UN VPVKAC DARBA LAIKS 
NOVEMBRA SVĒTKOS

Piektdien, 15. novembrī, 
pašvaldība un VPVKAC strādā 
no plkst. 8 līdz 13, 
Vērgales pagasta pārvalde – no plkst. 
8 līdz 12 un no plkst. 12.30 līdz 15.30.
Pirmdien, 18. novembrī, 
Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācija, VPVKAC un 
Vērgales pagasta pārvalde – slēgtas.

Priecīgus svētkus!


