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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums  Pāvilostas

   Novada Ziņas

ŠAJĀ NUMURĀ LASIET:

 Pāvilostas jaunieši realizē starptautisku 

projektu 
                                            

                           – 3. lpp.

 Intervija ar 2015. gada Goda un Gada 

novadniecēm jeb „Mēs ar viņām lepojamies!” 

                                            
              – 4. lpp.

  Ziemassvētku pasākumi novada 

izglītības iestādēs 

                                               
               – 6. lpp.

 Arī Pāvilostas novada izglītības 

iestādes pievienojas streikam 

                                               
                – 7. lpp.

Sveicināti novada 
iedzīvotāji!

Tuvojas klusais un gaišais 
Ziemassvētku laiks un gada 
izskaņa. Katram no mums šis 
laiks atmiņās atsauc ko citu. 
Kādam tā ir piparkūku, pīrā
gu un izrotātās eglītes skuju 
smarža, citam gurkstošais 
sniegs zem kājām naksnīgā 
pastaigā, katram savas atmi

ņas… Atmiņas, tās liek atskatīties pagātnē, izvērtēt padarīto 
un ar jauniem plāniem, cerībām un ticību skatīties nākotnē. 

Saspringtajā ikdienas ritmā bieži vien ikdienišķie sīku
mi un ķibeles mēdz aizēnot dzīves patiesās vērtības. Tomēr 
Ziemassvētku laiks ir īstais brīdis, lai to mainītu un tam va
jag pavisam maz – mazliet labestības, mazliet mīlestības un 
vairāk ticības labajam. Šajā skaistajā laikā novēlu ikvienam 
noticēt Ziemassvētku brīnumam, novērtēt to, kas mums ir 
visapkārt, rast tik daudz prieka un sirsnības, lai pietiktu ik
vienai nākamā gada dienai!

Lai, Jums, cienījamie novada iedzīvotāji, 
gaišu domu un patiesa prieka piepildīts 

šis skaistais svētku laiks!
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons

PĀVILOSTAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS 

darba laiks decembra nogalē

23. decembrī no plkst. 8:00–15:00
24. decembrī – slēgts

30. decembrī no plkst. 8:00–15:00
31. decembrī un 1. janvārī – slēgts

PĀVILOSTAS NOVADĀ VIESOSIES 
ZEMKOPĪBAS MINISTRS JĀNIS DŪKLAVS

Trešdien, 16. decembrī, Pāvilostas novadā viesosies Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 
Ap pulksten desmitiem no rīta  notiks Zemkopības ministra sagaidīšana Vērgales pagasta pār
valdē un Pāvilostas novada prezentēšana. Turpinājumā paredzēta Vērgales pagasta zemnieku 
saimniecības „Gausēni” apskate. Bet no plkst. 12:30–14:00 visi novada iedzīvotāji aicināti uz 
tikšanos ar Zemkopības ministru Vērgales kultūras namā. Ministra Jāņa Dūklava vizītes no
slēgumā paredzēta Pāvilostas zivju pārstrādes uzņēmuma „Nord Star Fisher” un Pāvilostas ostas 
teritorijas apskate.
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Pašvaldība novembra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo 
īpašumu:

1. „Stādi”, Sakas pagastā, 11.37 ha platībā
2. „Birzmaļi”, Vērgales pagastā, 2.2 ha platībā
3. „Sīkdārziņi”, Vērgales pagastā, 1.4 ha platībā 
4. „Undīnes”, Vērgales pagastā, 1.25 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

2015. gada 26. novembrī Pāvilostā notika kārtējā domes sēde
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada 

domes deputāti: Aldis Barsukovs, Gatis Brēdiķis, Ēriks Erleckis, Vita Cielava, Arta Bunka, Andris 
Zaļkalns, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, 
Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. Sēdē nepiedalījās 
Dace Bērzniece un Gints Juriks – pamatdarba dēļ. Sēdes darba kārtībā tika izsludināti 24 darba kār
tības punkti, bet sēdes vadītājs ierosināja papildināt sēdes darba kārtību vēl ar 8 punktiem. Pavisam 
tika izskatīti 32 jautājumi.

  Nolēma izveidot Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centrus Pāvilostas novada 
pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā un Vērgales pagasta pārvaldē „Pagastmājā”, 
Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Līdz 2015. gada 1. decembrim nolēma iesniegt pieteiku
mu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas saņemšanai Pāvil
ostas novada vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei. Nolēma nodrošināt līdzfinansējumu līdz 
4286,00 EUR apmērā Pāvilostas novada vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei. Nepieciešamības 
gadījumā nolēma segt 100% Pāvilostas novada vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanas izmak
sas 2016. gadā.

  Noteica sekojošu darba laiku Rīvas bibliotēkai – pirmdienās no plkst. 7:30–16:30; svētdienās no 
plkst. 8:00–15:00. Noteica V. I. Ansonei 16 stundu darba nedēļu un V. I. Ansonei bruto mēnešalgu 
EUR 197.00.

  Ar 2016. gada 1. janvāri papildināja Pāvilostas novada sociālā dienesta degvielas limitu sadaļu 
sekojoši:

6. Pāvilostas novada sociālais dienests
6.1. Sociālās palīdzības organizatore Vizma ALSEIKA 180
6.2. Dienesta automobilis Ilmārs BALTAISKALNS 1200
6.3. Psiholoģe Ērika GINTERE 2402

6.4. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni 
un bērniem Vērgalē

Diāna Fridrihsone 380

6.5. Sociālais darbinieks Sintija Eizengraudiņa 1000
240 2 – izņemot periodu, kad netiek sniegtas konsultācijas

  Grozīja Pāvilostas novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmuma Nr. 1., 7.§ Par degvielas limitu 
noteikšanu Degvielas limitu tabulas Pāvilostas Mūzikas skolas sadaļu un izteikt šādā redakcijā: 

Nr. p. k. Amats Darbinieka vārds, uzvārds Limits gadā, l

14. Pāvilostas Mūzikas skola
14.1. Direktore Inga ŠNORE 240
14.2. Skolotāja Anita CERA 3463

3– 9 mēnešu periodā

  Apstiprināja ar 2015. gada 1. decembri Pāvilostas novada sociālā dienesta jaunu amata vienību – 
veļas mazgātāja Sakas pagastā. Papildināja Pāvilostas novada amata saraksta sadaļu Pāvilostas novada 
sociālais dienests šādi:

Amata vienības
Nnosaukums profesijas kods skaits

Veļas mazgātāja 9121 01 0.25

Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvilostas novada sociālais dienests:

Ieņemamais amats Darba dienu skaits nedēļā Stundu skaits nedēļā Darba alga mēnesī
Veļas mazgātāja 2 10 97.0 EUR

  Plānojot 2016. gada pašvaldības budžetu, Liepājas Neredzīgo biedrības iesniegumu par līdzfi
nansējuma piešķiršanu elektroenerģijas pieslēguma maiņas ierīkošanu, lai Liepājas Neredzīgo biedrība 
varētu kvalitatīvāk nodrošināt sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar redzes traucējumiem un cita veida 
invaliditāti „Dvēseles veldzes dārzā”, nolēma izskatīt atkārtoti.

  Plānojot 2016. gada pašvaldības budžetu, palīdzības fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu par fi
nansiālu atbalstu fonda projektiem – izstādei „Sibīrijas bērni”, projektam „Runājošā grāmata „Sibīrijas 
bērni””, dokumentālās filmas „Tēvi tur” izveidošanai, sacerējumu un zīmējumu konkursa organizēšanai, 
nolēma izskatīt atkārtoti.

  Plānojot 2016. gada pašvaldības budžetu, Pāvilostas sieviešu kora un vidējās paaudzes deju ko
lektīva „Mārsils” iesniegumu par finansiālu atbalstu transporta izdevumiem, nolēma izskatīt atkārtoti.

  Nolēma nodot detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 44 un Brīvības iela 46, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās 
apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne garāku par sešām nedēļām. Izstrādes vadītājam kopā 
ar detālplānojuma izstrādātāju divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma pro
jekta nodošanu publiskajai apspriešanai, uzdeva organizēt publisko apspriešanu un pieprasīt no darba 
uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

  Atturoties deputātam A. Barsukovam, nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Dzilnas”, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai platībā 0,3009 ha no individuālo dzīvoja
mo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
NĪLM kods 0101, platībā 0,3009 ha.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Sakas iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads.

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rieģe”, Vērgales pag., Pāvilostas 
novads un piešķīra nosaukumus/adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala Nr. Platība
ha. Adrese/ Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 
Projektējamā zemes 
vienība Nr. 1

70,4 Saglabāt  nosaukumu 
„Rieģe”, Vērgales  pag., 
Pāvilostas nov., Dzīvojamai 
mājai un pārējām ēkām saglabāt 
adresi „Rieģe”,  Vērgales  
pag., Pāvilostas nov. Adreses 
klasifikatora kods 104077702

0101 zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2

10,6 Piešķirt nosaukumu „Dižmušas”, 
Vērgales pag., Pāvilostas nov., 

0101 zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 22. pantu, zemes gabala projekts īstenojams četru gadu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

  Jautājumā par biedrības „Ziemupīte” iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ērģeles”, Ziemupe, 
Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes nomu ar izpirkšanas tiesībām nolēma uzdot biedrībai „Ziemupīte” 

iesniegt gada pārskatus par 2012., 2013. un 2014. gadu pašvaldībai vai nodrošināt to pieejamību pub
liskajos reģistros, piem. Lursoft līdz 15.12.2015. Uzdeva iesniegt biznesa plānu, norādot naudas plūsmu 
un finansēšanas avotus.

  Noraidīja mājiņu būvniecību Kalna ielā 43, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, jo plānotā darbība neat
bilst Pāvilostas novada teritorijas plānojumam 2012.–2024. gadam. Saskaņā ar Pāvilostas novada teri
torijas plānojuma  2012.–2024. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 337.1. punktu, 
minētā teritorija atrodas Dabisko zaļumvietu teritorijā (ZD1), kur atļautā izmantošana ir atpūtas vie
tas, skatu vietas, torņi un laukumi, ugunskura vietas, publisko tualešu būves un autostāvvietas.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi Avotu iela 2, Pā
vilosta, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 2206 m2. Nomas līgumā nolēma atrunāt piekļūšanas 
nosacījumus pašvaldības piekritīgai zemei Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Noteica nomas 
maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. 

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi „Arņi”, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov., platībā 0,7627 ha. 

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi Upes iela 2, Pāvil
osta, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 5473 m2 . Noteica nomas maksu 1,5% no kadastrālās 
vērtības plus PVN.

  Nolēma uzņemt divas personu dzīvokļa  rindā  kā personu, kura ar dzīvojamo  platību  nodroši
nāma  vispārējā kārtībā.

  Piešķīra  vienai personai dzīvokli Rīvas 212, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz 2 gadiem, pie 
nosacījuma, ja nav pieprasījuma uz šo dzīvokli no personas, kas atbilst Pāvilostas novada pašvaldības 
2014. gada saistošo noteikumu Nr. 6 „Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļu 
uzskaites un piešķiršanas kārtība Pāvilostas novadā” 1.2. punktam. Uzdeva nomniekam 5 darba dienu  
laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas deklarēt dzīvesvietu Pāvilostas novadā un 5 darba dienu  laikā  no  
lēmuma  saņemšanas  dienas   slēgt  īres  līgumu  ar  SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums ” .

  Apstiprināja sabiedriskās apspriešanas par bērzu nozāģēšanu Dzintaru ielā, Pāvilostā,  rezultātus.
  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumus Nr. „Par saistošo no

teikumu publicēšanu”. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektro
niskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumus Nr. 12 „Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā”. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijai atzinuma sniegšanai.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilostas 
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēto projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un  elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

  Atbalstīja  Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldīto nekustamo īpašumu NĪN maksājumu termiņu 
pagarināšanu uz laiku līdz 27.12.2015.

  Nolēma apmaksāt transporta izdevumus vienam skolēnam, nokļūšanai no dzīvesvietas uz futbola 
koptreniņiem Grobiņā un atpakaļ. Nolēma kompensēt sabiedriskā transporta izdevumus pēc iesniegta
jām biļetēm, kuras iesniedzamas Pāvilostas novada pašvaldībai. Finanšu līdzekļus izdevumu kompen
sēšanai uzdeva rast no sporta organizatora budžeta. 

  Nenoteica domes deputātei Artai Bunkai atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju 
sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu sākot ar 01.11.2015., saskaņā ar Artas Bunkas iesnie
gumu. 

   Nolēma neapstiprināt SIA „Melne” līguma labojumus. Nolēma atstāt spēkā Pāvilostas novada 
domes 27.08.2015. apstiprināto līguma versiju.

  Jautajumā par atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokli neapstrādātai lauksaimniecības ze
mei nolēma atlikt uz decembra sēdi, uzklausīt zemes lietu speciālistes viedokli.

  Apstiprināja Vērgales pagasta muzeja darba laiku no 30.11.2015.–31.05.2016. muzejs atvērts 
P., O., T., C., P. no 9:30–16:30, muzejs slēgts S., Sv. 

  Apstiprināt šādu Pāvilostas novada kalendāra izcenojumu. Viena kalendāra cena – 5,47 EUR. 
  Nolēma uzdot izpilddirektoram A. Magonem sakārtot nodošanas – pieņemšanas aktu par pašval

dības piekritīgās zemes Sēņu iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads un dabā esošām ēkām. Uzdeva ievest  
ēkas Kadastra informācijas sistēmā. Nolēma noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem  uz pašvaldības piekri
tīgo zemi Sēņu iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 0,1768 ha un dabā esošām ēkām. Noteica nomas 
maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN.

  Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par adminis
trācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 15. decembrī.
Nākamā domes sēde plānota 

2015. gada 21. decembrī Vērgales pagasta pārvaldē
Informāciju apkopoja 

Vita Braže un Marita Kurčanova 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 26.11.2015. lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 12., 9. §), tiek nodota nekustamā īpašuma Brīvības ielā 44 un Brīvības ielā 46, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads detālplānojuma pirmā redakcija publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 14.12.2015. līdz 08.01.2016.
Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā vai SIA „Projekti un 

vadība” katru darba dienu un mājas lapā www.pavilosta.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 6. janvārī plkst. 10.00 Pāvilostas novada 

pašvaldībā, semināru zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) .
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru darba dienu Pāvilostas novada pašval

dībā vai SIA „Projekti un vadība” (tālr. 63322601). 
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NOTIKUMI

Novembrī pašvaldības polici
ja veica šādus darbus: 

 ª Sastādīja 1 administratīvo pro
tokolu par automašīnas novietošanu 
Baltijas krasta kāpu aizsargjoslā. Uz
lika naudas sodu 50,00 EUR apmērā.

 ª Pāvilostā sastādīja administratī
vo protokolu par atrašanos sabiedris
kajā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu. Pārkāpējs sodīts 
ar 100,00 EUR lielu naudas sodu.

 ª Pāvilostā sastādīja 2 adminis
tratīvos protokolus par sīko huligā
nismu.

 ª Pāvilostā sastādīja administra

tīvo protokolu par automašīnas apstā
šanos neparedzētā tam vietā. Uzlikts 
naudas sods 40,00 EUR apmērā.

 ª Pāvilostā un Vērgalē vairāki po
licisti veica reidu sabiedriskās kārtības 
kontrolēšanai. Pārkāpumi nav konsta
tēti. 

 ª Rīvā tika novērsts viens ģime
nes konflikts.

 ª Kopā ar sociālā dienesta darbi
niekiem veica sociālā dienesta redzes
lokā esošas ģimenes dzīves apstākļu 
apsekošanu Plocē.

Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks 

Aleksandrs Urtāns

2015. gada novembrī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Novembra mēnesī piešķirts 9 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 1 personai 

piešķirts pamatpabalsts, 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 
2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei piešķirts 
pabalsts jaundzimušā aprūpei, 1 ģimenes 1 bērnam piešķirti atvieglojumi bērnu 
ēdināšanai izglītības iestādēs, 1 iedzīvotājam piešķirti asistentu pakalpojumi. No 
1. decembra novadā darbu uzsāk jauna sociālā darbiniece Sintija Eizengraudiņa.

Sakarā ar darbinieku maiņu sociālajā dienestā, apstiprināti jauni darba laiki. 
No 1. decembra darbs tiek atjaunots Sakas pagasta Saieta namā:

*) pakalpojumu punkts (veļas mazgāšana, dušas, drēbju apmaiņa) darbosies 
pirmdienās, trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00;

*) sociālā darbiniece Sintija Eizengraudiņa (tel. 63453073, epasts:
sintija.eizengraudina@pavilosta.lv) iedzīvotājus pieņems – otrdienās, trešdienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!
  Pārtikas pakas Sakas pagasta iedzīvotājiem decembra mēnesī ir saņe

mamas Pāvilostā (Lejas ielā 10). Jautājums par paku izdošanu Sakas pagasta 
Saieta namā tiek risināts. Lūgums sekot līdzi informācijai.

  Informāciju par atbalsta saņemšanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgāka
jām personām ietvaros var meklēt interneta adresē www.atbalstapakas.lv. 

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN PĀVILA EV. LUT. BAZNĪCĀ
Dievkalpojumi decembrī:
13. decembrī plkst. 14.00 – 3. Adventes dievkalpojums;
20. decembrī plkst. 14.00 – 4. Adventes dievkalpojums.
Ziemassvētku dievkalpojumi:
24. decembrī plkst. 18.00 un 25. decembrī plkst. 12.00.
Vecgada vakara dievkalpojums –
31. decembrī plkst. 18.00.

PĀVILOSTAS EV. BAPTISTU DRAUDZĒ
Adventes svētdienās dievkalpojumi – parastā laikā plkst. 11.00.
Kristus Dzimšanas svētku vakara dievkalpojums 24. decembrī plkst. 17:00.

DIEVKALPOJUMI PĀVILOSTAS SVĒTĀ GARA ROM. KAT. BAZNĪCĀ
Svētā Mise:
Katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 15.00; mēneša 1. svētdienā pirms Svē

tās Mises plkst. 14.30 – Rožukronis.
Dievkalpojumi decembrī:
20. decembrī – Adventa 4. svētdiena.
24. decembris – Kunga dzimšanas svētku priekšvakars, Svētā Mise 

plkst. 17.00.
Piedalīšanās dievkalpojumos  nav vienīgi draudzes locekļiem, tajos drīkst 

piedalīties ikviens cilvēks.

SAKAS LEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ
Adventes laika pasākumi:
Dievkalpojums 3. Adventē, 13. decembrī plkst. 11.00. Dievkalpojumu 

kuplinās sieviešu koris „AIJA”.
4. Adventē, 20. decembrī  plkst. 17.00 ZIEMASSVĒTKU KONCERTS. Pie

dalās – taustiņinstruments U. Marhilēvičs, vokāls I. Akurātere, vijole Dz. Bei
tāns, ērģeles J. Pelše, kā arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi un draudzes 
ansamblis.

Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24. decembrī plkst. 17.00.

VĒRGALES PAGASTA BAZNĪCĀS
Vērgales ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku dievkal

pojums. 
Saraiķu ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 15:00 Ziemassvētku dievkalpo

jums.
Ziemupes ev. lut. baznīcā 24. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums. Seko

jiet līdzi afišām, vai zvaniet Birutai pa tel. 26274155.

RELIĢISKĀS ZIŅAS

Pāvilostas jaunieši realizē 
starptautisku projektu

Š. g. 31. oktobrī iesākās projekts „Cool 
tour across the Europe”. Pāvilostā ieradās 
projekta dalībnieki no Rumānijas un Sar
dīnijas (Itālijas). 

Sakarā ar to, ka tas bija  Helovīnu laiks, 
tad dalībniekus sagaidījām šo svētku no
skaņās, lai radītu patīkamu gaisotni un rai
sītu sarunas!

Mēs izdekorējām vietu, kurā notika sa
gaidīšana, mainījām tēlus, kā arī sagatavo
jām maskas citiem projekta dalībniekiem. 
Vēlējāmies, lai visi aktīvi iesaistās, kas arī 
notika! 

Vakara gaitā spēlējām dažādas spēles, 
kuras palīdzēja iepazīt katru dalībnieku tu
vāk, un spēles, kuras uzjautrināja un deva 
patīkamas emocijas!

Projekta otrajā dienā darbojāmies Die
nas centra „Krams” un biedrības „NILA” 
izveidotajās „Jauniešu istabas” telpās. Die
nas gaitā spēlējām ļoti daudz spēles, kuras 
palīdzēja iepazīt dalībniekus, palīdzēja atcerēties ikkatra da
lībnieka vārdu!

Spēlējām spēli ar baloniem, kur jāuzzīmē dalībnieka 
portrets, spēli par vārdu – uzdevums ir pastāstīt par savu 
vārdu, kā tas radies, kas šo vārdu iedevis!

Visas šīs spēles satuvina cilvēkus un dod patīkamas emo
cijas!

Vēl šajā dienā mēs visi kopā izstrādājām projekta notei
kumus, kuros ietvērām svarīgākās lietas!

Visi dalībnieki rakstīja ko viņi sagaida no šī projekta un 
no kā viņi baidās! Tā arī bija ļoti svarīga lieta, lai uzzinātu 
dalībnieku viedokli!

Bet vakars bija pavisam izdevies, jo dalībnieki un or
ganizatori piedalījās vai darbojās aktivitātē „Concure your 
fears”. 

Dalībniekiem, kuri bija sadalījušies divās grupās, tika 
iedo ta karte, uz kuras bija uzzīmēta trase. Tā nu viņiem nā
cās doties cauri Pāvilostai, saskaroties ar dažādām grūtībām, 
kā piemēram, lielo vēju jūrā, slapjo zāli mežā, kā arī bailēm, 
kuras mēs viņiem sagādājām!

Atgriežoties viesu mājā, visi dzēra siltu tēju un ēda cepu
mus. Apkārt valdīja patīkama atmosfēra!

Trešā diena sākās ar spēli, kurā katram dalībniekam ir 
sava balta lapa, uz kuras viņš uzraksta savu vārdu, tad sa
loka, un met prom. Nākamais kurš lapiņu paceļ iet pie šī 
cilvēka un uzdod viņam jebkādu jautājumu. Atbildi uz šo 
jautājumu raksta uz šīs lapas! Šī spēle ir jautra, aktīva un šajā 
spēlē var uzzināt daudz ko jaunu par dalībniekiem! 

Plkst. 13:00 mēs paēdām pusdienas un tad devāmies 
„medīt dārgumus” jeb „Treasure hunting”, kurā dalībnieki 
sadalījās trijās komandās un devās garā pastaigā pa Pāvilos
tu. Šīs pastaigas laikā dalībnieki varēja labāk iepazīt Pāvil
ostu, apskatot tādas vietas, kā Upesmuižas parks, Wake
parks, Jūrakmens, 100gades un 50gades parki, kā arī citas 
vietas!

Šīs spēles uzvarētāji balvā saņēma viesu mājas saunas 
VIP apmeklējumu, kā arī citus pārsteigumus!

Vakarā paēdām vakariņas un devāmies uz „Jauniešu ista
bu”, jo bija paredzēts itāļu nacionālais vakars, kurš izvērtās 
ļoti  patīkams. Mēs visi zinām, ka itāļu ēdiens ir fantastisks, 
par ko varēja pārliecināties!

Itāļi radīja emocijām pārpildītu gaisotni un vakaru no
slēdzām dziedot un dejojot itāļu dziesmu pavadībā.

Ceturtajā dienā tēma bija „First impressions” jeb „Pirmie 
iespaidi”, kurā galvenais uzdevums bija izrunāt šo tēmu, jo tā 
ir ļoti populāra mūsdienās. 

Katrs dalībnieks izteica savu viedokli, kā arī dalījās ar 
pieredzi. Tas bija ļoti noderīgi!

Šīs tēmas iespaidā mēs spēlējām spēli, kurā katram da
lībniekam tiek iedota lapa ar bildi, un ilgi nedomājot uz šīs 
lapas ir jāuzraksta pirmais iespaids, tā šīs lapas iet uz riņķi, 
līdz katram atkal ir sava lapa, un tad dalībnieki lasa intere
santākos iespaidus!

Pirmais iespaids bieži vien mēdz būt maldinošs un vis
biežāk cilvēki to nevēlas atzīt, tieši tādēļ mēs īpaši runājām 
par šo tēmu!

Vēl mēs runājām par stereotipiem un citu cilvēku vie
dokli, un vai šis viedoklis mums ir svarīgs.

Pēc vakariņām atkal devāmies uz „Jauniešu istabu”, lai 
piedalītos rumāņu nacionālajā vakarā. Viņi mūs cienāja ar 
ēdieniem un dzērieniem! Arī šis vakars bija ļoti pozitīvs un 
noslēdzās visiem kopā dejojot un dziedot.

Projekta piektajā dienā mēs devāmies uz Liepāju, lai 
apskatītu jauno koncertzāli „Lielais Dzintars”, Trīsvienības 
baznīcu, kurā atrodas lielākās mehāniskās ērģeles, kā arī, lai 
apskatītu Liepājas teātra aizkulises.

Projekta dalībnieki bija patīkami pārsteigti par šiem ap
skates objektiem, ieinteresēti darbojās, kā arī iesaistījās visās 
aktivitātēs.

Vakarā bija mūsu kārta nacionālajam vakaram – tātad 
latviskums!

Latvieši, kā zināms ir dejotāju tauta. Tieši to mēs vēlējā
mies parādīt mūsu viesiem. Viss izdevās, jo dalībnieki dejoja 
īstu latviešu deju. Jautājums, ko uzdeva lielākā daļa dalīb
nieku, bija: „Kā jūs to varat izdarīt?” A tbilde: „Mēs taču 
esam latvieši!”. Tas bija tas, ko mēs vēlējāmies parādīt – tas 
ir patriotisms!

Kaut gan bijām noguruši no intensīvās dejošanas, tur
pinājumā ēdām un dzērām latviešu gardumus. Arī latviešu 
nacionālais vakars noslēdzās ar neviltotu prieku!

Sestajā dienā mēs intensīvi darbojāmies ar sabiedrībā ak
tuālu tēmu – SKOLA, tās sistēmu dažādību, situācijām sko
lām, kā arī spēlējām ar šo tēmu saistītas spēles.

Viena no galvenajām aktivitātēm bija „Situations that 
I have met in school” jeb strādājām pie ļoti liela plakāta, uz 
kura pierakstījām skolu sistēmu dažādības, atšķirības, dažā
dās situācijas, kādās esam nonākuši mācoties skolā. Šīs akti
vitātes mērķis bija uzzināt visu interesanto un atšķirīgo par 
skolu sistēmām Latvijā, Rumānijā un Sardīnijā (Itālijā). Ar šī 
lielā plakāta palīdzību tas arī izdevās! 

Pēc tam spēlējām spēli – Maģiskās kārtis. Šajā spēlē bija 
jāizvelk kārts, uz kuras bija zīmējums. Katram dalībniekam 
bija jāizstāsta kā šī kārts asociējas ar viņu! 

Pēc tam dalībnieki sadalījās grupās un runāja par situā
cijām, kuras ar viņiem atgadījušās skolā, kā arī prezentēja 
vienu no šīm situācijām.

Pēc pusdienām visi devāmies uz jūru, kur mūs sagaidīja 
aktivitātes svaigā gaisā. Dalībnieki varēja apskatīt Baltijas 
jūru, pastaigāt pa molu un vienkārši izbaudīt skaisto dienu!

Pirms vakariņām devāmies uz „Jauniešu istabas” telpām, 
jo tur mūs gaidīja sestās dienas pēdējā aktivitāte „Idea box” 
jeb „Ideju kaste”, kuras laikā jaunieši izteica katrs savu ideju 
par jaunu projektu. Pēc tam katrs savu ideju izstāstīja un no 
šīm idejām tika izvēlētas 10 aktuālākās projekta tēmas. 

Septītā projekta diena aizsākās, kā nākošās dienas turpi
nājums. Katrs jaunietis varēja izvēlēties divas sev vistuvākās  
projektu ideju tēmas, pēc izvēles izdarīšanas, dalībnieki tika 
sadalīti piecās grupās, katras grupas uzvedums – sagatavot 
jaunu projekta ideju, izveidojot projekta skeletu. Atlikusī 
diena aizritēja, runājot par projekta izvērtējumu, kā arī ak
tīvi darbojoties ar Youthpass jeb sertifikātiem, kas apliecina 
dalību projektā un šo sertifikātu izgatavo katrs dalībnieks 
pats. 

Saistībā ar šo tēmu mēs spēlējām dažādas spēles, lai pro
jekta dalībnieki varētu  uzzināt vairāk un būtu informētāki.

Visbeidzot mēs nonācām līdz projekta izvērtēšanai. Arī 
šo it kā nopietno tēmu mēs centāmies izrunāt ar dažādu ak
tivitāšu palīdzību, bet galvenais, lai katrs dalībnieks varētu 
izteikties!

Vakarpusē mēs devāmies uz „Jauniešu istabas” telpām, 
lai noskatītos projekta dalībnieces Kates Štokmanes veido
to video, projekta aktivitāšu starplaikos Kate veidoja video, 
kurā ikviens no dalībniekiem centās runāt gan latviski, gan 
rumāniski, gan itāliski. Visi kopā pasmējāmies un patīkami 
pavadījām laiku!

Pēdējā kopīgā aktivitāte mums bija vēlējumi viens otram 
un atvadu vārdi!

Vakarā visi kopā devāmies uz viesu māju, lai pavadītu 
kopā pēdējo vakaru ejot pirtiņā, piedaloties aktivitātēs un 
visbeidzot jautri pavadot laiku!

Projekts „CoolTour across the Europe” īstenots „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” ietvaros, projekta finansē Eiropas Savienība. 

Līguma Nr. 2015-1-LV02-KA105-000673
Projekta dalībniece Andra Lanka
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MĒS AR VIŅĀM LEPOJAMIES!

Un viena no šādiem cilvēkiem ir Pāvilostas novada atklātā 
sabiedriskā fonda „Sakas novada pensionāru nodibinājums” 

dalībniece, „GODA NOVADNIECE 2015” –
VELTA CITSKOVSKA

Ikkatrs pāvilostnieks un, domājams, nu jau arī novadnieks pa
zīst, zina vai vismaz ir dzirdējis par Veltu, par viņas neizsmeļamo 
optimismu, dzīvesprieku un labestību.

Veltas dzimtā puse ir Aizpute. Tur pavadīta bērnība un jaunī
bas dienas, mācoties Aizputes vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas 
1957. gadā Velta tika nozīmēta strādāt Pāvilostas skolā, kur uzņē
mās 1. klases audzinātājas un vingrošanas skolotājas zēniem no 
5.–8. klasei pienākumus. Tajā pašā gadā Velta iestājās un studēja arī 
Liepājas Pedagoģijas institūtā.

Dzīvē bija sanācis tā, ka pirms pārcelšanas uz Pāvilostu, Velta ne
bija bijusi Pāvilostā ne reizi. Tāpēc viņa savās domās bija izsapņoju
si, ka Pāvilostā ir skaista jūra un pa ielām staigā zvejnieki uniformās. 
Taču braucienā uz Pāvilostu apkārt bijuši vieni vienīgi meži, tik pēc 
tam parādījās jūra. Bet vēl šodien Velta atceras, cik silti un laipni 
tikusi uzņemta, toreiz augustā ierodoties Pāvilostā. Lielu paldies par 
atbalstu, ievadot viņu toreizējās Pāvilostas skolas darbā, viņa saka 
Ritai Lukševicai, Ernai Blūmanei, Helgai Tarzierei un īpaši toreizējai 
skolas direktorei Verai Vasiļčikai, kura sagaidīja jauno pedagogu ar 
siltu tēju un gardām pankūkām. Velta uzreiz tikusi pieņemta skolas 
kolektīvā kā savējā.

Skolā strādājot, Velta sākusi aktīvi sportot un arī dejot tautisko 
deju kolektīvā kultūras namā. Tā pašai dejojot un pēc uzaicinājuma 
pārņemt vadības grožus no ilggadējās bērnu tautisko deju kolektīva 
vadītājas Helgas Tarzieres, Velta vairāk kā 30 gadus simtiem Pāvil
ostas skolēnu mācīja mīlestību pret tautas deju un latviskām tradīci
jām. Veltas lielās darba spējas, entuziasms un neatlaidība vainagojās 
ar iespēju 1972. gadā piedalīties Skolēnu 3. Dziesmu un deju svēt
kos, esot vienīgajam kolektīvam no Liepājas rajona un pilsētas, kas 
izcīnīja iespēju būt lielajos Dziesmu svētkos. 

Tā visus darba gadus Velta pavadījusi, skolā strādājot par sākum
skolas skolotāju. Viņa atceras daudzus savus mazos skolēnus, kuri 
nu jau ir pieauguši cilvēki, bet vienalga Velta vēl aizvien seko un pa
interesējas, kā viņiem sokas, ko katrs sasniedzis un kā dzīvo šodien. 

Pāvilostā Veltai izveidojusies arī ģimene. Arī vīrs Elmārs, kuru 
Velta satikusi turpat Aizputē mācoties vidusskolā, un kurš Rīgā iz
mācījies nozvejas meistara profesiju, pārceļas uz dzīvi Pāvilostā un 
strādā uz zvejas kuģa. Ģimenē piedzimst dēls Gints un meita Solvei
ga, kuri abi šobrīd strādā un dzīvo Pāvilostā. Veltas saimi kuplināju
šas arī četras mazmeitas, ar kurām viņa ļoti lepojas un priecājas par 
viņu sasniegumiem, kā arī pirmais mazmazdēliņš.

Pēc daudzajām darba gaitām skolā, kad 2002. gadā Velta no
lemj doties pelnītā atpūtā, viņa vēl aktīvāk iesaistās Pāvilostas sa
biedriskajā dzīvē. Jau iepriekš, vēl strādājot skolā, viņa iesaistījusies 
Pāvilostas interešu kopā „Sārtene” un ar citiem domubiedriem rū
pējusies par pilsētas apstādījumiem un dobju sakopšanu. Šeit Velta 
daudz labu vārdu velta arī Martai Rolmanei, kura nepagurusi rūpē
jas par pilsētas vizuālo izskatu. 

Kopš 2002. gada Velta ir arī Pāvilostas novada atklātā sabied
riskā fonda „Sakas novada pensionāru nodibinājums” dalībniece, 
kura aktīvi iesaistās Vislatvijas talkas dienās, Pāvilostas pilsētā no
tiekošo svētku ietvaros ar citiem līdzgaitniekiem vārot gardo zivju 
zupu, atbalstot dažādas labdarības akcijas un darot vēl daudz labu 
lietu Pāvilostai un līdzcilvēkiem. Tieši no Veltas nāca ierosinājums,  
pensionāru apvienībai rīkot dažādas ekskursijas pa Latviju un teātra 
apmeklējumus. Velta cenšas izplānot ekskursijas tā, lai apskates ob
jekti neatkārtotos un interesanti būtu gan sievietēm, gan vīriešiem. 
Šī ir viena no tām senioru aktivitātēm, kuru ļoti gaida un ir plaši 
apmeklēta. Kā pateicības balvu pensionāriem, kuri darbojas pensio
nāru kopā, šī gada nogalē Velta izplānojusi ekskursiju uz Liepājas 
koncertzāli „Lielais Dzintars”. Viņa uzsver, ka ir ļoti svarīgi saviem 
līdzcilvēkiem pateikt paldies, uzslavēt vai ikdienā pateikt ko pozitī
vu. Tas vairo labo apkārt un ir kā stimuls darboties tālāk.

Jau intervijas sākumā, runājot par darba gaitām skolā, Velta 
atzīst, ka viņai ļoti patīk darboties ar bērniem un jaunatni. Un tas 
nav noslēpums, redzot kā Velta un arī Vallija ar Maiju atplaukst ar 
jauniešu projektiem saistītās dažādās nodarbībās, kur jauniešiem 
tiek pasniegtas zināšanas zivs pārstrādē un dažādu interesantu zivju 
recepšu pagatavošanā. Velta atklāj, ka darbīgajos brīžos ar Pāvil
ostas jauniešiem, pati jūtas kā viņu vienaudze un gribas tik iet un 
darboties.

Bet kā nākotnes vīziju Velta redz ideju par jauniešu iesaistīšanu 
dažādās sabiedriskās aktivitātēs Pāvilostā. Viņa atzīst, ka vēlētos, lai 
mazie pāvilostnieki vairāk iesaistītos pilsētas vides sakārtošanā, bet 
vecākā paaudze nodotu savas zināšanas un prasmes jaunatnei. Bet 
viņa piebilst, ka to noteikti nevar izdarīt viens, tam vajadzīga ko
manda – vienādi domājošie.

Uz jautājumu par Veltiņas neizsīkstošo enerģiju, dzīvesprieku un 
optimismu, Velta atklāj, ka tā ir cilvēkmīlestība, kas dod daudz pozi
tīvu emociju, dzīvē prieku un pacilātību. Vairāk par visu viņa nemīl 
sūkstīšanos, skaudību un nenovīdību. Velta aicina vairāk būt pozitī
vi noskaņotiem, mācīties no citiem un paņemt sev labo, domāt tikai 
labas domas, tad dzīvē viss izdosies un veiksies!

Pašreiz Velta un citas pensionāru apvienības dalībnieces gatavo
jas kārtējai rokdarbu izstādei, adot raibus dūraiņus. Izstāde pare
dzēta iekārtot decembra mēneša vidū. 

Vaicāta par Valsts svētkos saņemto pašvaldības apbalvojumu 
„Goda novadniece 2015”, Velta atzīst, ka tas nācis ļoti negaidīti un 
bijis liels pārsteigums, kas licis apdomāties, vai tiešām viņa pelnījusi 
tādu pagodinājumu. Bet, redzot daudzos sveicējus Pāvilostā, Valsts 
svētku pasākumā, 18. novembrī, kultūras namā, kā arī daudzos zie
dus un labos veltītos vārdus, Veltai acīs sariesās prieka un pateicības 
asaras. Velta vēlreiz saka visiem lielu, lielu paldies un piebilst, ka 
arī turpmāk centīsies palīdzēt ikkatram, kurš lūgs viņas palīdzību 
un padomu, kā arī būs atvērta dažādām idejām un ierosinājumiem.

„GADA NOVADNIEKS 2015” – Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama tautisko deju pulciņu vadītāja

DAIGA CĀBELE
Daiga Cābele par Pāvilostas pilsētas kultūras nama tautu deju 

kolektīvu vadītāju strādā nu jau 10 gadus, bet pati dejo Pāvilostā 
jau 15 gadus. Kultūras namā vada gan bērnu, gan pieaugušo  deju 
kolektīvus. Savā darbā Daiga ir apzinīga, mērķtiecīga, enerģiska un 
profesionāla. 

Lielu ieguldījumu šajā gadā Daiga devusi gatavojot deju kolektī
vus XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Kopā ar 
Eināru Vārsbergu pratuši  ieinteresēt, saliedēt un kvalitatīvi saga
tavot kolektīvus svētku atlases skatei. Visi trīs bērnu deju kolektīvi 
ieguva tiesības vasarā piedalīties svētkos Rīgā. Daigas Cābeles vadī

tie  kolektīvi priecē ar priekšnesumiem  dažādos Pāvilostas pilsētas 
pasākumos un koncertos.

Daiga pati aktīvi darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektī
vos  gan spēlējot teātri, gan dziedot korī un dejojot. Viņai labi izdo
das  kultūras  pasākumu vadīšana.

Daiga pati atzīst, ka dejošana, ritma izjūta un tirdošais nemiers 
viņā bijis jau no bērnības. Kā atceras Daiga no mammas stāstītā, 
viņa nav varējusi nosēdēt mierā ne piecas minūtes. Jau agrā bērnībā 
Daiga televizorā skatījās pārraides, kurās tautisko deju kolektīvi uz 
lielām un skaistām skatuvēm dejoja tautiskās dejas. Viņa atklāj, ka 
skatoties raudājusi no tā, cik ļoti pašai gribējies  būt uz skatuves un 
dejot. Un tā Daigas mamma mazo trīsgadnieci aizvedusi uz vietējo 
kultūras namu Jelgavas pusē, lai Daiga dejotu tautisko deju kolektī
vā. Runājot par dejošanas prieku, kas tik ļoti Daigai tuvs, viņa atzīst, 
ka tas, visticamāk, viņai ir no vectēva, kurš arī bijis liels dejotājs. 
Dejot izmēģinātas gan sarīkojuma dejas, gan modernās dejas, taču 
sirds arvien rāvusies tautisko deju virzienā. Bet pats galvenais, kas 
Daigu saista dejā, ir atrašanās uz skatuves, kuru viņa uzskata par 
svētu un kaut ko daudz augstāku nekā parastu dēļu grīdu. Tā liek 
justies īpaši un pacilāti, bet tajā pašā laikā skatuve liek strādāt ar 
lielu atdevi uz skatītājiem. Vairāk par visu Daigai nepatīk, ja pret 
skatuvi izturas necienīgi, atnākot tikai paskraidīt pa to vai tā pat bez 
īpašas nozīmes padejot. Ir jāizrāda cieņa gan pret šiem dēļiem zem 
kājām, gan pret skatītājiem zālē.

To Daiga cenšas iemācīt ikkatram savam deju audzēknim. Un 
viņi to novērtē, jo dejotāju skaits katru gadu nevis samazinās, bet 
aug! Deju kolektīvu dalībnieki Daigu raksturo kā jautru un atrak
tīvu, bet visvairāk Daigu raksturo īpašības vārds „patiesa”, jo viņa 
savās emocijās ir patiesa! Viņa ir tāda, kā tajā brīdī jūtas – raud, 
smejas, dusmojas, samīļo, paslavē, bet tas viss ir patiesi un no sirds. 
Bērniem tas patīk un vilina.

Jautāta par pašvaldības apbalvojumu, kurai tikusi nominēta no 
daudzu pāvilostnieku puses, Daiga atklāj, ka bijis grūti pieņemt 
šādu uzslavu, jo pēc dabas ir ļoti paškritiska. Bet, protams, apbal
vojums nācis negaidīti un bijis ļoti patīkami, ka desmit gadu iegul
dītais darbs tiek novērtēts kā no līdzcilvēku puses, tā arī no pašval
dības. Jo kā atzīst Daiga, vairāk par visu ir svarīgi, lai kādam tavs 
darbs ir vajadzīgs! 

Ar Veltu Citskovsku un Daigu Cābeli sarunājās 
Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Gadu no gada Pāvilostas novada pašvaldība Valsts svētku reizē novembra mēnesī apbalvo tos novada iedzīvotājus, ar kuriem mēs 
visi varam lepoties, un par kuriem gribas pastāstīt arī citiem.

  Pāvilostas novada dome tuvākā laikā nolēmusi izveidot 
divus Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centrus (VPVKAC), vienu Pāvilostas novada pašvaldības ēkā 
un otru Vērgales pagasta pārvaldes ēkā. Tas darbosies sadar
bībā ar pašvaldību un nodrošinās klientiem Valsts ieņēmumu 
dienesta Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Lauku atbalsta die
nesta konsultatīvo  klātienes pakalpojumu saņemšanu uz vietas, 
līdzīgi šādi centri ir jau Nīcā, Grobiņā, Rucavā un citur Latvijā. 
Plašāk par šiem centriem un tā darbību lasiet pašvaldības in
formatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” janvāra numurā.

  Nākamgad Pāvilostas novadā tiks īstenoti vairāki no

zīmīgi LAD projekti – Pāvilostā Celtnieku ielas ūdens drenā
žas izbūve un noasfaltēšana; Stadiona ielas pie PII „Dzintariņš” 
sakārtošana; Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes lab
iekārtošana un ostas promenādes izbūve; Vērgales muižas kom
pleksa ēku sakārtošana. 

  Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
„Dzintariņš” iesaistījusies SIA „Maxima Latvija” izglītības 
atbalsta programmā „SAVAI SKOLAI”. Tās ietvaros no no
vembra līdz nākamā gada februārim ikviens par pirkumu veika
los „Maxima” saņemtās uzlīmes var atnest un iemest PII „Dzin
tariņš” novietotajā akcijas kastītē. Pirmsskolas iestāde šajā akcijā 
vēlētos bez maksas saņemt videokameru, kas ļautu priekpilnos 
mirkļus iemūžināt video filmiņā. 

  Oktobra mēneša beigās Pāvilostas vidusskolas daži sko
lotāji projekta ietvaros bija devušies uz Dāniju, lai gūtu piere
dzi un smeltos idejas dāņu izglītības sistēmā. Savukārt 22. de
cembrī Pāvilostas vidusskolā tiks demonstrēta prezentācija par 
to, kādas atziņas un ko guvuši skolotāji, nedēļu viesojoties Dā
nijas skolās. 

  Ar SIA „Baltex SA” valdes locekļa Andreja Stepčenko un 
SIA „Pure Chocolate” īpašnieka Aivara Žimanta atbalstu Pāvil
ostas futbola komandai iegādāti divpadsmit jauni futbola 
krekli.

  Nākamā gada 20. maijā Vērgalē notiks 15. Grāmatu 
svētki.
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2015.  gada  DECEMBRIS

Barikādes
1991.–2016.

2016. gada janvārī visā Latvijā atcerēsies un pieminēs notikumus, kas norisinājās pirms 
25 gadiem, kad Latvijas iedzīvotāji visai pasaulei pierādīja, ka labi organizētas nevardarbīgas 
pretošanās ceļā var izcīnīt brīvību. 

Pāvilostnieki un sacenieki, kuri barikāžu laikā atradās postenī Nr. 1 pie Pulvertorņa (Kara 
muzeja) aizvien atsaukušies aicinājumam un atceres brīžos viesojušies Kara muzejā, Rīgā. 
Iepriekšējā reizē kopā ar mums uz Rīgu devās arī vērgalnieki.

Pēc biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” iniciatīvas barikāžu 25. gadadie
nas atceres pasākumu 2016. gada 15. janvārī rīkosim Pāvilostā. Tajā aicināti piedalīties visi 
novadā dzīvojošie barikāžu dalībnieki – pāvilostnieki, sacenieki, vērgalnieki. Viesos aicinām 
Kara muzeja, Barikāžu muzeja darbiniekus un  bijušos posteņa Nr. 1 komandierus.

Pasākumam, ko biedrība rīko sadarbībā ar Pāvilostas pilsētas kultūras namu,  paredzēta 
svinīgā un saviesīgā daļa. 

Barikāžu dalībnieki, viņu ģimenes locekļi un atbalstītāji, esiet atsaucīgi un piedalāties 
barikāžu 25. gadadienas atceres pasākumā piektdien, 2016. gadā 15. janvārī, Pāvilostas 
kultūras namā. 

SEKOJIET REKLĀMAI!
Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja

Marita Horna

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka no 
2014. gada 1. jūnija visiem nodokļu maksātā
jiem algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektro
niskā formā un gan pašai personai, gan perso
nas darba devējam tā ir pieejama, izmantojot 
VID. Tas nozīmē, ka līdz 2014. gada 1. jūnijam 
papīra formā izsniegtās algas nodokļa grāmati
ņas pēc 2014. gada 1. jūnija vairs nav aktuālas. 
Personām, kurām līdz 2014. gada 1. jūnijam jau 
bija izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra 
formā, tā automātiski tika aizstāta ar elektronis
ko algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt personām 
(arī nepilngadīgām), kurām līdz 2014. gada 1. jū
nijam nebija izsniegta algas nodokļa grāmatiņa 
papīra formā, lai to iegūtu, ir jāiesniedz iesnie
gums VID par algas nodokļa grāmatiņas izsnieg
šanu, un VID to izveidos vienas dienas laikā.

VID norāda, ka informācijas par galveno 
ienākuma gūšanas vietu, apgādībā esošām per
sonām un papildu atvieglojumiem iekļaušana 
algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja 
pienākums un vienlaikus arī izvēle. Tādējādi ne
pieciešamie ieraksti un izmaiņas par darba de
vējam sniedzamo informāciju iedzīvotāju ienā
kuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai algas 
nodokļa grāmatiņā jāveic fiziskajām personām 
pašām, izmantojot EDS.

VID aicina arī darba devējus informēt tos sa
vus darbiniekus, kuri nav iesnieguši savu elektro
nisko algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, 
par viņu pienākumu un tiesībām atzīmēt savā 
elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā galveno 
ienākuma gūšanas vietu, kā arī norādīt informā
ciju par apgādībā esošām personām un papildu 
atvieglojumiem.

Papildus VID uzsver: ja persona nevēlas, lai 
darba devējam ir redzama informācija par perso
nas invaliditāti vai apgādībā esošām personām, 
persona var EDS elektroniskajā algas nodokļa 
grāmatiņā atzīmi par to neizdarīt un vienlai
kus pienākošos nodokļu atvieglojumus saņemt, 
iesnie dzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu 
deklarāciju, kurā piemēro visus atvieglojumus, 
uz kuriem personai ir tiesības.

Tādējādi ir nodrošinātas personas tiesības 
saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt pār
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pilnā ap
mērā.

Personu ērtībai visas minētās izmaiņas elek

troniskajā algas nodokļa grāmatiņā var veikt gan 
attālināti EDS, gan personīgi, ierodoties VID 
klientu apkalpošanas centrā. Ja vēlamās izmai
ņas norāda iesniegumā papīra formā un iesniedz 
VID darbiniekam, tas veiks izmaiņas personas 
elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā un par 
veiktajām izmaiņām personai izsniegs izdruku 
papīra formā.

Savukārt darba devējiem EDS ir pieejama in
formācija par tiem saviem darbiniekiem, kas šo 
darba devēju ir norādījuši kā galveno ienākuma 
gūšanas vietu un ir norādījuši piemērojamos 
nodokļu atvieglojumus. Vienlaikus VID vienas 
dienas laikā elektroniski informē darba devē
ju, ja darba ņēmējs ir veicis izmaiņas saistībā 
ar piemērojamiem atvieglojumiem, nosūtot in
formāciju uz epasta adresi, kas norādīta sadaļā 
„Sarakste ar VID”.

Tādējādi darba devējs ir nodrošināts ar ak
tuālāko informāciju par darba ņēmēju, un uz tās 
pamata tiek piemēroti atvieglojumi ienākuma 
nodokļa aprēķināšanai.

Atgādinām, ka pieslēgties EDS var:
•	 izmantojot portāla www.latvija.lv piedā

vātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Lat
vijas kredītiestāžu – AS „Swedbank”, AS „SEB 
banka”, AS „Citadele banka”, AS „Norvik banka”, 
„Nordea Bank”, AS „DNB banka” un AS „Meri
dian Trade Bank” – internetbanku lietotājvārdu 
un paroli);

•	 Pilsonības un migrācijas pārvaldes iz
sniegto eID viedkarti;

•	 savukārt tie EDS lietotāji, kuriem ar VID 
jau ir noslēgts EDS līgums, joprojām var auten
tificēties sistēmā, lietojot VID izsniegto lietotāj
vārdu un paroli.

  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ai
cinām iedzīvotājus zvanīt uz VID informatī
vo tālruni 67120000, konsultēties VID klientu 
apkalpošanas centrā Liepājā (Adrese: Jūras iela 
25/29, Liepāja, LV3401), VID klientu apkal
pošanas centrā Kuldīgā (Liepājas iela 48, Kul
dīga, LV3301) vai VID klientu apkalpošanas 
centrā Ventspilī (Dzintaru iela 22/9, Ventspils, 
LV 3602), vai arī uzdot savu jautājumu VID mā
jaslapas www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti” – „Uz
dot jautājumu VID”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Ņemot vērā uzņēmumu vidū 
aktuālo tendenci ļaunprātīgi iejaukties 
kases aparātu darbībā, samazinot to 
ieņēmumu apmēru, no kura būtu 
godprātīgi maksājami nodokļi valsts 
budžetā,  Valsts ieņēmumu die
nests (turpmāk – VID) aicina ikvie
nu iedzīvotāju iesaistīties cīņā ar 
šo nelikumīgo parādību un ēnu 
ekonomiku kopumā. Kopīgiem spē
kiem vēršoties pret nodokļu nemak
sātājiem, izdosies sekmēt nodokļu 
ieņēmumu pieaugumu valsts budžetā 
un tas mums visiem nozīmēs arvien 
kvalitatīvākus valsts sniegtos pakalpo
jumus. 

Tādēļ jau sākot ar 2015. gada 24. novembri VID klientu apkalpošanas centros visā Latvijā ir 
izvietotas īpašas kastes ar uzrakstu „Iemet čeku – mēs to pārbaudīsim!”. Tās paredzētas, lai ikviens 
iedzīvotājs VID klientu apkalpošanas centrā varētu nodot čeku vai kvīti par jebkuru veikto pirkumu 
vai saņemto pakalpojumu. Akcijā var piedalīties jebkurš čeks vai kvīts, kas izsniegta 2015. gada laikā. 

Savukārt VID darbinieki regulāri apkopos iesniegtos čekus un kvītis, apzinās to izsniedzējus, 
salīdzinās ar savā rīcībā esošo informāciju par šiem uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā veiks 
atbilstošākos nodokļu uzraudzības vai kontroles pasākumus.

VID aicina ikvienu godprātīgu Latvijas iedzīvotāju atcerēties, ka mēs katrs esam daļiņa no mūsu 
Latvijas, un stabilu un drošu valsts pamatu veido mūsu kopīgais godprātīgais darbs, pateicoties 
kam varam radīt, atbalstīt un pilnveidoties. Tādēļ aicinām izmantot iespēju un pārbaudīt uzņēmēju 
godprātību, jo mūsu samaksātie nodokļi ir mūsu nākotne. Ja pieļausim, ka daļa negodprātīgu 
personu vai uzņēmēju atļausies nemaksāt nodokļus, tad mēs visi vēlamā apjomā un kvalitātē 
nesaņemsim sociālos, izglītības, drošības, veselības, sabiedrības aizsardzības un citus mums vitāli 
svarīgus un būtiskus pakalpojumus!

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

VID uzsāk akciju  
„Iemet čeku – mēs to pārbaudīsim!”

VID atgādinājums 
par elektroniskajām algas grāmatiņām!

20. novembrī Engures novada Šloken
bekas muižā norisinājās Kurzemes tūrisma 
asociācijas kvalitātes gada balvas „Lielais 
Jēkabs” pasniegšanas ceremonija. Šogad ap
ritējuši jau vienpadsmit gadi, kopš iedibināta 
šāda tradīcija. Balva „Lielais Jēkabs” ir viens 
no veidiem, kā Kurzemes Tūrisma asociāci
ja var pateikties tūrismā strādājošajiem par 
ieguldīto darbu Kurzemes tēla veidošanā un 
spodrināšanā.

Katru gadu balvas tiek pasniegtas dažādās 
nominācijās. Šogad izvirzītās nominācijas:

* Dižā Kurzemes muiža 2015 
* Dižais Kurzemes jaunums ēdināšanā 

2015 
* Dižais Kurzemes meistarstiķis mazajiem 

2015 
* Dižā Kurzemes tautiskā naktsmāja 2015 
* Dižā Kurzemes peldes vieta 2015 
* Diži neparastā Kurzemes kolekcija 2015
* Dižais ieguldījums Kurzemes tūrisma attīs

tībā 2015 
Šogad nominācijai „Dižais Kurzemes jaunums 

ēdināšanā 2015’’ tika izvirzīta arī Pāvilostas   ka
fejnīca „Laiva’’, un nominācijā „Dižā Kurzemes 
peldes vieta 2015” izvirzīts vasarā atklātais veik
parks „Wake Das Crocodill”.

Mēs ļoti lepojamies un apsveicam! Vēlam pa
nākumus arī turpmākajā darbībā!

Pasākuma laikā tika apbalvoti arī akcijas „Ap
ceļo Kurzemi” uzvarētāji, kuri šogad bija devušies 
lūkot Kurzemes meistarstiķus, lai piedalītos akcijā 
un no kurzemniekiem laimētu vērtīgas balvas. Tās 
aizceļoja uz tuvākām un tālākām vietām Latvijā. 

Apsveicam ar laimestiem:
•	 Vizmu Ģēģeri ar laimēto lidojumu ar gaisa ba

lonu;
•	 Maritu Hornu ar Liepājas suvenīru komplektu;
•	 Andri Hornu ar Karostas cietuma dāvanu karti.

Nākamgad „Lielā Jēkaba” balvas pasniegšana 
norisināsies Saldū.

Pāvilostas novada TIC tūrisma konsultante 
Anta Lībiete

No 2016. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 370 eiro, 
informē Labklājības ministrija (LM).

Vienlaikus minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšana notiks atbilstoši mēnesī noteiktām 
darba stundām. Lai to īstenotu, izstrādāta minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formula 
attiecībā uz četru veidu normālā darba laika stundu skaitu mēnesī (saskaņā ar Darba likuma 131. pantu 
„Normālais darba laiks” un 133. pantu „Darba nedēļas ilgums” – 5 darba dienu nedēļa un 40 stundas 
nedēļā vai 5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, 
vai 6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā).

Atbilstoši noteikumos noteiktajai formulai LM katru gadu aprēķinās četru veidu normālā darba 
laika stundu skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās stundas tarifa likmes pa mēnešiem par nākamo 
periodu, un publicēs to apmērus LM tīmekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/2525.

Jaunajā sistēmā, lai būtu precīzāks ikmēneša darba algas aprēķins, minimālās stundas tarifa likmes 
apmērs noteikts ar četrām zīmēm aiz komata, līdz šim esošo trīs zīmju vietā.

Atsevišķi ir noteiktas normas attiecībā uz darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uz
skaite un noteikts nepilns darba laiks.

Iepriekšminēto paredz 24. novembrī valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par 
minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 
aprēķināšanu. 

Atgādinām, ka 2015. gadā minimālās mēneša darba algas apmērs normāla darba laika ietvaros ir 
360 eiro. Minimālā stundas tarifa likme ir 2,166 eiro, bet pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti 
īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, 
minimālā stundas tarifa likme ir 2,477 eiro.

Pēc statistikas datiem uz 2015. gada maiju 186,1  tūkst. cilvēku, tai skaitā privātajā sektorā – 
153,3  tūkst. un sabiedriskajā sektorā – 30,1  tūkst. darba ņēmēju darba ienākumi bija minimālās 
mēneša darba algas apmērā un mazāk. Savukārt uz 2015. gada maiju bija 37,5 tūkst., tai skaitā privātajā 
sektorā – 29,4 tūkst. un sabiedriskajā sektorā – 7,6 tūkst. darba ņēmēji, kuriem darba ienākumi bija tieši 
minimālās mēneša darba algas apmērā.

Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, 
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv

KTA kvalitātes gada balvas tūrismā 
„Lielais Jēkabs” pasniegšanas ceremonija

Minimālā mēneša darba alga 
2016. gadā būs 370 eiro
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Pēc sezonas satiekas tūrisma uzņēmēji
Kā ierasts divreiz gadā Pāvilostas novada tū

risma informācijas centrs rīko sapulces novada 
tūrisma uzņēmējiem. Tā pirms aktīvās tūrisma 
sezonas maija vidū notika šī gada pirmā tikša
nās, bet otrā sapulce pēc aktīvās tūrisma sezonas 
noslēgšanās notika 12. novembrī Pāvilostā, rotu 
darbnīcas – laivu nomas punkta „Redzēt debesis” 
telpās, Dzintaru ielā 7a.

Sapulces iesākumā Pāvilostas novada TIC va
dītāja Mairita Tumpele ar simbolisku dāvanu pa
teicās Rolfam Jansonam, kurš laipni visus uzņē
ma pie sevis un rūpējās par sanākušo labklājību.

Tūrisma uzņēmēju sapulci iesāka Liepājas 
reģio na tūrisma informācijas biroja vadītāja Zane 
Gaile, kura klātesošajiem pastāstīja par LRTIB 
jaunumiem, statistikas rādītājiem noslēdzoties 
aktīvajai tūrisma sezonai, kā arī nedaudz ieski
cēja 2016. gada plānus attiecībā gan uz starptau
tiskajām tūrisma izstādēm, gan tūrisma drukāto 
materiālu izdošanu, kuros parādās arī Pāvilostas 
novada tūrisma informācija un tūrisma uzņēmēji.

Savukārt sapulci turpināja Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Ur
tāns. Viņš iepazīstināja ar jau policijas paveikto 
novada un tai skaitā tūristu labā, kā arī vērsās pie 
pašvaldības un tūrisma uzņēmējiem ar aicināju
mu pirms aktīvās tūrisma sezonas pārliecināties, 
vai uzsākot sezonu viss ir sagatavots kā to prasa 
novada saistošie noteikumi un LR normatīvie 
akti (ceļa zīmes, norādes zīmes, tūristiem pieeja

mi un izlasāmi noteikumi utt.). Pašvaldības poli
cijas priekšniekam tika uzdoti daudz jautājumu 
saistībā gan par suņu pastaigām pludmalē, par 
makšķernieku piegružotām kāpām un jūrmalu, 
kā arī par kāpu izbraukātajiem un nelikumīgiem 
ugunskuru kurinātājiem.

Par novada aktualitātēm un gaidāmajiem ES 
projektiem pastāstīja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Priekšsēdētājs 
arī atskatījās uz šīs vasaras daudzajiem kultūras 
notikumiem, kā arī izteica domu, ka turpmāk 
vajadzētu rīkot vairāk tematiskus kultūras pasā
kumus. Tika izrunātas arī daudzas saimnieciskās 
lietas, kas būtu uzlabojamas novadā.

Sapulces ietvaros ar tūrisma uzņēmējiem TIC 
vadītāja Mairita Tumpele izrunāja arī praktiskus 
darba jautājumus, kā piemēram, par tūrisma uz
ņēmēju statistikas datiem, kuri tiek nodoti TIC; 
par laivošanas atpūtas vietu apsaimniekošanu; 
par tūrisma centra pagarināto darba laiku vasaras 
sezonā un darbinieku jautājumu; pieredzes ap
maiņas braucienu u.c. Tūrisma uzņēmēji sapul
ces laikā tika iepazīstināti arī ar šī gada tūrisma 
sezonas jaunumiem – gan jaunajiem piedāvāju
miem, gan jauniem tūrisma uzņēmējiem novadā.

Izsmeļošāks sapulces protokols būs lasāms arī 
mājas lapas sadaļā Tūrisms.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieredzes apmaiņas brauciens – Igaunija
Novembra mēnesī Kurzemes plānošanas re

ģiona (KPR) Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 
organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Igauniju – Hāpsalu, Lēnes apriņķi un Pērnavu. 
Vizītes mērķis bija iepazīties ar Igaunijas pieredzi 
uzņēmējdarbības atbalsta, investīciju un ekspor
ta veicināšanu, kā arī ar Igaunijas pašvaldību pie
redzi un plāniem Eiropas Savienības finansējuma 
apguvē un investīciju piesaistē.

Braucienā piedalījās Kuldīgas, Ventspils, Nī
cas, Priekules, Rucavas un citi Kurzemes paš
valdību pārstāvji. Braucienā no Pāvilostas no
vada piedalījās – Pāvilostas novada pašvaldības 
projektu koordinatore Vizma Ģēģere, Pāvilosta 
Marina pārstāve Anete Blaževiča un Pāvilostas 
novada tūrisma informācijas centra konsultante 
Anta Lībiete.

Tikšanās notika ar Hāpsalu pilsētas pašvaldī
bu (pārskats par pašvaldību, ES projekti, tūrisma, 
uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas).

Dienas otrajā daļā ES projektu piemēru ap
meklēšana. Hāpsalu vicemērs izrāda pilsētu un 
ļauj paviesoties Dzelzceļa muzejā, Hāpsalu bīs
kapa pilī, Ilonas Viklandes brīnumzemē, pilsētas 

muzejā, Hāpsalu Sporta centrā. Pēc pusdienām 
apmeklējam „NEVI’’ reklāmdrukas darbnīcu 
un interesantās mākslinieces Urves „UStuudio” 
stikla darbnīcu, kur izmantoti LEADER projekti.  
Noslēdzošajā dienā Pērnavā tikšanās ar pašvaldī
bas pārstāvjiem. Dodamies apskatīt arī dažus uz
ņēmumus, kas izmantojuši ES projektus darbības 
uzlabošanai.

Pašvaldības pārstāvis izrāda „Estonia Resort 
Hotel & Spa”, Amatnieku māju, vietu kur sapul
cējušies vairāki amatnieki un visi strādā vienko
pus. Tālākais apmeklējums – Biznesa inkubators, 
kas tikai pusgadu ir uzsācis savu darbību, un, jau 
atbalsta 3 cilvēku idejas. Noslēgumā ekskursija 
uzņēmuma īpašnieka pavadībā pa paneļgriestu 
ražotni. Uzņēmums, kas visus pārsteidza, un lab
sirdīgā īpašnieka stāstījums lika aizrauties ikvie
nam dalībniekam. 

Kurzemes reģiona pārstāvji cer uz turpmāku 
sadarbību ar Igaunijas piekrastes pašvaldībām, 
un nodibinātie kontakti noteikti būs lielisks pa
pildinājums projektu īstenošanā.

Tūrisma informācijas centra konsultante
Anta Lībiete

Pāvilostas novada popularizēšana 
caur fotoobjektīvu

Ir noslēdzies Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu konkursā atbalstītais 
projekts „Pāvilostas novada popularizēšana caur fotoobjektīvu”.

Projekta ietvaros tika organizētas kopumā desmit teorētiskas un praktiskas apmācības fotografēša
nas interesentiem no visa Pāvilostas novada. Apmācību kursu vadīja fotogrāfs Varis Sants no Aizputes. 
Notika gan fotografēšana dabā, gan priekšmetu fotografēšanas pamatu apguve Pāvilostas novadpēt
niecības muzejā, foto apstrādes programmu „Lightroom” un „Photo shop” apguve, kā arī praktiska 
apmācība, kā pareizi iekārtot foto izstādi. Kopumā apmācībās piedalījās ap 12 interesentu no visa 
novada. Pati aktīvākā projekta dalībniece bija Silvija Irēna Mauriņa, kura apmeklēja pilnīgi visas pro
jekta nodarbības un kuras fotogrāfijas jau ir tikušas izmantotas gan TIC vajadzībām – suvenīriem, 
kalendāriem, bukletiem, gan arī pašvaldības mājas lapai. 

Apmācības noslēdzās ar projekta ietvaros tapušo fotogrāfiju izstādi Pāvilostas novada pašvaldības 
konferenču zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā). Izstādei tika atlasīti un  eksponēti 26 labākie autoru darbi. 
Foto izstāde apskatāma no 2015. gada 3. decembra līdz 2016. gada 18. janvārim.

Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere

11. novembris – Lāčplēša diena Vērga
les pamatskolā bija svinīga. Skolā ciemojās 
1980. gada absolvents Ivars Helmšteins, 
kas, Zemessargu rotā pašaizliedzīgi veicot 
pienākumus, ir ieguvis kapteiņa pakāpi. 
Ivars  Helmšteins aicināja skolēnus iesais
tīties jaunsargu kustībā, savās atmiņās da
lījās par savu bijušo skolu un skolotājiem. 
Aizkustinošs bija stāstījums par savu dzim
tu, kas laikmeta griežos ir daudz pārcietu
si, bet arī daudz paveikusi. Vectēvs Kārlis 
Helmšteins ir ieguvis Lāčplēša ordeni par 
īpašiem nopelniem strēlnieka cīņās.

Vēstures skolotājas Dainas Magones 
audzēkņi prezentēja savus darbus par 
tēmu „Es lepojos”. Skolēni lepojas gan ar tautas
dziesmām, gan ar tautas tērpiem, gan ar zemeņu 
laukiem, gan ar latviešu sportistiem, gan četriem 
gadalaikiem, gan ar kultūrvēsturiskiem piemi
nekļiem, kas skatāmi Kuldīgā un citviet valstī.

Vērgales pamatskolas skolēni, skolotāji un 

iedzī votāji piedalījās arī lāpu gājienā Liepājā. Ar 
lāpām un karodziņiem rokās devāmies līdz Oska
ra Kalpaka piemiņas vietai, lai klausītos svinīgajās 
Zigfrīda Muktupāvela dziesmās un Liepājas pilsē
tas mēra Ulda Seska uzrunā visiem klātesošajiem.

Direktora vietniece Anda Blūmane

Antra Niedoliņa Pāvilostas  Mākslas skolas 2. kurss

11. novembris –Lāčplēša diena

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI 
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

16. decembrī plkst. 16:00
	 Ziemassvētku	 koncerts	 un	 liecību	 pasniegšana 
 Pāvilostas Mūzikas skolā	un	Pāvilostas Mākslas
 skolā.

17. decembrī
	 Ziemassvētku	pasākums	Pāvilostas vidusskolā
	 (laiks	tiks	precizēts).	

18. decembrī plkst. 16:00
	 Ziemassvētku	koncerts	Vērgales pamatskolā.

Ziemassvētku	pasākumi	Pāvilostas pilsētas 
PII „Dzintariņš” –

     15. decembrī – piecu	līdz	sešgadīgo	bērnu	grupiņā	 	
	 	 	 „Vāverēni”.
     16. decembrī – četru	līdz	piecgadīgo	bērnu	grupiņā		 	
	 	 	 „Taurenīši”.
     17. decembrī – mazāko	bērnu	grupiņā	„Saulītes”.

Ziemassvētku	pasākumi	Vērgales pagasta
PII „Kastanītis” –

     18. decembrī  – plkst.	10:00	jaunākajā	grupā	„Lācēni”; 
   – plkst.	14:00	vidējā	grupā					„Zaķēni”.

         21. decembrī 
	 –	plkst.	10:00	piecgadnieku
	 			grupā	„Pūcītes”;
 – plkst.	15:00		sešgadnieku
	 			grupā	„Saulītes”.
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27. novembrī visā Latvijā un arī Pāvilostas novadā notika LIZDA 
izsludinātais vienas dienas brīdinājuma streiks, kurā par izglītības 
un atalgojuma sistēmas sakārtošanu, izņemot Pāvilostas pilsētas 
PII „Dzintariņš” darbiniekus, streikoja gan Pāvilostas vidusskolas, 
gan Vērgales pamatskolas un Vērgales pagasta PII „Kastanītis” dar
binieki.

Neierasts klusums valdīja Pāvilostas vidusskolā piektdienas die
nas rīta pusē. Pāvilostas vidusskolas arodbiedrības biedri atbals
tīja LIZDA aicinājumu pievienoties vienas dienas brīdinājuma 
streikam un to darīja, atrodoties skolā uz vietas un apspriežot šī 
brīža aktualitātes gan arodbiedrībā, gan valsts izglītības sistēmā. 
Bet jāsaka, ka ne visi vidusskolas skolotāji ir iesaistījušies skolas 
arodbiedrībā. Mūzikas skolotāja, sporta skolotājs un vidusskolas 
direktore nav arodbiedrības biedri, tādēļ šajā dienā viņi vadīja sa
vas ierastās stundas un gaidīja skolēnus uz nodarbībām. Uz sporta 
stundu sporta zālē bija atnākuši 8 vidusskolas skolēni. Bet direktore 
šajā dienā bija devusies uz kursiem.

Pāvilostas vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja Ārija Paipa, 
jautāta par šīs dienas streika būtību, atklāj, ka jau vairāk kā 20 gadus, 
kopš Latvija ir atguvusi savu neatkarību, viena no valsts prioritātēm 
ir atzīta izglītība, bet diemžēl tikai runu līmenī, jo tiešas darbības, 
kas radītu sakārtotu izglītības sistēmu un atbilstošu skolotāju atal
gojumu par padarīto darbu, līdz šim nav bijušas. Vairākkārtīgi sko
lotāji ir devušies piketos, ielu gājienos un streikojuši, bet rezultāts 
nav panākts. Arodbiedrības vadītāja piebilst, ka problēma jau nav 
atalgojumā, bet gan attieksmē pret skolotāju un izglītību, sākot jau 
valdības līmenī. Viņa uzskata, ka jaunais izstrādātais atalgojuma 
modelis ir totāli vērsts pret valsts mazajām skolām, jo valdība cenšas 
panākt, ka optimizējot izglītības iestādes, valstī paliktu tikai lielās 
skolas, kas būtu kā reģionu izglītības centri, bet mazās lauku skolas 
likvidēsies.  Nav noslēpums, ka daudzos novados skolas ir tās, kas 
notur iedzīvotājus uz vietas novadā un neveicina iedzīvotāju aizce
ļošanu. Bet pats būtiskākais, kas no izglītības darbinieku puses šo
brīd streikojot tiek prasīts, ir tas, lai izglītības sistēma un atalgojums 
nepasliktinātos, nemaz jau nerunājot par to, lai tas uzlabotos. Jo jau
nais Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais atalgojuma mode
lis pasliktinās daudzu skolu un skolotāju darbu. Ārija Paipa neslēpj, 
ka, protams, Pāvilostas skolotāju viena no vēlmēm ir atalgojuma 
palielināšana, bet jāpiekrīt arī tam, ka gandrīz katrs Pāvilostas vi
dusskolas skolotājs strādā divas likmes, lai dzīvotu pienācīgu cilvēka 
dzīvi. Tāpat viņa norāda uz to, ka par daudzām lietām, ko skolotāji 
dara ārpus savām kontaktstundām ar skolēniem, netiek samaksāts. 
Šis darbs tiek darīts aiz entuziasma un vēlmes, lai skolēni tiktu labāk 
sagatavoti gan konkursos un olimpiādēs, gan vairāk ko iemācītos 
un redzētu ekskursijās vai pārgājienos. Jaunais izglītības modelis 
tiek vērsts uz to, ka tiks apmaksātas tikai tiešās kontaktstundas un 
noteiktās piemaksas dažos priekšmetos par burtnīcu labošanu, bet 
skolotāju neviens nevarēs piespiest darboties ar skolēniem, lai viņus 
sagatavotu olimpiādēm vai aizvestu kādā ekskursijā. Tas veicinās 
strauju izglītības līmeņa krišanos valstī, tai skaitā arī Pāvilostas vi
dusskolā, kura šobrīd, ņemot vērā skolēnu sasniegumus olimpiādēs 
un konkursos, valsts mērogā ir salīdzinoši augstā pozīcijā.

Taujāta par atbalstu no skolas vadības un pašvaldības puses šo

dien streikojot, vidusskolas arodbiedrības vadītāja atzīst, ka neizjūt 
atbalstu ne no skolas direktores, ne no pašvaldības puses. Tas ir ne 
tikai šodien streikojot, bet atbalsta trūkums jūtams arī ikdienā. Viņa 
atklāj, ka šajā neziņas laikā, kas valda pēdējos gadus, kad septembrī 
skolotāji vēl nezina, par kādu algu un ar kādām likmēm tiks iesākts 
jaunais mācību gads, atbalsts no pašvaldības un skolas vadības pu
ses ir ļoti būtisks.  Saistībā ar pašvaldību, Ārija Paipa norāda, ka ir 
nepieciešama konstruktīva saruna ar domes priekšsēdētāju, lai arī 
pašvaldības līmenī izrunātu visus jautājumus un dzirdētu priekšsē
dētāja viedokli.

Uz jautājumu par šāda streika formu, kad streiks notiek izglītības 
iestādē uz vietas, skolotāja Ārija atklāj, ka ir mazliet neierasti, ne
dzirdam bērnus skraidām pa skolas koridoriem un nečalojot stun
dās, bet arī šādi var paust savu viedokli. Savukārt jautāta, par to, vai 
viņa uzskata, ka attiecībā pret citiem novadā strādājošajiem, novada 
izglītības iestāžu skolotājiem ir salīdzinoši zemas algas, viņa norā
dīja, ka noteikti tā neuzskata. Bet stāsts jau esot par to, ka valdības 
līmenī tiek panākts, ka tauta šķeļas tajos, kuriem ir šķietami lielas 
algas pret tiem, kuri pelna mazāk. Presē tiek atspoguļots valdības 
viedoklis, ka, lai vieniem paceltu algas, citiem tās tiks samazinātas, 
tā sanaidojot dažādu profesiju pārstāvjus. Viņa uzskata, ka streikam 
vajadzētu būt visaptverošam un iesaistošam dažādu profesiju pār
stāvjus – skolotājus, mediķus, ugunsdzēsējus, pašvaldībās strādājo
šos utt., lai valdība aizdomājas par reālo situāciju valstī. Bet viņa arī 
norāda, ka lielas atšķirības starp novadā un vispār Latvijā strādājo
šajiem ir nodokļu nomaksā. Vieni nomaksā, bet citi nē.

Par redzējumu, vai skolotāji tiks sadzirdēti šajā streika reizē, 
arodbiedrības priekšsēdētāja pastāsta, ka ir diezgan optimistiski 
noskaņota un cer, ka tomēr valdība atradīs trūkstošo finansējumu 
izglītības sistēmai. Jo, ja Izglītības ministre nedomā piekāpties un 
vēlas reformas, tad Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
teiktais un norādītais uz ministrijas neizdarību, liek domāt par po
zitīvu iznākumu.

Pāvilostas vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētājas Ārijas Pai
pas teiktajam daudzos aspektos pievienojās arī skolas arodbiedrības 
biedri. Uz jautājumu par to, ko vēlas panākt skolotāji šodien streiko
jot un vai streika būtība ir atalgojumā vai izglītības sistēmas sakār
tošanā, viņi pauda viedokli, ka streiks vairāk tiek vērsts attieksmē 
pret skolotāju un izglītību valstī kā tādu, kā arī par nebeidzamajām 
pārmaiņām, kuras nāk līdz ar katra jauna Izglītības un zinātnes mi
nistra ievēlēšanu, bet rezultātu skolotāji neredz. Katrs jaunais IZM 
izstrādātais modelis skolotājiem vieš vairāk neziņu un problēmu, 
nekā saprotami nosaka skolotāja darba samaksu un sakārto sistēmu. 
No skolotājiem dažbrīd tiek prasītas tādas prasības, kas nav izpildā
mas, neskatoties pat uz to, ka skolotāji regulāri paši mācās un apgūst 
visus jauninājumus. Arodbiedrības dalībnieki atzina, ka ir sajūta, ka 
visa izglītības sistēma ir ļoti politizēta, tāpēc nekas pa šiem daudza
jiem gadiem izglītības sistēmā nav bijis sakārtots. Katrreiz ar jaunu 
politisko spēku ienākšanu valdībā, mainās arī politiskās nostādnes 
un prioritātes. Taujāti par atbalstu no pašvaldības un skolas vadības 
puses, arī viņi atzina, ka jūtas nesadzirdēti. Tāpēc viņi vēlētos, lai 
pirms domes lēmumiem, kas skar izglītību un skolotājus, deputāti 
vai direktore aprunātos arī ar viņiem. 

Pēc vidusskolas kolektīva aicinājuma, streika dienā Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons tikās ar Pāvilostas 
vidusskolas pedagogiem un pārrunāja aktuālo izglītības sistēmā, iz
runājot problēmas, kas satrauc skolotājus ikdienas darbā, kā arī to, 
kā pašvaldība var palīdzēt skolai un pedagogiem.

Domes priekšsēdētājs jautāts, vai viņš atbalsta šodienas strei
ku, atbildēja apstiprinoši, taču noradīja, ka ne šādā formātā, kad 
tiek streikots iestādēs uz vietas. Paskaidrojot, ka, par cik algas un 
visu skolotāju darbu reglamentē Ministru kabineta noteikumi, kā 
arī Izglītības un zinātnes ministrija, tad, pedagogiem atrodoties uz 
vietas skolās vai pirmsskolas izglītības iestādēs, šo problēmu atrisi
nāt nevar. Priekšsēdētājs uzskata, ka šajā situācijā būtu jāvēršas pie 
valdības un pie tiem, kuri pieņem lēmumus. Viņš norādīja, ka ar šo 
streiku, viņaprāt, lielākie zaudētāji ir vecāki, kuri savus bērnus šajā 
darba dienā bija spiesti atstāt mājās. Domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons atklāj, ka viennozīmīgi ir saprotami, ka algas vai pensi
jas visiem mums, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir zemas, taču 
šeit rodas jautājums, uz kādiem pamatiem mūsu valsts ir būvēta pē
dējos divdesmit piecus gadus? Bet noslēgumā priekšsēdētājs pauda 
cerību, ka tuvākajā laikā izglītības nozares sistēma tiks sakārtota, jo 
lielākā cilvēka vērtība ir zināšanas, kuras nevar nopirkt ne par kādu 
naudu.

Savukārt viesojoties Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestā dē „Dzintariņš”, kura bija vienīgā novada izglītības iestāde, kas 
šajā reizē nepievienojās streikam, tās vadītāja Monta Pētermane at
zina, ka nestreiko tādēļ, ka bērni un vecāki nav vainīgi un viņiem 
nav jācieš, ka valdība nespēj sakārtot izglītības sistēmu. Viņa, pro
tams, atzīst, ka izglītības sistēmā ir daudz problēmu un ir daudz ne
skaidrību, kas būtu jārisina, bet neatbalsta šāda veida streikošanu 
iestādēs uz vietas.

Arī Vērgales pagasta izglītības iestādes 27. novembrī pieda
lījās LIZDA izsludinātajā skolotāju streikā. Vērgales pamatskolā 
neviens skolēns skolā nebija ieradies. Streikot šajā dienā Vērgales 
pamatskolas skolotāji izlēma tādēļ, lai vērstu uzmanību uz nepil
nībām Latvijas izglītības sistēmā. Vērgales pamatskolas pedagogu 
algas nav pārāk zemas, taču nekad uzsākot jauno mācību gadu 
skolotāji nezina, kāds būs viņu atalgojums. Ir izstrādāti noteikumi, 
taču tie ir tik vispārīgi un ar zināmām nepilnībām, tādēļ vienprātīgi 
tika nolemts piedalīties šajā streikā, lai tiktu novērstas šīs nepilnī
bas.  Papildus tika pievērsta uzmanība tam, lai netiktu slēgtas mazās 
skolas Latvijā, pie kurām pieder arī Vērgales pamatskola. Šajā dienā 
pamatskolas skolotāji paveica virkni svarīgu uzdevumu. Tika risi
nāti un veikti dažādi saimnieciski darbi, notika gatavošanās skolas 
Ziemassvētku pasākumam un iesniegti priekšlikumi jaunā budžeta 
sastādīšanā.

Savukārt Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja Gaida Akerfelde saka 
paldies visiem bērnu vecākiem par sapratni, kuri neveda bērnus šajā 
dienā uz bērnudārzu. Bērnudārza darbinieki cer, ka pedagogu pra
sības par lielāku atalgojumu tiks uzklausītas, jo bērnudārza audzi
nātājs ir līdzvērtīgs skolotājam skolā! Streikā piedalījās visi bērnu
dārza darbinieki. Šajā dienā tika veikti dažādi saimnieciska rakstura 
darbi un notika darbinieku sapulce.

Vita Braže un Marita Kurčanova

Latvijai – 97!
Lai arī notikušais terorakts Francijā aizēnoja prieku par 

Latvijas 97. dzimšanas dienu, taču sveču maigā gaisma izgai
ņāja šaubīgās domas, ļaujot svinīgi atklāt pasākumu ar dzeju 
un valsts himnu, kam sekoja skolas direktores Ingūnas Griš
kēvičas apsveikuma runa.

Tieši šogad apritēja 80. gadu no brīža, kad tika uzcelts 
Brīvības piemineklis no tautas saziedotās naudas. 

Pēc 1.–4. klašu kora dziesmas, skatuves priekšā tika aici
nāta 12. klases skolniece Andra Lanka ar runu, kas bija starp 
labākām konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Lat
vijas dzimšanas dienā”. 

Arī 9. klases komandas meitenes Kristiāna Šeiko, Una 
Stendze, Samanta Barsukova, Liene Šķila, Krista Ziemele 
saņēma 1. vietas diplomu Grobiņas ģimnāzijas Eiropas klu
ba konkursā „Latvijai 97”.

Marita Rolmane

Ar šādām dzejas rindām iesākās svinīgais pasākums Vērgales pirmsskolas 
izglītības iestādē „Kastanītis” par godu  Latvijas 97. dzimšanas dienai!  Pasāku
ma ievaddaļā  visi kopā  klausījāmies Latvijas himnu un uz interaktīvās tāfeles 
skatījāmies  atbilstošu video. Pēc tam  katra  grupiņa ar savu dāvanu – dzies
mu  sveica Latviju jubilejā! Kad apsveikuma  dziesmas  bija  izskanējušas – 
katrs bērns piesprauda   pie   Latvijas   kartes   savu   dāvaniņu – pašgatavotu   
ziediņu. Cik skaista  ir  tagad  mūsu  Latvija!  Bet  pasākuma  noslēgumā  visi 
kopā  palaidām  debesīs  četrus  balonus  ar  novēlējumiem:

Zilo  balonu – Lai  mūžam  ir  Latvijas  upes,  ezeri  un  Baltijas  jūra!
Zaļo balonu – Lai brīvi  šalc  Latvijas  meži  un zied puķu pļavas!
Dzelteno balonu – Lai  vienmēr pār  mums  spīd miera  saulīte!
Sarkano  balonu – Lai  vienmēr mēs  mīlam  savu Dzimteni!
Daudz laimes Tev, Latvija, dzimšanas dienā!

Iestādes  vadītāja 
Gaida Akerfelde

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā 17. novem
brī Pāvilostas vidusskolas 4. klase un audzinātāja Gaida 
Benete devās uz Pāvilostas novadpētniecības muzeju, 
kur mūs laipni sagaidīja muzeja vadītāja Irina Kur
čanova, krājuma glabātāja Larisa Ķipste un tehniskā 
darbiniece Sandra Tetere. Muzejā mūs iepazīstināja ar 
Latvijas himnu, ģerboni un karogu vēsturi. 

Piedalījāmies momentkonkursā par Latvijas pre
zidentiem un simboliem. Pēc iepazīšanās ar Latvijas 
simboliem ķērāmies pie rokdarbiem, izrotājām ar au
seklīšiem koka zarus un pinām sarkanbaltu pīnīti. Pēc 
rokdarbiem mums bija ļoti bagātīgs cienasts – vafeles 
un pankūkas ar zemeņu, aveņu un plūmju ievārīju
miem. Un ļoti garšīga „Spēka” tēja. Sarkanbalts galdu klājums 
par godu Latvijas dzimšanas dienai.

Paldies par jauko pasākumu un gūtajām zināšanām Pāvilos
tas novadpētniecības muzejam.

Valters Videnieks, Pāvilostas vidusskolas 4. klases skolnieks

„Kastanītī” svin 
Latvijas dzimšanas dienu!

Vai Tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana Dzimtene.
Vai Tu zini, kas ir Dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
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Latvijas dzimšanas dienas svinības muzejā
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Netradicionāla 
mācību stunda muzejā!

24. novembrī Pāvilostas vidusskolas 5. un 6. klases skolēni kopā ar skolotājiem 
Intu Vīganti, Āriju Paipu, Andri Paipu un es, muzeja vadītāja, novadījām netradi
cionālu mācību stundu Pāvilostas novadpētniecības muzejā. 

Skolēni muzejā apskatīja mūsu novadnieka mākslinieka Alfrēda Gūtmaņa  per
sonālizstādi. Skolotājs Andris Paipa ar piemēriem no A. Gūtmaņa darbiem skolē
niem pastāstīja, kā top mākslas darbi – grafika un pastelis.

Sadarbībā ar skolotāju Āriju Paipu skolēniem rosinājām aizdomāties par īpašām 
dzimtas relikvijām.

Nodarbības otrā daļā skolotāja Inta Vīgante skolēniem stāstīja par aušanas pa
matprincipiem. Kā piemēru skolēni ar lielu interesi apskatīja muzejam uzdāvināto 
austo grīdas celiņu „Ceļš kāpās”.

Muzeja vadītāja Irina Kurčanova 

Stunda muzejā
Atbildot uz muzeja direktores I. Kurčanovas laipno uzaicinājumu, Pāvilostas vi

dusskolas 5. un 6. klase interaktīvajā stundā apmeklēja Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju, lai klātienē skatītu Alfrēda Gūtmaņa darbu izstādi un iepazītos ar muzeja 
krājuma jaunieguvumiem. Nodarbības ietvaros bērni mācījās formulēt savu sub
jektīvo viedokli, pamatot, argumentēt un izteikt savas domas – kas patīk, kāpēc 
patīk. Apmeklējuma laikā gūtās atziņas, jau nākamajā dienā pildot mācību uzdevu
mu, tas ir, rakstot pirmo recenziju savā mūžā, skolēni izmantoja praksē.  

Lūk, daži fragmenti no viņu pārdomām…
M. Z.
Vakar bijām muzejā un aplūkojām A. Gūtmaņa mākslas darbu izstādi, tur bija 

izstādīti dažādi zīmējumi, grafikas un gleznojumi ar pasteļkrītiņiem. Bija daudz 
Ziemassvētku un kristīgajai tematikai veltītu darbu. Man ļoti patika Ziemassvētku 
zīmējumi ar pildspalvu, jo viss bija tik smalki izzīmēts! Vēl mākslinieks darinājis 
ilustrācijas Saldus M. Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes avīzei un zīmējis ļoti 
skaistas apsveikumu kartiņas.

Vēl man ļoti patika kājceliņš, kurā katrs varēja ieaust savu pavedienu visas pagā
jušās vasaras garumā. Mani pārsteidza tas, ka kājceliņa garums bija vairāk nekā div
desmit metru, un audēji no astoņām valstīm, pat ASV! Man patika uz izskalojumu 
kociņiem izzināt vārdus, uzvārdus cilvēkiem, kuri piedalījušies aušanas procesā. 
Atradu arī vairākus mūsu ģimenes paziņas. Manuprāt, tas bija ļoti interesanti!

A. P.
Man patika izstāde, jo zīmējumi bija ļoti labi izzīmēti. Bija žēl, ka pats māksli

nieks nebija varējis ierasties. Vislabāk man patika tie zīmējumi, kuri bija zīmēti ar 
pasteļiem, jo tie patiešām bija iespaidīgi. Zīmējumi ar pildspalvu arī bija ļoti smuki. 
Visvairāk man patika zīmējums „Staburadzes meitiņa”, jo zīmējums bija izzīmēts ļoti 
precīzi. Izstādē nebija garlaicīgi, jo varēja ar prieku klausīties, kā zīmējumi tapuši.

T. B.
Man patika šī izstāde. Tāpēc, ka mākslinieka darbi bija smuki. Arī melnbaltie 

zīmējumi bija labi, tie man patika visvairāk. Mākslinieka darbi bija kā dzīvi, jo por
tretos bija visas grumbiņas, rieviņas, viss bija kā fotogrāfijā, ne kā gleznā. Es labprāt 
vēlreiz apskatītu šo izstādi.

A. V. B.
Izstādē man bija sava glezna – favorīte gaišos toņos, kurā attēlots mazs bērns 

ar skaisti zilām acīm. Tā kā man ļoti patīk mazi bērni, tad šī glezna mani uzrunāja 
visvairāk. Izstādē bija arī neliela izmēra pildspalvas zīmējumi. Arī starp tiem man 
bija viens zīmējums – favorīts, kurā bija attēloti – Ziemassvētku eglīte, divi mazi 
bērni un vīrietis. Zīmējums bija tik jauks, tas izstaroja tādu ģimenes siltumu, ka 
piesaistīja manu uzmanību!

R. L.
Man ļoti patika, ka A. Gūtmaņa pasteļos bija veiksmīgi sapludinātas krāsas, pat 

acu zīlītēs varēja redzēt atspulgus, jo man pašai tā nesanāk sapludināt krāsas, kaut 
gan vēlos to iemācīties. Man arī patika tas, ka skolotājs ļāva padalīties ar domām, 
kurš no zīmējumiem ar pildspalvu patīk vislabāk. Man tiešām muzejā patika.

R. Z.
Man patika Alfrēda Gūtmaņa kristietības pozitīvā doma, jo visi zīmējumi bija 

dvēseliski gaiši. Vēl man patika viņa radošums, jo vienu no pasteļiem mākslinieks 
bija nostiprinājis (fiksējis) ar bērza piepes sulu. Lielās gleznas bija labas, man pa
tika, jo cilvēki tajās izskatījās īsti. Man patika arī tas, ka stāstīja par viņa dzīvi, jo 
tas bija interesanti. Man patika arī tāpēc, ka es pirmo reizi biju Pāvilostas muzejā.

K. P. V.
Man patika daudz kas – zīmējumi ar pasteļiem, melnbaltie zīmējumi ar pild

spalvu, mākslinieka rokraksts, apsveikumu kartiņas. Man patika visa izstāde, vēl 
man patika izteikties, kurš zīmējums patīk un kāpēc.

Atliek vien izteikt lielu paldies Pāvilostas muzeja personālam par laipno uz
ņemšanu un piebilst, ka mācību interaktīvās izbraukuma stundas sagatavošanā un 
īstenošanā piedalījās gan pati muzeja direktore I. Kurčanova, gan trīs Pāvilostas 
vidusskolas skolotāji: Ā. Paipa, I. Vīgante un A. Paipa. 

Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs A. Paipa

Mana kā Valsts prezidenta uzruna 
Latvijas dzimšanas dienā

Pāvilostas vidusskolas vecāko klašu skolēni piedalījās Valsts prezidenta 
kancelejas 5.–12. klašu konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai 
dzimšanas dienā”. Pavisam no Latvijas tika iesūtīti gandrīz 200 skolēnu darbi.

Darbus vērtēja komisija, kurā bija Latvijas Universitātes Politikas zinātnes 
nodaļas asociētā profesore Daina Bāra, Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
vadošā pētniece Ieva Bērziņa, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas 
asociētais profesors Ivars Ijabs,Valsts prezidenta sabiedrisko projektu vadības 
padomniece Karīna RāviņaVimba,Valsts prezidenta kancelejas Preses dienes
ta vadītājs Oskars Volfs.

Desmit labāko darbu autori, starp kuriem bija arī 12. klases skolniece An
dra Lanka, 13. novembrī tika uzaicināti Melngalvja namā uz tikšanos ar  Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni, saņemot piemiņas velti un iespēju iepazīsies ar 
Valsts prezidenta kancelejas darbu pagaidu rezidencē Melngalvju namā. 

Marita Rolmane

Mārtiņa gailīši dancīti veda PII „Dzintariņš”
Košās lapas nobirušas, sārtie saules pietvīkušie āboli savākti ziemas krājumos. Saule iet savu ceļu lejup, bet PII „Dzinta

riņš” svin Mārtiņdienu. Priecīgi smaidīgi Mārtiņbērni sanākuši, dziedāt, rotaļās iet un tautasdziesmas skandināt.
Ir arī sarežģītāki uzdevumi – no ģeometriskām fi

gūrām pagatavot katrai grupai savu Mārtiņgaili! Cik 
krāšņi un dažādi izdevušies Mārtiņgaiļi! Attapība tiek 
pārbaudīta, minot mīklas.

Pēc aktīvas darbošanās saimnieces – skolotājas 
Inese Ermsone un Aija Gertsone pacienāja Mārtiņ
bērnus ar latviešu tradicionālajiem ēdieniem – gar
diem pīrādziņiem un pelēkajiem zirņiem. 

Kopīgi visiem darbojoties, svētki pēc latviešu tau
tas tradīcijām izdevās jauki, jautri, sirsnīgi.

Paldies Gustava, Gregora, Gerharda mammai Gu
nai VagotiņaiVagulei par dāsno vitamīnu devu – gar
dajiem āboliem svētku galda cienastam.

Tautas ticējums: Ja Mārtiņos zosis staigā pa dub
ļiem, tad Lieldienās ies pa sniegu.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Inese ErmsoneFo
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Mārtiņdiena Vērgales pamatskolā 

10. novembrī Vērgales pamatskolas skolēni kopā ar folkloras kopu „Čabraki” atzīmēja Mārtiņdienu un devās gadskār
tējā gājienā pa Vērgales centru. 

Mārtiņbērni paviesojās Vērgales ambulancē, Vērgales bērnudārzā „Kastanītis”, Vērgales muzejā, veikalos „Top” un 
„Muižkalniņi”, Vērgales pagasta pārvaldē un kultūras namā, Vērgales komunālajā saimniecībā un bibliotēkā. Pa ceļam Lā
cis izdancināja arī skolas direktoru un skolas saimnieku, vēlot veiksmi un labu veselību.  Gājiens noslēdzās Vērgales pamat
skolā, skolas virtuvē. Raibajā masku gājienā danci grieza 
Mārtiņgailis, Lācis, Pūce, Peles un čigāni. Mārtiņbērni 
viesojoties uzdeva jautājumus, dziedāja dziesmas, gāja 
rotaļās, lika minēt mīklas, bet atvadoties dāvāja Sapņu 
Zirgu un vēlēja, lai visas vēlēšanās piepildās. Par to pretī 
viņi saņēma gardus pīrāgus un saldumus. 

Savukārt pēcpusdienā Vērgales pamatskolas zālē 
skolēni aktīvi gatavojās Mārtiņdienas tirdziņam. Tajā 
ikviens varēja iegādāties sev kādu mājās gatavotu našķi. 
Netrūka ne pārdevēju, ne pircēju. 

Ej, Mārtiņ, ej, Mārtiņ,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim. 

Vita Braže Fo
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Vidusskolā atzīmē Mārtiņdienu
10. novembrī Pāvilostas vidusskolā tika atzīmēta Mārtiņdiena. Pēc latvie

šu tradīcijām tā iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.  
Ar lielu rosību sākās gadskārtējais Mārtiņdienas gadatirgus, kas tika at

klāts ar ticējumiem un dziesmu akordeona pavadījumā, ko spēlēja mūzikas 
skolotāja Dace Bunka. Tad jau arī varēja sākties īstā tirgošanās. Tika piedāvāti 
dažādi našķi, ķiplokmaizes, dzērieni, magnētiņi, zāļu  tēju maisiņi  un pat 
pašdarinātas rotiņas, kas ātri vien tika iztirgotas.

Pozitīvā gaisotnē veiksmīgi noritēja tirgošanās. Apmierināti bija gan pir
cēji, tā arī pārdevēji.

Marita Rolmane
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Pirmsskolas iestādē  „Dzintariņš” atzīmē 
Latvijas dzimšanas dienu

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” audzēkņi 
kopā ar skolotājām noskaidroja, kas ir Latvijas bagātības un attēloja tās savos zīmējumos – meži, upes, 
ezeri, pļavas un tīrumi, bet pats galvenais strādīgie, čaklie Latvijas ļaudis, kas dzied, dejo un mīl savu 
zemi. 

Latvija atkal svin savu dzimšanas dienu un „Dzintariņa” meitenes un zēni izteica savus novēlējumus: 
lai svaigs gaiss, tīrs ūdens un maizes ir gana, lai saticība starp cilvēkiem un miers pār šo zemi!

Tik vienkārša un saprotama ir Latvijas himna, ka arī mazie pirmsskolnieki to prot nodziedāt svinīgi 
un ar prieku. Kā jau dzimšanas dienās ierasts ir arī pašu gatavota svētku torte, kuru labprāt nogaršo 
katrs svētku dalībnieks. 

Mans novēlējums Latvijai – Lai lepni un laimīgi latvieši lemj Latvijas likteni un lolo ļaužu laimi!
Patīkams pārsteigums Latvijas dzimšanas dienā Pāvilostas pirmsskolas bērniem bija a/s „Drogas” 

darbinieku ierašanās Ziepju Burbulītes un Negantā Mikroba izskatā.
Lai aktualizētu roku higiēnas nepieciešamību un jau pirmsskolas vecumā iemācītu pareizas un regu

lāras roku mazgāšanas nozīmīgumu, a/s „Drogas” radīja projektu – Vispasaules roku mazgāšanas dienu 
Latvijā, kuru atzīmē 15. oktobrī. Projekta ietvaros radītie tēli – Ziepju Burbulīte un Mikrobs izlozes 
kārtā tagad apmeklē pirmsskolas iestādes un atraktīvā, teatrālā un mazos smīdinošā veidā ar roku maz
gāšanas deju māca, kāpēc, kad un kā ir jāmazgā rokas. 

Ziepju Burbulīte un Negantais Mikrobs  dāvināja bērniem savus sagatavotos materiālus – ziepītes 
ar informatīvām uzlīmēm, pareizas roku mazgāšanas plakātus, krāsojamās lapas un uzlīmes. Pasākuma 
noslēgumā lielu jautrību bērniem sagādāja ziepju burbuļu ķeršana.

Paldies medmāsai, ka viņa piereģistrēja mūsu iestādi izlozei un liktenim, ka mums krita laimīgā loze, 
jo bērniem šī tikšanās ļoti patika.

Vadītāja Monta Pētermane

Vidusskolas skolēni dodas mācību ekskursijā
Šī gada 4. novembrī 9. un 12. klases skolēni, kā arī starptautiskā projekta dalībnieki no Rumānijas un 

Itālijas devās ekskursijā uz Liepāju. Ekskursijas maršrutu bija izstrādājuši Pāvilostas vidusskolas skolo
tāji Ārija un Andris Paipas. Kamēr Pāvilostas skolēni iepazinās ar jauno koncertzāli „Lielais Dzintars”, 
projekta dalībnieki iegādājās suvenīrus mājup vešanai. 

Jaunā koncertzāle pāvilostniekus pārsteidza ar saviem unikālajiem interjera risinājumiem – slīpas 
sienu plaknes, dzintara krāsas logi, asimetriskas kāpņu margas, grīdu stikla fragmenti, parkets no In
donēzijā augošām koku sugām, spoguļu sienas, lielās koncertzāles grīda, kuru var pacelt vienā līmenī 
ar skatuvi, bet visvairāk mūs pārsteidza fantastiskā telpu akustika! Ne velti projekta autors ir austriešu 
arhitekta Folkera Gīnkes projektēšanas birojs, kas īpaši izceļas ar koncertzāļu kvalitatīvajiem akustikas 
risinājumiem. „Arhitektūrai jāspēj cīnīties ar garlaicību un monotoniju ikdienas dzīvē”, tā par savām 
ēkām saka ievērojamais austrietis. Pat koncertzāles lifts uz mums atstāja lielu iespaidu, it kā jau nekas 
neparasts, bet, braucot uz ēkas 7. stāvu, ir redzama ne tikai Liepājas pilsēta, bet arī Baltijas jūra. No gides 
stāstījuma uzzinājām daudz interesanta par koncertzāli un tās būvniecību.

Pēc ekskursijas „Lielajā Dzintarā” devāmies uz Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli, lai iepazītos ar 
lielākajām mehāniskajām ērģelēm pasaulē, kuras saglabājušās savā sākotnējā izskatā un nav pārbūvētas. 
Tur mums un projekta dalībniekiem draudzes ērģelnieks Voldemārs Bariss demonstrēja Liepājas ērģeļu 
tehniskās un akustiskās iespējas, kā arī pastāstīja par pašām ērģelēm. Pēc V. Barisa vārdiem – „…šīm ēr
ģelēm ir apmēram 7700 un vēl „bišķiņ” stabuļu”! Arī tiem, kuri vēlējās, bija iespēja apsēsties pie ērģelēm 
un iemēģināt roku – kādas izjūtas veidojas, spēlējot tik unikālu mūzikas instrumentu!

Noslēgumā visi kopā apmeklējām Liepājas teātri, ne jau izrādi, bet gan bijām ekskursijā, kas saucas 
„Liepājas teātra aizkulises”. Tur mums rādīja aktieru ģērbtuves, grimētavu, frizētavu, „mālderu” darb
nīcu, vārdu sakot, visu, kas notiek aiz skatuves, un kā top tas, ko mēs redzam uz skatuves un saucam 
par izrādi. Ar interesi klausījāmies abās Liepājas teātra jaukajās gidēs. Mums bija iespēja pabūt gan virs, 
gan zem skatuves, tā sauktajā gremdētavā, varējām grimētavā piemērīt parūkas, turklāt tas bija jautri. 
Noslēgumā abas gides mums pastāstīja par Liepājas teātra Balto dāmu. Pēc teātra ar labu garastāvokli 
un pozitīvām atmiņām devāmies mājup. Pēc mūsu domām, ekskursijas kulminācija bija baznīca, precī
zāk, ērģeles. Mūsuprāt, varam teikt, ka šī ekskursija bija pilnībā izdevusies un vislielākais pluss ir tas, ka 
uzzinājām daudz jauna un labi pavadījām laiku.

Pāvilostas vidusskolas 9. klases skolnieces 
Kristiāna Šeiko un Liene ŠķilaVērgales pamatskolā atzīmē 

Latvijas dzimšanas dienu!
17. novembrī 

Vērgales pamatsko
lā notika svinīgs 
pasākums, veltīts 
Latvijas Republikas 
97. dzimšanas die
nai. Vēstures skolo
tāja Daina Magone 
aicināja atcerēties 
un godināt tos, kuri 
ir cīnījušies par brī
vu un neatkarīgu 
valsti, kā arī visus, 
kas sekmējuši mūsu 
valsts attīstību, labi 
veicot savus darba 
pienākumus. Tika 
apbalvoti to klašu 
skolēni, kuri savu klasi, gatavojoties valsts svētkiem, bija rotājuši visglītāk. Paldies tika teikts 1., 2., 5., 
8. klasei. Skolas direktors Gints Juriks svētku uzrunā aicināja svinēt svētkus ikvienā ģimenē un darīt 
savu ikdienas darbu pēc iespējas labāk, jo mācīšanās ir darbs, kuru varam darīt pēc labākās sirdsapziņas.

„Dievs, svētī Latviju!” šie himnas vārdi skanēja kā lūgšana Latvijai. Dziesmās un Knuta Skujenieka 
skandētajā dzejā skanēja patriotisms un ticība valstij, tās nākotnei: 

„Mana dzimtene maza kā kniepadata,
Bet tas ir sākums, kurā es atgriezties varu,
Pārvērties vējā
Pa garu, garu
Vakara saules staru..” 
                                    /Knuts Skujenieks/

Savukārt visas dienas garumā norisinājās konkurss „Latvijai 97”, kur, skolotāju – Ivetas Vanagas, 
Dainas Magones, Ineses Renķes – rosināti, tika meklētas atbildes internetā, grāmatās vai pašam rasta 
atbilde uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kad tika dibināta Latvijas valsts; nosauc 3 faktus, kas 
katram latvietim būtu jāzina par Krišjāni Baronu; kurš ievērojams latviešu dzejnieks ir bijis izglītības 
ministrs; kura latviešu komponista skaņdarbs ir Katalonijas himna u. tml. Kopumā bija 50 jautājumi. 
Vislabāk veicās 9. klasei, par puspunktu mazāk bija 8. klases skolēniem. Konkurss par Latviju bija arī 
sākumskolas skolēniem. 1. vietu ieguva 3. klases skolnieks Reinis Vītoliņš, 2. vietu 2. klases skolniece 
Madara Brēdiķe, 3. vietu 3. klases skolniece Arnita Aploka.

Gaidot Latvijas simtgadi, leposimies ar savu valsti, teikdami: „Mana dzimtene!” 
Direktora vietniece Anda Blūmane

Pāvilostas vidusskolā atzīmē Lāčplēša dienu
Lāčplēša dienu 11. novembrī  Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār 

Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1918. gada 11. novembrī. Pieminot šo 
notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. 

Jau tradicionāli Pāvilostas vidusskola sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju rīkoja Lāč
plēša dienas atceres pasākumu, pie vidusskolas „Saules akmens” ar līdzi paņemtām svecītēm veidojot 
„Gaismas ceļu”, tā simbolizējot Latvijas brīvības cīņas uzvaru 1918. gadā. Tās dienas notikumus ne
daudz atgādināja vidusskolas vēstures skolotāja Ārija Paipa. Pēc tam visi klātesošie vienojās svinīgā 
Latvijas valsts himnas dziedājumā.

Pēc divu gadu pārtraukuma šajā atceres reizē notika arī Pāvilostas 413. jaunsargu vienības svinīgais 
solījums pie „Saules akmens”, kura laikā tika uzņemti 9 jaunsargi – Gusts Brūklis, Kristiāns Roberts 
Gertsons, Viesturs Ralfs Kurčanovs, Rihards Ķepsnis, Pauls Priedoliņš, Jānis Ūdriņš, Klāvs Pauls Vējkā
jis, Mikus Vīgants un Marta Zamarīte. Viņus atbalstīja un iedrošināja gan vecākie jaunsardzes dalībnie
ki, gan 413. jaunsardzes vienības vadītāja – kaprāle Zane Mežavilka.

Turpinājumā jaunsargi, skolēni, skolotājas, organizatori un citi interesenti devās uz piemiņas vietu 
brīvības cīņās kritušajiem Stembres kapsētā, kur Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kur
čanova sanākušajiem pastāstīja par drosmīgiem zēniem, kuri cīnījās un krita kaujā par Latvijas brīvību. 
Muzeja vadītāja ar klusuma brīdi aicināja pieminēt kritušos un viņu piemiņai nolikt akmens pakājē 
aizdegtas svecītes un ziedus. 

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Tuvojas pārsteigumiem un saldumiem pilnais Ziemassvētku laiks. Vai Jūs zinājāt, ka arī ziemā var izaudzēt koku?
Izrādās, ka var un to varēsim redzēt Vērgales kultūras namā 19. decembrī plkst. 12.00. To pierādīs divi
kārumnieki – Ruksītis Rosīgais un Suņuks Drosmīgais. Mēs visi kopā varēsim piedalīties izrādē «Notikums
dārzā» kopā ar lieliem pasaku tēliem un būs arī atkalredzēšanās ar pašu Ziemassvētku vecīti, kurš dāvās
Pāvilostas novada pašvaldības sarūpētās saldumu paciņas. 

Mīļie vecāki un vecvecāki! Lūdzu atzīmējiet kalendārā 19. decembri un uz dažām stundām visi kopā jauki
pavadīsim laiku. (Būs arī transports nokļūšanai uz svētkiem). Es Jūs ļoti gaidīšu, Ziemassvētku vecīša
palīgs – Velga!

Savukārt Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem 
notiks Pāvilostas kultūras namā 27. decembrī plkst. 14.00. Tāpat kā katru gadu, ir iespēja
sarūpēt saviem bērniem, mazbērniem, krustbērniem saldumu pārsteigumu pasākumā, iepriekš piesakoties
pie sociālā dienesta vadītājas pa telefonu 63484560 un kasē samaksājot EUR 3,50 (par salduma paciņu,
saņemšanai Pāvilostas pilsētas kultūras namā, samaksu veikt līdz 17. decembrim).

NOVADA BĒRNI LĪDZ SKOLAS VECUMAM
TIEK AICINĀTI UZ ZIEMASSVĒTKU EGLI!

RŪĶUPE   VĀRTUS   VAĻĀ   VĒRS… 

Rītos jau sals kniebj pirkstu un degunu galos, un tas nozīmē, 
ka tuvojas gada Notikums Ziemupes jūrmalā, Ziemassvētku 
vecītis un Rūķi gatavojas viesu uzņemšanai Rūķupē! Rūķupe 
vārtus vērs 14. decembrī, kad ciemos gaidīsim skolu, 
bērnudārzu un draugu grupas ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 
pat 19.–20. decembrim, kad norisināsies ģimeņu dienas un va
karus izgleznos Savādāki Ziemassvētki jeb Sajūtu tekstūra. Par 
visu pēc kārtas!

Darba dienās no 14. līdz 18. decembrim plkst. 11.00; 
13.00 un 15.00 – uzņemsim skolu un bērnudārzu grupas 
ar iepriekšēju pieteikšanos (Rūķa Plānotāja tālr. 29400470). 
Viņiem būs iespēja sadraudzēties ar mūsu šī gada īpašajiem vie
siem – Haskijiem, kā arī samīļot Poniju Kriksi, ierakstīt savus 
labos darbus Lielisko Darbu Grāmatā, darboties Meistarotavās, 
parunāties ar jūru, apskatīt Lonijas lellīšu izstādi, izzināt 
Rūķupes taku, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Pastu par sim
bolisku samaksu nosūtīt svētku pastkarti un, protams, satikties 
ar Pašu RūķRūķi – Ziemassvētku Vecīti!

Īpašs piedāvājums darba dienu vakaros! Kad Mēness pie 
mākoņu malām izkarina savus lukturus, Ziemassvētku Vecītis 
aicina uz kolektīvu ciemošanos – radi, draugi, darbabiedri, ja 
vēlaties pulciņā izbaudīt haskiju braucienu tumsā, palielīties ar 
labajiem darbiem, jūras šalkoņas noskaņās pasēdēt pie uguns
kura, malkojot karstvīnu vai tēju, un sajust egļu pirts burvību, 
tad Rūķis Plānotājs gaida tieši Jūsu zvanu.

Savukārt, sestdien un svētdien (19. un 20. decembrī) 
plkst.  11.00 un 14.00 – Rūķupē īpaši gaidīsim ģimenes un 
visus citus RūķDraugus un RūķViesus, kas grib satikties un 
kopā būt. Gaisā virmos kartupeļu pankūku un Rūķu vasarā 

lasīto tēju smarža, darbosies veikaliņš, kurā varēsiet iegādāt 
ko garšīgu vai arī kādu dāvanu saviem mīļajiem. Tāpat būs 
iespējams nosūtīt īpašās Rūķupes pastkartes. Gan lielie, gan 
mazie rokas varēs vingrināt RīgasRūķu meistarotavās, labos 
darbus pierakstīt Rūķa Rakstītāja lolojumā  – Lielisko Dar
bu Grāmatā un, ja būs drosme, tad izbraukt arī ar haskiju 
pajūgu. Mazākie varēs pavizināties ponija mugurā. Turpat 
jau rosīsies arī mūsu Pats RūķRūķis – Ziemassvētku Vecītis. 
Iepriekš pieteikšanās nepieciešama, ja vēlaties saņemt saldo 
pārsteigumu.  

Ieejas maksa ir 3 eiro no personas vai 10 eiro no mašīnas, 
par papildus maksu būs brauciens suņu pajūgā un suvenīru 
iegāde.

ARĪ ŠOGAD RŪĶI AICINA – PIEPILDĪSIM 
LIELO DĀVANU MAISU! 

Ziemassvētku Vecīša motivācijas brigāde jau piegatavo 
ragavas (un drošības pēc arī ratus) garajam braucienam 
pa Kurzemi, lai ciemotos tajās skolās, bērnudārzos, darba 
kolektīvos un vienkārši pie labiem ļaudīm, kuri vēlas palīdzēt 
piepildīt Lielo Dāvanu maisu. Tajā mēs labprāt saliktu mājās 
gatavotus ievārījumus, no sirds veidotus rokdarbus, saldus 
iepriecinājumus glītā saiņojumā, vai mantas, no kurām esi 
izau dzis, bet kuras varētu iepriecināt kādu citu. Pamazām 
izzinot dāvanu saņēmēju vajadzības, esam noskaidrojuši, ka 
daudzās mājās priecātos par sarūpētu gultas veļu, dvieļiem, 
apaviem, grāmatām, spēlēm bērniem. Lai svētku sajūta raisītos 
ikvienā sirdī, visas šīs dāvanas, tāpat kā citus gadus, ar Ziedot.lv 
atbalstu un Ziemassvētku Vecīša motivācijas brigādes gādību 

aizceļos pie tām ģimenēm un 
vientuļiem cilvēkiem, kuriem 
nav iespēju tās saņemt no sa
viem mīļajiem.  Turklāt šogad 
viens no ZVecīša draugiem 
ir Haskiju parks Zirās – viņi 
par ragavu vilkšanu labprāt 
saņemtu kādu kārotu našķi 
(suņu barību). Šie suņi ikdienā 
sociālā centrā Saulessala ir lieli 
palīgi cilvēkiem ar dažādām 
atkarībām, vēršot viņu dzīvi 
pilnvērtīgu un cerību pilnu. 
Mēs varam viņiem palīdzēt, 
atverot savas sirdis rūķiskam 
priekam!

Tāpēc Ziemassvētku vecītis 
un Rūķupes Rūķi aicina Tevi 
un Tavu klasi vai darba kolēģus 
un draugu kopas sagatavot 
sirsnīgas dāvaniņas un apsvei
kumus. 

Nozīme nav naudas 
ieguldījumam, bet labajām 

domām un sirds siltumam. Arī Jūs varat kļūt par Rūķiem, kas 
dalās tajā ar citiem. Piedalies un iespējams tieši Tava skola, Tava 
darba vieta būs tā, kas saņems pārsteigumu no Ziemassvētku 
vecīša motivācijas brigādes!

Sarūpētās Dāvanas Jums būs iespēja atstāt arī  uz vie
tas lielajā Dāvanu lādē Rūķupes komandpunktā no 14. līdz 
20. decembrim. 

Un, vēl protams, pavisam Savādāki Ziemassvētki vai Sajūtu 
Tekstūra – mirklis klusuma, kas atstāj pēdas ikvienā dvēselē. No 
tumsas un gaismas uzbursim Brīnumu, ļausim vējā zvārgulīšiem 
skanēt, priedēm runāt, jūrai dejot, čiekuru bungām pret pamali 
rībot! Paši ļausimies sajust – saklausīt un saskatīt. Izbaudīt 
mirkli. Pazaudēt laiku. Ne jau lielveikalu mārketings, bet dabas 
pirmatnības spēks ir mūsu dvēseles Brīvība. Ļausimies tam! 
Pasākums sāksies 19. decembrī plkst. 18.00. Ap plkst. 19.00 
būs izkurināta arī Egļu pirts. Ieejas maksa – 3 eiro no personas 
vai 10 eiro no mašīnas.

Turklāt, jau tradicionāli arī daļa no pasākumu ieejas biļetes 
cenas tiks ziedota kādam projektam sadarbībā ar ziedot.lv. 

Gribam arī piebilst, ka varam dāvāt darbošanās prieku – ikviens 
var pieteikties būt par Rūķi un saņemt šo milzīgā gandarījuma 
devu kādā no dienām vai visas nedēļas garumā.  Sasildīsim sirdis 
Ziemassvētkos!

Tāpat gaidām Tavu vēstuli – Ziemassvētku vecītim Rūķupē, 
Ziemupes pasts, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
LV-3463!

Rūķupes Īpašie draugi – Latvijas Pasts, Karameļu darbnīca 

Zvaniet, rakstiet, sekojiet – Rūķu jaunumiem:

www.twitter.com/Rakstitajs
www.draugiem.lv/rukupesruki

www.facebook.com/rukupesruki
www.ziemupe.ciemos.lv
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PĀVILOSTAS NOVADĀ ATZĪMĒ LATVIJAS VALSTS SVĒTKUS!

VĒRGALĒ SVIN LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU 
14. novembris – pirmssvētku diena, kad vakarā Vērgales kultūras namā notiks Latvijas dzimšanas 

dienai veltīts pasākums. Taču no rīta visu pasauli, arī mūs, satricināja ziņa par teroraktiem Francijas 
galvaspilsētā Parīzē 13. novembra vakarā. Bet pusdienlaikā telefona zvans kultūras nama vadītājai Vel
gai atnesa vēl kādu sliktu ziņu – grupa „Apvedceļš” iekļuvusi satiksmes negadījumā, un šoferis un divi 
no grupas dalībniekiem atrodas slimnīcā. Nekrist panikā un meklēt steidzīgu risinājumu, tas šoreiz bija 
svarīgākais. Pateicoties Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona idejai viss arī izdevās. 
Grupas „Apvedceļš” vietā atbrauca grupa „Piemare” no Pāvilostas un nodziedāja 4 skaistas dziesmas 
pasākuma noslēgumā, gan nospēlēja svētku balli.

Un tā, 14. novembrī, Vērgales kultūras namā notika Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītais pa
sākums. Mazliet savādāks nekā ierasts, pieklusināts, jo iesākās ar īsu klusuma brīdi Francijas terora 
aktos cietušajiem. Pasākumu atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane. Pēc mūsu valsts 
himnas nodziedāšanas un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona uzrunas tika godi
nāti un sveikti visi tie mūsu novada iedzīvotāji, kuri ar savu darbu ir veicinājuši mūsu novada izaug smi 
un atpazīstamību. Par katru nominantu un viņa veikumu nedaudz pastāstīja Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga un Ziemupes tautas nama vadītāja Daina, lai klātesošie gūtu priekšstatu par tiem. Bet uz 
ekrāna tika rādītas nominantu fotogrāfijas. 

Nominācijā „Labais darbs novadam 2015” ieguva Normunds Dunkers par piemiņas akmens iz
veidošanu represētajiem Ziemupes iedzīvotājiem. Pateicības par labu darbu saņēma: 

Ļuda ŪŠE – par godprātīgu darbu 25 gadu garumā un nozīmīgu dzīves jubileju,
Juris KRAĢIS – par Vērgales pagasta iedzīvotāju veselības aprūpi, 
Ineta BRENSONE – par veiksmīgu daudzu projektu realizāciju un Vērgales vārda popularizēšanu 

ar novada tautastērpu, 
Velta ANSONE – par Vērgales pensionāru kopas „Novakares” ilggadēju vadīšanu un nominācijā 

„Cilvēks cilvēkam 2015” – par pašaizliedzību, sirsnību un atsaucību, 
Daina un Andris BALANDES – par nesavtīgu palīdzību Ziemupes labiekārtošanā, 
Gatis un Raitis BRĒDIĶI – par palīdzību un idejām svētku noformēšanā un tehnisko atbalstu saim

nieciskos darbos Ziemupē, 
Ivita MEĻĶE – par Vērgales pamatskolas skolēnu un skolotāju iesaistīšanu „Comenius” projektā, 
Marita KALĒJA – par folkloras kopas „Čabraki” sagatavošanu 11. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem un nominācijā „Cilvēks cilvēkam 2015” par ieguldīto darbu folkloras tradīciju attīstī
šanā un popularizēšanā, 

Sarmīte VĒRNIECE – par radošu pieeju un akurātu attieksmi kvalitatīvi veicot savus darba pienā
kumus. 

Nominācija „Cilvēks cilvēkam 2015” 
Ilmārs Arvīds ZATOVICS – par atsaucību un laipnību izpalīdzot līdzcilvēkiem, 
Andis BLŪMS – par atsaucību un laipnību izpalīdzot Ziemupes iedzīvotājiem, 
Aina ŠTEINBERGA – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem. 
Tika paziņoti arī fotokonkursa „Pāvilostas novads 2015” rezultāti un uz ekrāna rādīti labākie darbi. 

Šogad pirmās trīs vietas ieguva Pāvilostas puses dalībnieki, bet atzinību ieguva vērgalnieks Ēriks Gaus
manis. Dāvanā Pāvilostas novada 2016. gada kalendārus saņēma arī tie dalībnieki, kuru fotogrāfijas tika 
ievietotas jaunajā kalendārā.  

Valsts svētku pasākumu kuplināja arī Vērgales pamatskolas jaunāko klašu ansamblis ar skolotāju 
Maritu Kalēju un 9. klases skolniece Dace Dunaiska, kura nolasīja dzejoli Latvijai. Paldies viņiem par to!

Kultūras nama vadītāja Velga Freimane atvainojas un saka paldies visiem tiem, kas atnāca uz pa
sākumu un izprata radušos situāciju, paldies arī daudzajiem balles apmeklētājiem. Paldies Sandrai un 
Dairim Bēliņiem par svētkiem un kopā būšanu ar saviem darbiniekiem. Paldies Pāvilostas muzikan
tiem – cik labi, ka jūs bijāt brīvi un varējāt atbraukt. Lai mums nekad nepazūd kopības sajūta! 

Vita Braže un Velga Freimane 

VALSTS SVĒTKUS ATZĪMĒ ARĪ PĀVILOSTĀ
Trešdienas pēcpusdienā Pāvilostas pilsētas kultūras nams bija ļaužu pilns, jo ikviens tika aicināts 

atzīmēt un kopā būt Latvijas Republikas proklamēšanas 97.  gadadienā.
Kā ierasts šajā reizē tiek pasniegti arī Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumi. Lai īpaši izceltu 

nominantus, bija sagatavota prezentācija ar nominantu fotogrāfijām un apraksts par katra sveicamā 
devumu novada un līdzcilvēku labā.

Kā bija lēmuši novadnieki, aizpildot balsošanas anketas, titulus „Goda novadnieks 2015” un „Gada 
novadnieks 2015” tika sveikti Pāvilostā. 

Un tā par „Goda novadnieku 2015” sveicām Pāvilostas novada atklātā sabiedriskā fonda „Sakas 
novada pensionāru nodibinājums” dalībnieci VELTU CITSKOVSKU.

Savukārt titulu „Gada Novadnieks 2015” saņēma Pāvilostas pilsētas kultūras nama tautisko deju 
pulciņu vadītāja DAIGA CĀBELE, kura ļoti sirsnīgā veidā, aicinot priekšā gan visus tautisko deju ko
lektīvu dejojošos bērnus, gan tautisko deju vadītāju un kolēģi Eināru Vārsbergu, ar dziesmu pateicās par 
atbalstu un labajiem vārdiem, kas viņai tikuši veltīti.

Savukārt nomināciju „Labais darbs novadam 2015” Pāvilostā šogad saņēma RASMA NORVEŽA 
par nesavtīgu darbošanos Pāvilostas iedzīvotāju labā, vadot vingrošanas nodarbības. 

Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā Pāvilostā pasniedza Vil
mai REINHARDEI par Pāvilostas aušanas pulciņa „Lumstiņš” vadīšanu un nozīmīga darba iegul
dījumu projektā „Ceļš kāpās”, un Ainai ANSONEI par ilggadēju un profesionālu darbu Pāvilostas 
vidusskolā. 

Bet nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2015” novada iedzīvotāji paldies vēlējās teikt:
– Mairai BRIEDEI par nesavtīgu darbu cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpē un darba vietu nodro

šināšanu Pāvilostas novada iedzīvotājiem; 
– Mairitai VĪTOLAI par radoša darba pieeju, organizējot pasākumus un izstādes, par labsirdību un 

atsaucību pret lasītājiem; 
– Valērijai PĒTERMANEI par atsaucību un palīdzību Pāvilostas pilsētas organizētajos svētkos; 
– Ilzei LIŅĶEI par akurātu darba veikumu un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem; 
– Initai SPRŪDEI par radošu pieeju un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem, veicot savus darba 

pienākumus; 
– Gitai JOSTMANEI par akurātu savu pienākumu pildīšanu un palīdzību pagasta iedzīvotājiem. 
Tradicionāli svinīgajā Valsts svētku pasākuma reizē Pāvilostā tika apbalvoti arī Pāvilostas novada 

TIC rīkotā fotokonkursa „Pāvilostas novads 2015” laureāti. Un šogad tie bija:
1. vieta Līgai Spjutei ar fotogrāfiju „Brīvais skrējiens pa molu”;
2. vieta Dāvim Bērzniekam ar foto „Skats uz molu caur stikla bumbu”;
3. vieta Agnesei Blaubārdei ar bildi „Sarkanais kuģis. Darbs. Dara. Darītāju”. 
Fotokonkursa komisija piešķīra atzinības – Eelikai Lipingai par fotogrāfiju „Atvadu skūpsts”, Ērikam 

Gausmanim par fotogrāfiju „Pie Rīvas – Skrienam” (šī atzinība tika pasniegta jau 14. novembra svinīga
jā pasākumā Vērgalē) un Agnesei Ģēģerei par fotogrāfiju „Skats uz muzeju no upes”.

Pēc fotokonkursa noslēguma tika izveidots kalendārs „Pāvilostas novads 2016”, kuru svinīgajos 
Valsts svētku pasākumos Vērgalē un Pāvilostā saņēma Pāvilostas novada iedzīvotāji, kuru fotogrāfijas ir 
ievietotas kalendārā. Un tie ir – Vineta Zaļkalne, Rudīte Bērziņa, Ēriks Gausmanis, Daina Vītola, Vēsma 
Grindule, Marita Kurčanova, Eelika Liping un Vizma Ģēģere.

Turpinājumā tika apbalvoti pašvaldības rīkotā konkursa „Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā  – 
2015” nominanti:

1. Gatim Zingnikam Dzintaru ielā 34, Pāvilostā, par savdabīgu koka  elementu noformējumu dārzā;
2. Novada sakoptākais dievnams – Sakas baptistu baznīca;
3. Pāvilostas kultūras namam – par oriģinālu iestādes noformējumu visa gada garumā;
4. Par atpūtas stūrīti un āra terasi viesu namam „das Crocodill”;
5. Par jaunu tūrisma piedāvājumu – aktīvās atpūtas parkam „Veikparks”;
6. Par atpūtas vietu ar dvēselisku mieru – kempingam „Miera osta”;
7. I/K „Sārtene” par  aktīvu līdzdalību vides sakopšanā un apzaļumošanā.
Kā muzikāls sveiciens klātesošajiem un Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem 

bija koncerts ar komponista Atvara Sirmā un dzejnieces Kristīnes Dinas Bitēnas muzikālo uzvedumu 
„Paauklē, saulīt, manu zemīti!”, kā arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem.

Ar daudziem labiem, sirdssiltiem un lepnuma pilniem vārdiem tika svinēta Latvijas dzimšanas diena 
Pāvilostā. Gaisā virmoja mīlestība, labestība un prieks. 

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Šlangena, Pāvilostas Mākslas skolas 2. kurss
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No 11. novembra Vērgales muzejā ir apskatāma izstāde „Brī
vības cīņas Latvijā no 1919.–1920. gadam”. Tajā apskatāmi da
žādi materiāli, grāmatas un publikācijas par šo laika periodu 
Latvijā – par Cēsu kaujām, Bermontiādi, Oskaru Kalpaku, Cēsu 
skolnieku rotu, kā arī par cīņām Ziemeļvidzemē un Latgalē. 

Izstādi apmeklēja arī Vērgales pamatskolas skolēni, kuriem 
muzeja vadītāja Mirdza Sīpola sīkāk pastāstīja par vēsturiska
jiem notikumiem Latvijā. Viens no interesantākajiem bija par 
Lāčplēša dienu un Lāčplēša Kara ordeni, kas bija Latvijas aug

stākais militārais apbalvojums laikā no 1920. līdz 1940. gadam. 
Interesanti bija uzzināt, ka arī Vērgalē ir pieci Lāčplēša ordeņa 
kavalieri – Dzenis, Kiršteins, Vecvagars, Minka un Gurckis. 
Muzeja apmeklētāji ar interesi klausījās stāstījumu par Cēsu 
kaujām, kuras sākās 1919. gada jūnijā, īpaši uzsverot, ka tajās 
piedalījās arī skolnieku rota ar 14 līdz 17 gadus veciem zēniem. 
Šajā sakarā ir jāpiemin interesants vēstures fakts, ka līdz mūs
dienām ir saglabāts Cēsu skolnieku rotas karogs, kuru savām 
rokām izšuvušas viņu klases meitenes. Tas ir zaļš karogs ar ozola 

lapām, kuru deva līdzi kaujā Cēsu puišiem. Saistoši bija arī stās
tījumi par vēsturiskām personām, kuras šajā laikā darbojās Lat
vijā – latviešu komunistu līderis Pēteris Stučka, pirmo latviešu 
bruņoto vienību komandieris Oskars Kalpaks, vācu karaspēka 
komandieris Latvijā Rīdigers fon der Golcs, mācītājs un literāts 
Andrievs Niedra, formālais vācu un krievu karaspēka koman
dieris 1919. g. rudenī Pāvels Bermonts. 

Vita Braže

Jau septīto reizi Pāvilostas pilsētas kultūras namā piektdienas, 27. novembra, vakarā notika 
jauniešu tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts „Deju spēles vējā”. 

Kultūras nama zālē uz koncertu bija ieradušies gan Pāvilostas jaunieši, kuri agrāk pārstāvēja 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama jauniešu deju kolektīvu, bet šobrīd pēc vidusskolas beigšanas 
dejo citos jauniešu kolektīvos Liepājā, Ventspilī un Rīgā, kā arī tie, kuri paši dejo tautiskās dejas, 
kādreiz dejojuši vai arī tikai skatās, lai reiz paši kāptu uz skatuves. Tautisko deju koncerts tiek 
rīkots ar mērķi, lai kolektīvi satiktos, rādītu savu veikumu un prasmi, lai viens no otra mācītos un 
iegūtu pozitīvas emocijas.

Patīkamu pārsteigumu pirms koncerta sākuma Pāvilostas pilsētas kultūras nama 5.–9. klašu 
deju kolektīvs sagādāja savai vadītājai Daigai Cābelei, sirsnīgi un ar skaistu dziesmu sveicot viņu 
aizgājušajā jubilejā.

Koncertā piedalījās Pāvilostas pilsētas kultūras nama  5.–9. klašu deju kolektīvs (vadītāji Dai
ga Cābele un Einārs Vārsbergs), Grobiņas pilsētas jauniešu deju kolektīvs „Spararats” (vad. Inga 
Papirte), Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Jumītis” (vad. Ilze 
Jurgileviča), profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” jauniešu deju 
kolektīvs „Odziņa” (vad. Inta Āboliņa), Durbes novada Vecpils pagasta jauniešu deju kolektīvs 
„Lāņupīte” (vad. Sandra Blūmbaha), Nīcas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Rietumvējš” 
jaunākā un vecākā grupa (vad. Agija Kaunese) un Vaiņodes vidusskolas jauniešu un 7.–9. klašu 
deju kolektīvi (vad. Maira Strēle).

Pēc tautisko deju koncerta, kurā katrs kolektīvs rādīja savas labākās dejas, tika sveikti visi kolek
tīvi un to vadītāji, kā arī aicināti uzkavēties viņiem par godu rīkotajā ballītē.

Marita Kurčanova, 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Ļaujies laika ritumam...
28. novembrī Vērgales kultūras namā notika senioru atpūtas pēcpusdiena „Ļaujies laika ritumam”.   
Visus pasākuma dalībniekus ar skanīgām un visiem pazīstamām melodijām sagaidīja vijolnieks Ed

gars Ziņģe no Kuldīgas, kurš visas dienas garumā izpildīja ne vien klasiskās melodijas, bet gādāja arī par 
lustīgām danču melodijām.

Senioriem svētku 
koncertu sniedza at
raktīvās „Atštaukas” 
no Liepājas, kuras 
ar vieglu humora 
dzirksti un dažā
diem muzikāliem 
pr i e k š n e s u m i e m 
sniedza patīkamus 
mirkļus.

Savukārt Vērga
les kultūras nama 
bērnu dramatiskais 
kolektīvs ar izrādi 
par Ziemassvētku 
eglīti pietuvināja 
mūs gada gaišāka
jiem svētkiem – Zie
massvētkiem. Ska
tītāji atcerējās seno 
mīļo Ziemassvētku 
dziesmiņu „Reiz 

mežā dzima eglīte” un noskatījās Eglītes (Amanda Rumpe) piedzīvojumus ar Vilku (Jāni Dunkeru), 
Zaķi (Mariju Petrausku) un Vecīti (Velga).

Pasākums bija ne vien izklaidējošs, bet arī izglītojošs, jo bija iespēja noskatīties filmu „Laimes formu
la” par veselīgu dzīves veidu ar Inesi Ziņģīti, dakteri Tereško un citiem.

Vakara gaitā notika arī krāšņu cepuru parāde un atrakcijas, kuras sagatavoja Aina Šteinberga. Paldies 
viņai par to un arī sagādātajām dāvanām – ķirbjiem.

Īpašs paldies Naurim Vītolam par finansiālu atbalstu svētku tapšanā. Paldies visiem, kuri piedalījās 
pasākumā un uz tikšanos atkal nākamajā gadā! Pasākuma izskaņā izskanēja doma, vai nevajadzētu 
tikties divas reizes gadā, jo gadi ir dīvaini dārgumi... 

Vita Braže 

Muzejā notiek nodarbība 
par Sakas tautastērpa saglabāšanu

Pāvilostas novadpētniecības muzejā 3. novembrī notika nodarbība par Sakas tautastērpa saglabāša
nu, ko vadīja Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāja Lia Mona Ģibiete.

Viņa klātesošajiem pastāstīja par to, kā pati aizrāvusies ar tautastērpu komplektēšanu, aušanu un 
šūšanu, kā arī par informācijas par tautastērpiem vākšanu un apkopošanu.  Sakas tautastērps Liai Monai 
Ģibitei ir vismīļākais un vistuvākais, jo dzimtas saknes nāk no Pāvilostas.

Kā spilgtu momentu Lia Mona Ģibiete atceras 2003. gada XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 
tautastērpu skati, kur Sakas novada tautastērps nominācijām „Visprecīzāk nokomplektētais tērps” iegu
va godpilno pirmo vietu.

Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāja Lia sanākušajiem pastāsta, ka Sakas tautastērps ir 
vienīgais sava veida tautastērps Latvijā, tam ir atšķirīgs krāsu zieds, brunču audumam izmantots dreļ
ļu raksts. Sakas tautastērps ir piedzīvojis dažādus laikus un dažādus interpretējumus, tā savas korekcijas 
ievie sis gan padomju laiks, gan mūsdienu izpratne par dreļļu raksta aušanu un tautastērpa komplektēšanu.

Neskatoties uz atšķirīgajiem rezultātiem, šodien vēlme dižoties Sakas tautastērpā aug augumā. Īpaši 
priecē tērpa valkātāju interese un uzdotie jautājumi patieso risinājumu meklējot.

Muzeja mansarda zālē, kur ar izcilo tautastērpu pazinēju Liu Monu Ģibieti satikās gan Pāvilostas 
aušanas pulciņa dalībnieces, gan novada rokdarbnieces, gan VPD „Vērgalīte” dejotājas, kurām katrai 
jau ir pa Sakas tautastērpam, gan vidusskolas skolnieces un citi interesenti, tika demonstrēti audumi, 
rokdarbi, rotas un tautastērpa daļas.

Pasākuma laikā izvērsās diskusija tieši par Sakas tautastērpa darināšanu un nēsāšanu. Lia atbildēja 
uz jautājumiem gan par to, kādos svētkos piederētos ietērpties tautastērpā, gan par vīriešu tautastērpa 
pieskaņošanu Sakas sievas tautastērpam, gan par rotu  un galvas segas nēsāšanu dažādos pasākumos.

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova atzīst, ka pasākums bijis ļoti vērtīgs un 

guvis lielu atsaucību, kopumā pulcējot 29 interesentus. Nodarbībai noslēdzoties vēl daudzi vēlējušies 
privāti konsultēties ar Liu Monu Ģibieti par Sakas tautastērpa niansēm.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izstāde Vērgales muzejā

Jau septīto reizi Pāvilostā notiek jauniešu tautisko deju koncerts

Vērgales bibliotēkā 
notiek tikšanās ar rakstnieci

27. novembrī Vērgales bibliotēkā bija tikšanās ar rakstnieci, 11 grāmatu autori Daci Priedi. Ar 
aizrautību varēja klausīties pašas autores  fragmentu lasījumus no savām grāmatām un stāstījumu 
par ceļojumu uz indiāņu rezervātu. Autore arī rādīja fotogrāfijas no ceļojuma. Pasākums bija aiz
raujošs.

Benita Baltrune 
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Piedalāmies „Grega festivālā”
2015. gada 9. decembrī Nacionālajā bibliotēkā viesojās rakstnieks Džefs Kinnijs, „Grega dienasgrāmatas” autors. Lai nokļūtu klātienē ar autoru,  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs 
un apgāds „Zvaigzne ABC” aicināja bibliotēkas un skolas 
visā Latvijā piedalīties konkursā. 

Slavenā amerikāņu rakstnieka grāmatas par Gregu 
Hefliju visā pasaulē iznākušas desmitos miljonu eksem
plāru, arī Latvijā tai ir daudz piekritēju, īpaši zēnu vidū. 
Tā ir bijusi Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijā, tikusi 
novērtēta ar visaugstāko atzinību. Grāmata ir tulkota 
30 valodās. Pēc „Grega dienasgrāmatas” motīviem tapusi 
arī filma.

Dalību „Grega festivālā” bija pieteikusi arī Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja ar radošo darba grupu – Martu Za
marīti, Gabrielu VagotiņuVaguli un Raineru Zamarīti. 

Konkursa  uzdevums  bija  izveidot prezentāciju pla
kāta veidā  un radošā darba grupa zīmēja komiksu „Die
nasgrāmata par skolas dzīvi”.

Sīkāk par saviem iespaidiem „Grega festivālā” 
pastāstīsim nākošajā avīzē „Pāvilostas Novada Ziņas”.

Mairita Vītola

Pāvilostas 
sievieši koris „Sīga” 

dzied Priekulē
21. novembrī Pāvilostas kultūras nama sievie

šu koris „Sīga” devās uz Priekuli, lai piedalītos 
koru sadziedāšanās pasākumā „Skani, dziesma 
Latvijai!”

Šo koncertu ar dziesmām pieskandināja Prie
kules sieviešu koris, Brocēnu vīru koris, Pāvilostas 
sieviešu koris un Vaiņodes jauktais koris.

Pasākuma otrajā daļā vienojāmies kopējās 
dziesmās, atrakcijās un dejās. Noslēgumā katrs 
kolektīvs aizdedzināja gaisa laternas, kuras ar la
biem vēlējumiem un domām aizlidoja zvaigžņo
tajās debesīs. 

Pasākums izdevās sirsnīgs un jauks. Paldies 
Priekules kolektīvam par jauko uzņemšanu. Prie
kulnieku  devīze „Uz Priekuli pēc prieka!” īstenojās. 

Kora dalībniece Aija

No 9. līdz 13. novembrim  Pāvilostas novada bibliotēkās  norisinājās ikgadē
jā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kuras tēma šogad bija „Draudzība Ziemeļos”. 
Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 19. reizi, Latvijā – 18. 

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās 
Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasītas grāma
tas.

Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīša
na. 

Šīs nedēļas laikā Pāvilostas bibliotēkā atzīmējām   Rītausmas tēmu, kuras 
laikā notika Ziemeļvalstu autoru darbu lasījumi, bija apskatāma literatūras iz

stāde, notika radošās darbnīcas – draudzības apļa veidošana un draudzī
bas rokassprādzes gatavošana. 

Paldies par atsaucību  1. un 4. klases skolēniem un  klases audzinātājām 
Ivetai un Gaidai.

Savukārt Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā Vērgales bibliotēku ap
meklēja Vērgales pamatskolas 1. klases audzēkņi. Bērni iepazinās ar 
bibliotēku un grāmatām kādas iespējams izlasīt. Tika runāts par draudzī
bu un draugiem, par to, ka fotodraugs var būt cilvēks, dzīvnieks, rotaļlieta 
un arī grāmata. Noslēgumā bērni izvēlējās grāmatu, kuru lasīt.

Benita Baltrune un 
Mairita VītolaFo
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Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs 
uzsāk sezonu ar nosaukumu „MĀRSILS”

Uzsākot šī gada deju sezonu Pāvil
ostas pilsētas kultūras namā, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs beidzot ieguvis 
savu nosaukumu, turpmāk tas startēs 
un dejos zem nosaukuma „MĀRSILS”.

Jau vairākus gadus vidējās paaudzes 
deju kolektīva dalībnieku vidū klejoja 
doma, ka nepieciešams savs nosau
kums. Negribējās, lai tas būtu tikai bū
šanas pēc, bet, lai tas būtu tuvs katram 
kolektīva dalībniekam. Tā vairākus 
gadus kolektīvs eksistēja ar domu un 
meklējumos par atbilstošu nosaukumu. 

Bet pilnīgi negaidot iepriekšējā gada 
sezonā (2014./2015. g.), kad kolektīvā 
ienāca jauni dejotāji un ar jaunu elpu 
tika uzsākta tautisko deju sezona, kā 
piedāvājums kolektīva nosaukumam no 
dalībnieka Jāņa Mežavilka nāca vārds 
„Mārsils”. Šis augs, kas skaisti maigi 
viole tiem ziediem aug tepat mūsu tu
vējos mežos, viņam asociējas ar Pāvil
ostu . Un tieši ar šo tēju viņš, pirmo reizi 
ciemojoties pie topošās sievas vecākiem 

Pāvilostā, ticis cienāts, jo bijis 
pamatīgi apaukstējies. Jāņa 
teiktajā, ka Mārsilam piemīt 
gan dziedinošs, gan spēcinošs 
spēks, ieklausījās daudzi. Tie 
bija atslēgas vārdi, kas lika 
vienbalsīgi nolemt par kolek
tīva nosaukumu.

Šobrīd, šajā deju sezonā, 
kā vienots vidējās paaudzes 
deju kolektīvs maziem, bet 
drošiem soļiem dodamies 
uz priekšu. Esam izveidojuši 
nosaukuma logo, ko drukā
sim uz saviem mēģinājuma 
krekliņiem, kā arī esam no
dibinājuši biedrību „Mār
sils”, kurā ikkatram biedrības 
dalībniekam ir savs uzde
vums.

Tāpēc, mīļie radi, draugi, kaimiņi 
un citi mūsu labvēļi, ja redzat kaut kur 
pavīdam skaistu uzrakstu Pāvilostas 
VPDK „MĀRSILS”, ziniet, tie esam 

mēs – jūsu foršie un vienmēr atraktīvie 
pāvilostnieki!

Pāvilostas pilsētas VPDK „Mārsils” 
dalībniece Marita Kurčanova 
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Alfrēda Gūtmaņa grafika

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Pāvilostas novada bibliotēkās
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 11. decembrī plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
rādīs dokumentālo �lmu „Prāta Vētra: starp krastiem”.  Ieeja: 
2,00 EUR.
 20. decembrī plkst. 14.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ. Pārdosim un pirksim, būs loterija, 
koncerts, radošas darbnīcas bērniem, organizatoru sarūpēti „vē-
derprieki”. Tirgoties aicināti rokdarbnieki, mājražotāji, amatnieki, 
saimnieces un saimnieki no tuvienes un tālienes. Tirdziņu rīko 
biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” sadarbībā ar 
Pāvilostas pilsētas kultūras namu.  Tirgotājiem līdz 18. decembrim 
pieteikties pa tālruni 29226526 (Marita).
 25. decembrī plkst. 21.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

notiks Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Rucavas muzikanti”. 
Balles laikā Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris rādīs 
ainiņas „Svētku noskaņojums”. Ieejas maksa: EUR 3,50 (galdiņu 
rezervēšana līdz 23. decembrim pa tālr. 29366112).
 27. decembrī plkst. 14.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Ziemassvētku pasākums Pāvilostas novada pirmsskolas vecuma 
bērniem „Svētki būs, jautri būs”. Piedalās Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama pašdarbības kolektīvi. Pie svētku egles ciemos 
sagaidīsim Ziemassvētku vecīti.
 31. decembrī plkst. 23.00 pie Pāvilostas novada domes Pāvil-

ostas iedzīvotāji un pilsētas ciemiņi aicināti pavadīt 2015. gadu 
un sagaidīt 2016. gadu!
 Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē (Dzintaru ielā 73, 

2. stāvā) no 2015. gada 3. decembra līdz 2016. gada 18. janvārim 
apskatāma foto apmācības projekta ietvaros tapušo fotogrā�ju 
izstāde. Izstādei tika atlasīti un eksponēti 26 labākie autoru dar-
bi. 
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 20. novembra līdz 

8.  janvārim skatāma gra�ķa Alfrēda Gūtmaņa 75 gadu jubile-
jas personālizstāde. Tikšanās ar mākslinieku notiks 15. decembrī 
plkst. 12.00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

 No 7. decembra Vērgales muzejā skatāma Daces Nastevičas 
rokdarbu izstāde „Ceļvedis latvisko zīmju pasaulē”. Par tikšanos 
ar darbu autori sekojiet līdzi informācijai mājas lapā. 
	 Ja gadu mijā dāvināsim 

 Mazliet no egles zaļās spīts, 
 Tad jaunā gada dienu rakstā  
 Būs laimes dzīpars ieadīts. 
                                                  /K. Apškrūma/

Jaungada balle Vērgales kultūras namā 2016. gada 1. janvārī 
plkst.  01.00.  Spēlēs liepājnieki – Viktors un saksofonists Agris. 
Ieeja: 4.00 EUR. Galdiņu rezervēšana līdz 28. decembrim. 

 12. decembrī plkst. 11.00 – Ziemupes tautas namā rādīs 
dokumentālo �lmu „Prāta Vētra: starp krastiem”. Šis ir doku-
mentāls stāsts par četriem draugiem. Par četriem atšķirīgiem, taču 
sirdī līdzīgiem skolas biedriem. Viņi piedzima septiņdesmito gadu 
vidū, izauga ar padomju multenēm un tukšajiem veikalu plauk-
tiem. Mūsu valsts neatkarības priekšvakarā izveidojot jaunu grupu 
„Prāta Vētra”.  Pirmo reizi grupa atklāti stāstīs par kopā būšanu, 
krīzēm un prieka brīžiem. Par Rietumiem un Austrumiem. Šī būs 
iespēja būt klāt grupas jaunākā albuma tapšanas procesos Berlī-
nē un redzēt vēsturiskus kadrus no arhīviem. Filma būs stāsts par 
„Prāta Vētras” un mūsu valsts ceļu. Par nepadošanos un spītību. 
Par neatlaidību, krišanu un atkal celšanos. Režija – Sandijs Semjo-
novs, Gundars Rēders un Audinga Kucinskaite. Filmas garums – 
96 minūtes. Ieeja: 2,00 EUR.
 12. decembrī plkst. 20.00 pie Ziemupes tautas nama notiks 

Ziemassvētku egles iedegšana. Pēc tam visi aicināti uz balli – gro-
ziņvakaru. Spēlē Vilnis. Ieeja: 3,50 EUR.

Kas dienas bijušās var pārskaitīt,
Arvien nāk jaunas aizgājušo vietā,
Un gadi starp tām kā dzintars spīd
Un jaunas zvaigznes sijā laika sietā. 
   /K. Apškrūma/

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

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 janvāra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 22. decembrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrā�ja”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 16. decembrī

plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē,
plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
decembrī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Uldi KURZEMNIEKU, Andri SPRŪDU, Aleksandru ŠTAKONU,  
Kristapu BRĒDIĶI, Karīnu DRIŠĻJUKU, Mārtiņu STENDZI,  

Elgaru VASKOPU, Kristapu VOLENBERGU, Raivi KRASTIŅU!

Pilngadnieces –Evitu JAKOVĻEVU un Viviānu KĀRKLIŅU!

 SLUDINĀJUMI

 LĪDZJŪTĪBAS

 ATVAĻINĀJUMI

 PATEICĪBAS

Kad sniedziņš sijājās 
zaļās skujiņās, 
kāda burvība sena
pār zemi klājās…
Tā ieglaužas dvēselēs,
māju palodās –
skan debesos teiksmainā
„Klusa nakts, svētā…”
               / E. Sudmale/

Lai mums dzirdīgas ausis sadzirdēt nesaklausāmo, redzīgas 
acis saredzēt nemanāmo un jūtīga sirds sajust neapjaušamo!

Jaukus svētkus un gaišu noskaņu arī pēcsvētku dienās!
Pāvilostas novadpētniecības muzeja kolektīvs

Caur debess gaismas pieskārienu,
To brīnumu, lai atrod gars.
No kura, ne vien Ziemassvētkiem, 
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno 2016. gadu 
Rīvas bibliotēkas lasītājiem 

novēl Vizma!





Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katra sirdi,
 Nes prieku, mīlestību un gaišumu katrā mājā.
Jaunajā gadā – strādāt, ticēt un nepagurt.

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus, 
kā arī veiksmīgu un darbīgu 

Jauno gadu

novēl Vērgales
kultūras nama vadītāja Velga!

Daudz Dieva dārzos ziedu, 
Pacel acis: gaisma mirdz. 
Tomēr skaistākais no visiem –  
Mātes svētums, mātes sirds. 
                             /V. Mora/
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 

līdzjūtību Alfrēdam Magonem, māmuliņu 
smilšu kalniņā pavadot.

Vismīļākais ir mātes vārds, 
Kas atdus zemes klēpī vēsā. 
                                 /I. Lasmanis/
Pāvilostas novada bibliotekāres un 

Pāvil ostas novada pašvaldība izsaka līdz-
jūtību Skaidrītei Blūmai, māmiņu Mūžības 
ceļā aizvadot.

Emmu GRANDBERGU – 91
Veltu Ievu BRIZGU – 88
Irmu GRIETĒNU – 86

Voldemāru BĒRZUPU – 86
Veltu KLOKU – 86

Zentu KARLSONI – 85
Liubov KOPYLOVU – 85

Haraldu LUKŠEVICU – 84

Āriju Līnu ŠNEIDERI – 83
Tamāru Līnu JONUŠU– 81

Zigrīdu ZVEREVU – 81
Astridu KRIVCOVU – 80

Ignatu RUDUŠU – 80
Lidiju KALĒJU – 75

Loniju KARKOVSKU – 75
Rolandu LAPIŅU – 75

Viktoru ERNSTSONU – 65
Zigurdu TIMOFEJEVU – 65

Ervīnu LAPU – 60
Ainu ORNU – 60

Mudīti OZOLIŅU – 60
Guntu STANKĒVIČU – 60

Ziedoni ŠMITU – 60

No sirds pateicos visiem 
tiem, kuri atsaucās manam 
lūgumam ziedot asinis. 
Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu vēlot – 

Ļuda Ūše
*  *  *

Dedziet gaišu uguntiņu 
Ziemassvētku vakarā; 
Lai dieniņas baltas nāca 
Visa gada garumā.

Vērgales pamatskolas 
sko lēni saka lielu, lielu paldies 
visiem tiem, kuri ziedoja 
augļus, ogas, sulas un dažādus 
dārzeņus skolas virtuvei!

Kasiere Māra ŠVĪTIŅA būs at vaļinājumā no 
21. līdz 23. decembrim.

Galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde būs 
atvaļinālumā no 22. līdz 23. decembrim. Viņu 
aizvietos grāmatvede Inese Semenkova.

*  *  *
Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai 
dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem! 
Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, 
kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību! 
Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu 
saulē, tā apspīdēs arī jūs!      /Ogs Mandino/ 

Šajā klusajā Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā no visas sirds vēlos pateikties visiem 
tiem Vērgales pagasta iedzīvotājiem, 
kuri ziedoja naudu manas meitas Ingas 
Liepnieces ārstēšanai, atbalstīja mani un 
bija ar mani kopā šajā grūtajā periodā. 
Šobrīd manas meitas veselības stāvoklis jau 
ir uzlabojies, taču priekšā vēl stāv garš un 
grūts atveseļošanās ceļš. Paldies, ka bijāt 
atsaucīgi! 

Dace Gričele

Mežizvedēja pakalpojumi ar traktoru MTZ82. Velkoša piekabe. 
Tel. 29645351.

Meklē klavieres dāvināšanai vai atdošanai par simbolisku cenu 
skolēnam, kurš vēlas apgūt klavierspēli. Zvanīt pa tālruni 26117386.

Pērku traktoru. Tel. 26774686.
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