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Brīnumi 
Neviens vien no mums vēlas, ne ti

kai vēlas, bet ieklausoties speciālistu 
paustos viedokļos, pat mēģina piekopt 
veselīgu dzīves veidu, jeb, kā mēdzam 
teikt, cenšas dzīvot zaļi. Lai saglabātu 
veselību, jeb kādas nevēlamas ligas  no
mocīti, tiktu atkal uz ceļa. Un pirmais, 
par ko šajā sakarā domājam, ir veselīga 
pārtika. Tātad, ko likt iepirkumu grozā 

stāvot pie raibu raibajiem veikalu plauktiem. Nevienam no mums 
nav noslēpums, ka tā vai citādi ikdienā ejam roku rokā ar ķīmiju, 
dzīvojam visnotaļ industriālā pasaulē, kur grūti novilkt robežlīniju 
dabīgs vai mākslīgs, kaitīgs vai videi draudzīgs un tamlīdzīgi, tādēļ 
ātri vien var apmaldīties savos uzskatos un citu viedokļos. Nenolie
dzami, lielum lielu lomu mūsu ikdienas paradumos spēlē finanses, 
kas diemžēl diktē savus noteikumus. Dažkārt veikalā nevis jāizvēlas 
labākais produkts, bet gan labākā cena. Jāizskaitļo tā, lai pietiktu vi
sam, tādēļ šajā momentā zaļais dzīvesveids vienkārši tiek nostumts 
malā. Atceros kāda mediķa ieteikumu – pārāk neiedziļināties lasot 
zāļu kastītēs pievienotās anotācijas, jo beigās var sanākt, ka medi
kaments teorētiski ir vajadzīgs, bet tomēr nav ieteicams iespējamo 
dažnedažādo blakus parādību dēļ. Esmu novērojusi, ka ar pārtikas 
produktiem ir tāpat. Mistiski skaitļi ar burtu E priekšā laikam vairs 
mūsdienu sabiedrību īpaši nebiedē. Un, kurš gan var izsekot līdzi 
apjomīgajai E vielu klasifikācijas tabulai? Starp citu, dažas E vielas 
nemaz neesot kaitīgas, dažas ne tik ļoti, bet dažas, ticiet vai nē, ļoti 
bīstamas. Bet vai dēļ to izpētes mums vispār pietiek laika, jo beigu 
beigās tik un tā īsti nevienu produktu bez tām nav iespējams iegādā
ties! Un kur nu vēl gluži parastam cilvēkam atšifrēt svešvārdu kom
binācijas uz pārtikas produktu iepakojumiem, kuras bez svešvārdu 
vārdnīcas nekādi nedodas rokā! Atzīšos, ka ikdienā pārāk neaizrau
jos ar informācijas lasīšanu uz pārtikas produktu iepakojumiem, bet 
kādā brīvākā brīdī tas man itin nejauši izdevās. Liels pārsteigums 
man bija izlasot kādus tik „brīnumus” nepievieno tik daudziem 
piena produktiem un ne tikai tiem! Karagiāns, annato, hidrogenēti 
augu tauki, palmu eļļa, bez tam vēl sava vieta biezinātājiem, irdinā
tājiem, skābuma regulētājiem, aromatizētājiem un kam tik vēl ne. 
Kam tas viss? Klasiska mūsu gadsimta ražotāja atbilde būs – lai labi 
un ilgi glabātos, lai skaisti izskatītos un labi garšotu. Nu, ko, lai pēc 
visa uzskaitītā vispār nepārietu apetīte, droši vien jāpiever acis un 
jādzīvo tālāk, jo diez vai turpmāk pārtika pasaulē kļūs veselīgāka. 
Visticamāk jau nē. Un mūsdienu cilvēks, kurš apņēmības pilns ir 
vēlējies sākt dzīvot veselīgi, nonāk pretrunu priekšā un tiek iedzīts 
strupceļā. Novembris, tas ir laiks, kad rudens jau cīnās ar ziemu, 
cilvēki savukārt, laikam kļūstot drēgnākam ar vīrusiem, kuri šajos 
mēnešos ir bieži viesi. Tad nu būtu īstais laiks celt goda vietā kaut ko 
no sarūpētajiem ziemas krājumiem vai paša dārzā izaudzētajiem kā
rumiem. Iespējams, ka tā mēs kaut nedaudz izvairīsimies no visiem 
augstāk minētajiem brīnumiem! 

Vita Braže  

GADA NOMINĀCIJAS 2015
Kā katru gadu oktobra mēnesī Pāvilostas novada dome 

organizēja aptauju 2015. gada nominācijām. Kopumā šo
gad piedalījušies 138 novadnieki, iesniedzot 57 anketas un 
7 iesnie gumus par izvirzīšanu Pateicības raksta saņemša
nai.

Atbilstoši apstiprinātiem noteikumiem, tituls „Goda No
vadnieks” ir augstākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko 
piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā. Šogad par 
„Goda novadnieku 2015” ar 85 balsīm kļuvusi Pāvilostas 
novada atklātā sabiedriskā fonda „Sakas novada pensionāru 
nodibinājums” dalībniece VELTA CITSKOVSKA.

Savukārt titulam „Gada Novadnieks 2015” komisija pēc 
balsu saskaitīšanas un domes atbalsta apstiprināja Pāvilos
tas pilsētas kultūras nama tautisko deju pulciņu vadītāju 
DAIGU CĀBELI. Šim titulam novadnieki bija izvirzījuši 
arī Eināru Vārsbergu, Sintiju Spriņģi un Uldi Marhilēviču. 
Diemžēl jāatzīst, ka balsu nepietiekamības dēļ, kā to pare
dzēja nolikums, arī šogad Vērgales pagastam izpalika nomi
nācija „Gada novadnieks 2015”.

Nomināciju „Labais darbs novadam 2015” šogad sa
ņems RASMA NORVEŽA Pāvilostā un NORMUNDS 
DUNKERS Vērgalē. Līdzcilvēki šajā nominācijā bija izvir
zījuši arī Martu Zamarīti, Martu Rolmani, Eināru Vārsber
gu, Agitu Pētersoni, Pāvilostas pensionāru kopu, Valēriju 

Pētermani, Sintiju Spriņģi, Silvu Vārsbergu, Maritu Kalēju, 
Arvīdu Drīliņu, Veltu Ansoni un Jāni Vitrupu.

Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS svi
nīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēša
nas 97. gadadienai pasniegs – Vilmai REINHARDEI, Ainai 
ANSONEI, Ļudai ŪŠEI, Jurim KRAĢIM, Inetai BRENSO
NEI, Veltai ANSONEI, Dainai un Andrim BALANDĒM, 
Raitim un Gatim BRĒDIĶIEM, Ivitai MEĻĶEI, Maritai 
KALĒJAI un Sarmītei VĒRNIECEI.

Joprojām liela atsaucība iedzīvotāju vidū ir nomināci
jai „Cilvēks Cilvēkam 2015”, šogad iedzīvotāji cilvēcisku 
paldies vēlējās izteikt vienpadsmit līdzcilvēkiem – Mairai 
BRIEDEI, Mairitai VĪTOLAI, Valērijai PĒTERMANEI, 
Ilzei LIŅĶEI, Initai SPRŪDEI, Gitai JOSTMANEI, Vel
tai ANSONEI, Ilmāram Arvīdam ZATOVICAM, Andim 
BLŪMAM, Maritai KALĒJAI un Ainai ŠTEINBERGAI.

Nominētos novadniekus godināsim un sveiksim Latvijas 
valsts svētku pasākumos Vērgalē 14. novembrī plkst. 19:00 
un Pāvilostā – 18. novembrī plkst. 15:00.

Paldies visiem, kas atrada laiku un labus vārdus, aizpil
dot anketas un izvirzot novadniekus apbalvojumiem!

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ikvienam sirdī, domās un darbos 
būt kopā ar Latviju!

Pāvilostas novada pašvaldība sveic 
Lāčplēša dienā un Latvijas Republikas 

proklamēšanas 97. gadadienā!
Pacelsim pie mājām valsts karogus, apliecinot savu piederību mūsu valstij un tautai. 

Turpināsim arī iedibināto tradīciju un ēku logos ieliksim aizdegtas svecītes.
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2015. gada NOVEMBRIS

2015. gada 29. oktobrī Vērgalē notika kārtējā domes sēde
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas no

vada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Ēriks ERLECKIS, Vita CIELAVA, 
Dace BĒRZNIECE, Arta BUNKA, Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes va
dītājs Jānis VITRUPS. Domes darba kārtībā tika izsludināti 30 darba kārtības punkti, bet sēdes 
vadītājs ierosināja papildināt sēdes darba kārtību vēl ar 2 punktiem. Pavisam tika izskatīti 32 jau
tājumi.

  Apstiprināja Pāvilostas pašvaldības izstrādāto projektu „Lauku ceļu infrastruktūras sakārto
šana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos” ELFLA (Eiropas Lauksaimnie
cības fonds lauku attīstībai) izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un nolēma piešķirt līdz
finansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas EUR, t. sk. PVN 21%, ja attiecīgais projekts 
tiks atbal stīts ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) izsludinātajā Latvijas Lau
ku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjau
nošana lauku apvidos”.

  Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma īpašniekiem parādu un nokavējuma naudu sekojošiem 
parādniekiem:

Nr. 
p. k. Vārds, uzvārds Parāds uz 

29.10.2015. 
Nokavējuma nauda uz 

29.10.2015.
1. Aivars Jēkabsons 87,82 14,87
2. Maija Druskina 121,21 54,02
3. SIA Jonastīne 318,79 24,33
4. SIA Vēja Sēta 76,73 7,63
5. Maira Binfelde 64,92 11,03
6. Dainis Griezītis 104,12 51,84
7. Anita Tumpele 108,89 23,65
8. Dace Vārna 302,88 29,73
9. SIA „Jaunliepājas Namsaimnieks” 115,93 36,31

10. Valdis Tomanis 725,46 152,01
11. Ritvars Klenšmits 28,18 4,69
12. Igors Kleščenoks 63,49 6,87
13. Aigars Hibneris 182,82 27,09
14. Audrius Skardžius 136,35 24,76
15. Dace Audere 37,98 6,37
16. Dans Titavs 269,85 44,56
17. Guntis Egliņš 26,49 9,38
18. Adahl Karina Margarita 144,96 24,29
19. Lauris Kundziņš 32,63 18,60
20. Leons Baranovs 58,55 6,11
21. Marika Munkevica 26,47 9,33
22. Māris Lezevskis 37,59 21,29
23. Olga Dorenska 35,21 16,32
24. Pauls Puķe 264,82 126,51
25. Silva Berga 64,72 22,91
26. Valdis Zvaigzne 64,40 16,10
27. Raivo Melbergs 20,55 14,02
28. Tamāra Grindule 44,56 25,36
29. Ilona Barkāne 173,57 28,55

  Nolēma pagarināt vienai personai nekustamā īpašuma nodokļa EUR 58,85 samaksas ter
miņu  – līdz 2015. gada 25. decembrim un noslēgt vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājuma EUR 58,85 sadalīšanu termiņos līdz 2015. gada 25. decembrim nosakot šādu parāda 
nomaksas grafiku: 

Nekustamā īpašuma nokavēto 
nodokļu maksājuma summa (EUR) Maksājuma termiņš līdz

20,00 2015. gada 25. oktobris
20,00 2015. gada 25. novembris
18,85 2015. gada 25. decembris

  Nolēma slēgt kustamās mantas FORD TRANSIT pirkuma līgumu 5 darba dienu laikā ar Alek
sandru Blūmentālu.

  Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās mājas „Ploces 
stacija” skursteņu remonta veikšanai.

  Apstiprināja 50% atlaides piemērošanu Pāvilostas vidusskolas pakalpojumu cenrādim visiem 
Pāvilostas novada pašvaldības darbiniekiem.

  Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai atkārtoti veikt nekustamā īpašuma atsavināšanas 
izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam „Vasarnieki 21” Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvil
ostas novads. Nosacītā cena – 9 600 EUR, izsoles solis – 700 EUR. Apstiprināja Pāvilostas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Vasarnieki 21”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads izsoles 
noteikumus.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Pāvilostas novada pašval
dības budžets 2015. gadam”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. 

  Apstiprināja Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.10.2015. sēdes  
protokolu un piešķīra apbalvojumus šādās nominācijās:

•	 Titulu „Goda novadnieks” piešķirt Veltai CITSKOVSKAI;
•	 Titulu „Gada novadnieks” piešķirt Daigai CĀBELEI;
•	 Titulu „Labais darbs novadam” (Pāvilosta, Saka) piešķirt Rasmai NORVEŽAI;
•	 Titulu „Labais darbs novadam” (Vērgale) piešķirt Normundam DUNKERAM;
•	 Titulu „Cilvēks Cilvēkam” (Pāvilosta, Saka) piešķirt – Mairai Briedei, Mairitai Vītolai, Valērijai 

Pētermanei, Ilzei Liņķei, Initai Sprūdei, Gitai Jostmanei;
•	 Titulu „Cilvēks Cilvēkam” (Vērgale) piešķirt – Veltai Ansonei, Ilmāram Arvīdam Zatovicam, 

Andim Blūmam, Maritai Kalējai, Ainai Šteinbergai;
•	 Piešķirt „Pateicības” (Pāvilosta, Saka) – Vilmai Reinhardei, Ainai Ansonei;
•	 Piešķirt „Pateicības” (Vērgale) – Ļudai Ūšei, Jurim Kraģim, Inetai Brensonei, Veltai Ansonei, 

Dainai un Andrim Balandēm, Raitim Brēdiķim, Gatim Brēdiķim, Ivitai Meļķei, Maritai Kalējai, Sar
mītei Vērniecei.

•	 Piešķirt naudas dāvinājumus – titula GODA NOVADNIEKS saņēmējam – 100,00 EUR ap
mērā; titula GADA NOVADNIEKS saņēmējam – 75,00 EUR apmērā; nominācija „LABAIS DARBS 
NOVADAM” saņēmējam – 35,00 EUR apmērā; pateicības saņēmējam – 15,00 EUR apmērā.

  Apstiprināja Pāvilostas novada Saraiķu bibliotēkas stratēģiskās attīstības plānu 2014.–2018. ga
dam.

  Nolēma slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem uz Mareka Jaunskunga vārda uz pašvaldības pie
kritīgo zemi „Rīvas katlu māja”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 0,05 ha un noliktavu ar kadastra 
apzīmējumu 64860040139010 un noteica, ka nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un nomas 
maksu plus PVN.

  Nolēma slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem uz Igora Vaskovska  vārda uz pašvaldības piekritīgo 
zemi „Rīvas katlu māja”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 0,05 ha  un noteica, ka nomnieks maksā 
nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu plus PVN.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz SIA „Jāņkalni S” vārda uz pašvaldības pie
kritīgo zemi „Mindes šķūnis”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 0,3 ha. Noteica, ka nomnieks maksā 
nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu 2% no kadastrālās vērtības plus PVN. 

  Jautājumu par nekustamā īpašuma „Ērģeles”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov. zemes 
nomu ar izpirkšanas tiesībām un apsaimniekošanas plānu atlikt līdz novembra komitejas sēdei.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz SIA „Bitex” vārda uz pašvaldības piekritīgo 
zemi „Zālītes”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., platībā 0,5846 ha. 

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz kooperatīvās sabiedrības „Vērgale – 1” vār
da uz pašvaldības piekritīgo zemi „Piekūni”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., platībā 0,6 ha.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunvagari”, Sakas pagasts, Pā
vilostas novads,  kadastra Nr. 64860090062.

  Piekrita nekustamā īpašuma „Dimanti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  sadalīšanai  divos  
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64960030034, atdalītajai  
zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Rubīni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes 
platībā 10,7 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

  Nolēma nekustamā īpašuma „Klintis”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 
veikt, izstrādājot detālplānojumu. 

  Apstiprināja Pāvilostas pašvaldības izstrādāto projekta „Lauku ceļu infrastruktūras sakārto
šana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos” ELFLA (Eiropas Lauksaimniecī
bas fonds lauku attīstībai) izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam,  
pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” izstrādātos kritērijus:

•	 Rekonstruējamais ceļa posms iekļauts Pāvilostas novada attīstības programmā 2012.–2018. g. – 
rīcības un investīciju plānā; 

•	 Esošais ceļa segums – grants;
•	 Prioritāte uzņēmējiem: lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, inerto materiālu ieguves vietās, kā 

arī nozīmīgs ceļš skolēnu pārvadājumiem; 
•	 Apstiprināja Vērgales pagasta pārvaldes un Pāvilostas novada pašvaldības piešķirtās prioritātes 

(kuri ceļi sakārtojami prioritāri);
•	 Pēc nozīmīguma – identificējot un apzinot uzņēmējus, kas izmanto šos ceļus;
•	 Ceļu izmantošanas intensitāte (noslodze).

  Apstiprināja Pāvilostas pašvaldības izstrādāto projekta „Lauku ceļu infrastruktūras sakārtoša
na Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos” ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai) izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam, pasā
kumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” saskaņā ar kritērijiem atlasītos 
ceļus:

•	 Ķuķu ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuriem 6486009053, 64860090354, 
64860090279, kura kopgarums ir 2.395 km;

•	 Rīvas ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuriem 6486010057, 64860040189, 
64860070336, 6486000069, 64860050094, kura kopgarums ir 10.2 km;

•	 Kapsētu ceļš (Sakas pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuru 64860040188, kura kop
garums ir 1.0 km;

•	 Vernāti – Baltiņi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuru 6496 001 0133, kura 
kopgarums ir 1.89 km;

•	 Jūrnieki – Kuplie – Saldenieki – Zeltiņi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra nu
muru 64960010169, posmā no 1.43–2.43 km, kura kopgarums ir 1.0 km;

•	 Aizkraukļi – Zemturi (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuru 6496000346, 
posmā no 0.03–3.57 km, kura kopgarums ir 3.54 km;

•	 Ventspils ceļš – Silmači (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) ar kadastra numuriem 
64960060032 un 64960050081, kura kopgarums ir 4.86 km.

  Nolēma pilnvarot Liepājas pilsētas domi, kā centralizētu iepirkuma institūciju (atbilstoši 
Publisko iepirkumu likuma 1. panta pirmajam punktam un 16. pantam) veikt iepirkumu sadzīves 
apsaimniekotāja izvēlei, un apņemas slēgt pakalpojuma līgumu ar iepirkumā izvēlēto uzvarētāju. 
Nolēma pilnvarot SIA „Liepājas RAS” koordinēt pakalpojuma līguma, kas tiks noslēgts ar izvēlēto 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, izpildi, tostarp koordinēt sabiedrības izglītošanas un informē
šanas darbu, uzraudzīt sadzīves atkritumu apsaimniekotāja darbības uzsākšanu, sniegt konsultāci
jas sadzīves atkritumu radītājiem, izvērtēt pušu starpā radušos strīdus par pakalpojumu kvalitāti 
u.tml.

  Anulēja Andra Rudzāja deklarēto dzīvesvietu īpašumā Krasta ielā 5, Pāvilostā, Pāvilostas no
vadā. Pāvilostas novada pašvaldības lietvedei Lienei Vaškus Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.

  Nolēma piešķirt vārds, uzvārds 2 istabu  dzīvokli „Sudrabi ” – 12, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pā
vilostas novadā uz 3 gadiem. Nomniekam uzdeva 5 darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas 
slēgt īres līgumu ar SIA „Vērgales komunālā saimniecība”.

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Avoti”, Vērgales pag., Pāvilos
tas novads. Piešķīra nosaukumus/adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala 
Nr.

Platība
ha Adrese/Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 1

3,0

Saglabāt nosaukumu
„Avoti”, Vērgales pag., Pāvilostas 
nov., Dzīvojamai   mājai un 
pārējām ēkām saglabāt adresi 
„Avoti”, Vērgales pag., Pāvilostas 
nov. Adreses klasifikatora kods 
104059717

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 2

4,2 Piešķirt nosaukumu „Avotkalni”, 
Vērgales pag., Pāvilostas nov. 0101 

Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 
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Pašvaldība oktobra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekusta
mo īpašumu:

1. „Medūzas” Vērgales pagastā 0.2 ha platībā
2. E. Šneidera laukumā 6, Pāvilostā 670 m2 platībā
3. Dzintaru ielā 97, Pāvilostā 
4. „Griguļi”, Vērgales pagastā 11.8 ha platībā
5. „Silavas”, Vērgales pagastā
6. „Balodnieki”, Vērgales pagastā 4.1 ha platībā
7. Krasta ielā 29, Pāvilos tā 1211 m2 platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli ne

kustamam īpašumam „Vasarnieki 21”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv 
no zemes gabala 0,2304 ha platībā, 2015. gada 8. decembrī plkst. 10.00. Izsoles sākum-
cena EUR 9 600, nodrošinājums 960 EUR. Pēc Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam, plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabalam ir savrupmāju apbū
ves teritorija.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvi
jas Vēstnesis”. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles pretenden
ti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 
2015. gada 4. decembrim plkst. 16.00 Pāvilostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 pie 
privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpir
kuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”, iesnie dzot to Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvil

ostā, Dzintaru ielā 73.

  Jautājumu par līguma projekta apstiprināšanu izskatīšanu atlikt uz novembra sēdi, 
atkārtoti konsultējoties ar juristēm.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr. 7 
„Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” projektu. Saistošos no
teikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2015. gada 
1. decembrī.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilos
tas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēto projektu. Saistošos noteikumus 3 darba die
nu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas uzdeva 
publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, 
izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2015. gada 
1. decembrī.

  Atcēla 27.08. 2015. Pāvilostas novada domes lēmumu Nr. 9., 3§ par nekustamā īpašuma „Dze
nīši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no īpašnieces Evas Raubiškas 
par summu 214,37 EUR. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads īpašnieces Evas Raubiškas nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 
29.10.2015. – EUR 221,97.

  Lēmumu par grozījumiem Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam, inves
tīciju plānā 2013.–2019. gadam var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

  Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Lejasstrazdi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no
vadā, kas sastāv no zemes gabala 0.76 ha platībā un četrām būvēm. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja 
sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu.

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

Pāvilostas novada domes 
deputāti un priekšsēdētājs 
29. oktobrī pēc domes sēdes 
devās uz Liepājas Neredzīgo 
biedrības īpašumu „Dvēseles 
veldzes dārzs” Ziemupē, lai 
ar pašvaldības sarūpētajiem 
materiāliem un domes depu
tātu darbu taptu laipas pastai
gu parkā. „Dvēseles veldzes 
dārzs” ir izveidots, lai sniegtu 
rehabilitāciju cilvēkiem ar visa 
veida invaliditāti.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

DOMNIEKI TALKO ZIEMUPĒ

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2015. gada 19. novembrī.
Nākamā domes sēde plānota 

2015. gada 26. novembrī Pāvilostas novada pašvaldībā. 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

2016. gadā Pāvilostas novadā ar nekustamā īpa
šuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju 
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, inže
nierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā trans
portlīdzekļu maksas stāvlaukumi, nekustamā īpa
šuma nodokļa likme zemei, nekustamā īpašuma 
nodoklis neapstrādātai lauksaimniecības zemei, 
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošī
bu apdraudošas būves un būves, kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekus
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu.

II. Nekustamā īpašuma nodoklis 
dzīvojamo ēku palīgēkām

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadā 
neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot ga
rāžas.

3. Garāžas ar nekustamā īpašuma nodokli ap
liek un piemēro likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktās nodokļa likmes.

III. Nekustamā īpašuma nodoklis 
inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek 

izmantoti kā maksas stāvlaukumi
5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmē

rā no inženierbūves kadastrālās vērtības apliek 
inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā 
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

6. Nodokļu maksāšanas pienākums attiecībā 
uz inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek izman
toti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi ro
das ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts iz
mantot inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas 
stāvlaukumu. 

7. Kadastra informatīvajā sistēmā nereģistrētas 
inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā 
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, tiek aplik
tas ar nekustamā īpašuma nodokli, piemērojot li
kuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 
1.3 daļā noteikto kārtību. Tādos gadījumos, mak
sāšanas paziņojums tiek izsūtīts viena mēneša lai
kā no brīža, kad pašvaldība konstatē, ka inženier
būve tiek izmantota kā transportlīdzekļu maksas 
stāvlaukums un nodokļu maksāšanas pienākums 
rodas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad pašvaldība 
ir konstatējusi, ka inženierbūve tiek izmantota kā 
transportlīdzekļu maksas stāvlaukums. 

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 
zemei un neapstrādātajai 
lauksaimniecības zemei

8. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei 
ir:

8.1. 1,3% no zemes vienības kadastrālās vērtī
bas fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvie
ta taksācijas gada 1. janvārī ir Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā.

8.2. 1,5% no zemes vienības kadastrālās vēr

tības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīves
vieta taksācijas gada 1. janvārī ir ārpus Pāvilostas 
novada administratīvās teritorijas.

9. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa ob
jektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktās likmes.

10. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecības 
zemei likmi 2,5% no nekustamā īpašuma kadas
trālās vērtības.

V. Nekustamā īpašuma nodoklis vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 

drošību apdraudošām būvēm
11. Ar nekustamā īpašuma nodokli 3% ap

mērā no lielākās (būvei piekritīgās zemes vai 
būves) kadastrālās vērtības, apliek vidi degra
dējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdrau
došās būves. 

12. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību ap
draudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa atcel
šanu pieņem Pāvilostas novada  DOME, pamato
joties uz izveidotās komisijas lēmumu. 

13. Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina un 
maksāšanas paziņojumu nosūta nodokļu maksā
tājam sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad lē
mums par būves klasificēšanu par vidi degradē
jošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu ir 
kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš aug
stākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru 
atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, 
un tas nav pārsūdzēts. 

14. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 
par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma no
dokli” noteiktajā apmērā veic, sākot ar nākamo 
mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 10. punktā 
minētā būves statusa atcelšanu.  

VI. Nekustamā īpašuma nodoklis būvēm, 
kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos 

aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums

15. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts norma
tīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veik
šanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības 
termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, 
no lielākās  (būvei piekritīgās zemes vai  būves) 
kadastrālās vērtības.

VII. Nodokļu maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpildes termiņš

16. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespie
du izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu lai
kā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

VII. Noslēguma jautājums
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 

1. janvārī. 

Domes priekšsēdētājs 
 U. Kristapsons

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 

24.09.2015. sēdes lēmumu Nr. 15.§
protokols Nr. 10.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 91. punktu, 1. panta 21. daļu, 3. panta 
1. daļu, 11. daļu 14. daļu un 16. daļu, 9. panta otro daļu.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10

„Par nekustamā īpašuma nodokli Pāvilostas novadā 2016. gadā”

Informāciju apkopoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova
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NOTIKUMI

Oktobrī pašvaldības policija 
veica šādus darbus: 

 ª Sastādīti 11 administratīvie protokoli par 
automašīnas novietošanu Baltijas jūras krasta 
kāpu aizsargjoslā. Uzlikti sodi par kopējo sum
mu 520,00 eiro. 

 ª Vērgalē sastādīts administratīvais proto
kols par atrašanos sabiedriskajā vietā tādā rei
buma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Pārkā
pējs sodīts ar 100,00 euro.

 ª Vērgales pagasta „Veldzēs” uzlauzts kra
vas konteineris. Nozagti makšķerēšanas pie

derumi un motorzāģis „Partner”. Informācija 
nodota Valsts policijai.

 ª Pāvilostā saņemts iesniegums par nakts 
miera traucēšanu. Uzsākta administratīvā lieta.

 ª Kāds Pāvilostas iedzīvotājs dzēruma stā
voklī savākts no Aizputes pašvaldības policijas 
un nogādāts savā dzīves vietā Pāvilostā.

 ª Pāvilostā aizturēts vīrietis par velosipēda 
zagšanu un nodots Valsts policijai. Velosipēds 
atgriezts īpašniekam.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas 
 priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2015. gada oktobrī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Oktobra mēnesī piešķirts  18 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 7 ģimenēm piešķirts pamatpa

balsts, 7 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pa
balsts veselības aprūpei, 6 ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, 4 ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts pases kārtošanai, 2 daudzbērnu ģimeņu 4 bērniem 
piešķirti atvieglojumi bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, 3 iedzīvotājiem piešķirti asistentu pa
kalpojumi, 2 ģimenēm piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai skolā, 1 personai piešķirts asistenta 
pakalpojums, 1 personai pārtraukts maksāt pamatpabalsts.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!
*) Pagaidām sakarā ar darbinieku nomaiņu slēgts Sakas Saieta nams. Tiek risināts darbinieku 

jautājums. Sakas pagasta trūcīgie iedzīvotāji pārtikas un higiēnas pakas pēc 13. novembra var sa
ņemt Lejas ielā 10 (ambulances ēka), Pāvilostā – otrdienās 8.00–13.00, ceturtdienās 13.00–7.00.

*) 14. novembrī sociālā dienesta darbinieki apmeklēs svinīgu pasākumu Priekulē.
„Labs darbs ir gaisma, ko nevar noslēpt. Tumsa vienmēr cīnījusies pret gaismu, tumsas vien-

mēr ir bijis vairāk, bet tomēr – gaisma vienmēr bijusi tā, kas uzvarējusi. Katru rītu lec jauna 
saule, un katrā laikmetā piedzimst tādi cilvēki, kas gādā par to, lai neiznīktu ticība cilvēkiem.”

Izturību un jaunus spēkus jauniem darbiem novēlu sociālā dienesta visiem darbiniekiem profe
sionālajos svētkos. Un neaizmirsīsim, ka katram mums ir sava ģimene, kurai mēs esam vajadzīgi!

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 2015. gada  30. oktobra 
sēdē izskatīja 1 administratīvā pārkāpuma lietu par bērna atstāšanu bez uzraudzības. 
Persona sodīta ar brīdinājumu.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 19. novembrī plkst. 14:00 Pāvil
ostas novada pašvaldības ēkā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita Brūkle

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

PĀVILOSTAS EV. BAPTISTU 
DRAUDZĒ

  15. novembrī plkst. 11:00 svētdien diev
kalpojumā viesojas Rīgas draudzes „Pilsēta” 
mācītājs Uģis Pallo.

  20. novembrī (piektdienā) plkst. 18:00 
dievkalpojums „Staigāsim gaismā” ar 2 ār
zemju viesmācītāju piedalīšanos.  

  Adventes svētdienās dievkalpojumi –  pa
rastā laikā plkst. 11:00.

  Kristus Dzimšanas svētku vakara dievkal-
pojums 24. decembrī  plkst. 17:00.

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN 
PĀVILA EV. LUT. BAZNĪCĀ

  1. adventes dievkalpojums notiks 29. no-
vembrī plkst. 14:00;

  2. adventes dievkalpojums – 6. decembrī 
plkst. 14:00.

DIEVKALPOJUMI PĀVILOSTAS 
SVĒTĀ GARA ROM. KAT. BAZNĪCĀ

  Svētā Mise  –  mēneša 1. un 3. svētdienā 
plkst. 15.00; mēneša 1. svētdienā pirms Svē
tās Mises plkst. 14.30 – Rožukronis.

  novembrī:
15. novembris – svētdienas Svētā Mise.

  decembrī:
6. decembris – Adventa 2. svētdiena. 20. de

cembrī  – Adventa 4. svētdiena.  24. decem
bris  – Kunga dzimšanas svētku priekšvakars, 
Svētā Mise plkst. 17.00. Piedalīšanās dievkal
pojumos nav vienīgi draudzes locekļiem, tajos 
drīkst piedalīties ikviens cilvēks. 
VĒRGALES PAGASTA BAZNĪCĀS

  Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā no
tiks 15.  novembrī plkst. 11:00.

  Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā 
notiek katra mēneša 1. svētdienā plkst. 11:00.

 

RELIĢISKĀS ZIŅAS

  Pāvilostas kapsētā notiks 22. novembrī plkst. 16.00;
  Vērgalē notiks 22. novembrī plkst. 14.00;
  Saraiķos Roņu kapos notiks 22. novembrī (laiks tiks precizēts);
  Ziemupes kapos notiks 27. novembrī (laiks tiks precizēts).

ĪSZIŅAS
 Novembrī Grobiņā notiks LEADER padomes 

sēde, pēc kuras  Pāvilostā, Vērgalē un Sakā tiks rīkotas 
informatīvas sanāksmes uzņēmējiem, lai iepa zīstinātu 
ar projektu iespējām.

 Nākamā gada pašvaldības budžetā tiks iekļau
tas izmaksas būvekspertīzes veikšanai nepabeigtajai 
daudzdzīvokļu mājai „Teikas” Vērgalē.

  11. novembrī Vērgales pamatskolā tiks atzīmēta 
Lāčplēša diena. Vakarā vecāko klašu skolēni piedalīsies 
lāpu gājienā Liepājā.

 No 9.–15. novembrim norisināsies gadskārtējā 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kurā piedalīsies arī 
Vērgales un Pāvilostas bibliotēkas.

  30. oktobrī Pāvilostas novada bērnudārzu dar-
binieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vents-
pils novadu.

 Pēc Vērgales komunālās saimniecības priekšsē
dētāja Ivara Lapiņa ierosinājuma Ziemupē tiks rīkota 
ciemata iedzīvotāju sapulce, lai lemtu par ūdensapgādi 
ieilgušā sausuma apstākļos.

Nekustamā īpašuma 
īpašniekiem un lietotājiem!

Paldies visiem nekustamā īpašuma no
dokļa (NĪN) maksātājiem, kuri godprātīgi 
ir jau veikuši NĪN maksājumus. Atgādi
nu, ka NĪN ceturtais maksāšanas termiņš 
2015. gadā ir 16.11.2015. 

Lūdzu, veiciet maksājumus laikus, lai 
nebūtu jāmaksā kavējuma nauda!

Lūgums NĪN maksātājiem, kuri veic 
maksājumus ar internetbanku, norādīt 
personīgā konta numurus īpašumiem 
vai īpašuma nosaukumu, lai būtu vieglāk 
identificēt Jūsu NĪN maksājumu. Atgādi
nu, ka informāciju par NĪN un NĪN no
maksas iespēja ir pieejama portālā www.
pakalpojumi.lv

Zemes lietu speciāliste Anna Brūkle

Pašvaldība rīko publisko apspriešanu par 
lauku ceļu atjaunošanas darbiem

Lauku attīstības programmas 
(LAP) investīciju pasākuma „Pa
matpakalpojumi un ciematu at
jaunošana lauku apvidos” ietva
ros Pāvil ostas novada pašvaldība 
15.  oktobrī gan Pāvilostā, aicinot 
Sakas pagasta zemniekus un uzņē
mējus, gan Vērgalē, aicinot Vērgales 
pagasta lauksaimniekus un uzņēmē
jus,  rīkoja pašvaldības un uzņēmē
ju apspriedes par uzņēmējdarbībai 
nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu 
pārbūvi un būvniecību. 

Lauku attīstības programmas 
(LAP) investīciju pasākuma „Pa
matpakalpojumi un ciematu atjau
nošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vie
nības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu 
(pašvaldību ceļi bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve.

Pāvilostas novada pašvaldībai pieejamais finansējums 550 000 eiro, plus pašvaldības līdzfinansējums 
10%, kopējā summa 605 000 eiro.

Tikšanās reizē pašvaldības pārstāvji domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, izpilddirektors Alfrēds 
Magone un Vērgales pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups izklāstīja lauksaimniekiem un uzņēmējiem savu re
dzējumu par tiem pašvaldības ceļiem, kurus vajadzētu uzlabot. Savukārt Pāvilostas novada zemnieki un 
uzņēmēji vienbalsīgi piekrita pašvaldības izvēlei, jo tieši šie grants seguma pašvaldības ceļi ir sliktā stāvoklī, 
kas apgrūtina gan zemnieku, gan uzņēmēju darbu. 

Sanāksmes noslēgumā tika nolemts, ka vēl līdz reāliem pašvaldību ceļu remontdarbiem lauksaimnie
kiem un uzņēmējiem tiks nosūtīti dokumenti to saskaņošanai.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieredzes apmaiņas brauciens
Š. g. 20. oktobrī Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs  Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem 

un citiem interesentiem organizēja ekskursiju.
Rīts aizsākās Rojas jūras Zvejniecības muzejā, kur iepazināmies ar Rojas vēsturi. Šeit Rojas TIC pārstāves 

mūs informēja par aktualitātēm Rojā un viņu sadarbības modeli ar vietējiem uzņēmējiem un TIC darbu. Ap
skatījām jaunās TIC telpas autoostā. Pēc tam devāmies izbraucienā ar peldošo pontonu pa Rojas upi un kanā
lu, apskatījām Rojas jahtu ostu, laivu nomas punktu, sporta centru, āra virvju taku un pludmali. Iepazināmies 
ar Rojas viesnīcas tūrisma piedāvājumu un piedalījāmies gardēžu mielastā. Pēc viesošanās Rojā devāmies 
uz Igurda Baņķa lauku sētu „Kauliņi” 
Valdemārpils apkārtnē un Nur
muižas pili Laucienes pagastā. 
Dienas noslēgumā viesojāmies 
Kuldīgas pils pagrabā, kur piedalī
jāmies vīna darītavas „Smilškalni” 
vīna degustācijā.

Laiks bija brīnišķīgs, iespai
di spilgti, pieredze noderīga   un 
ekskursijas atmosfēra pozitīva!

Paldies visiem par atsaucību!
Tiksimies nākamā gada 

pieredzes apmaiņas braucienā!
Pāvilostas novada 

TIC vadītāja Mairita Tumpele Fo
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Apspriešana Vērgalē ar Vērgales pagasta lauksaimniekiem un 
uzņēmējiem.

AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM!
Lūdzu parūpējieties, lai pie jūsu mājas vai viensētas būtu izlikts saredzams un izlasāms 

māju nosaukums vai ielas numurs, kā to paredz Pāvilostas novada pašvaldības 
2014. gada saistošie noteikumi nr. 12 „Pāvilostas novada administratīvās atbildības 

noteikumi” II nodaļas 8. punkts. 
Tas nepieciešams, lai operatīvais transports (neatliekamās medicīniskās palīdzība, 

ugunsdzēsēji, gāzes dienests, pašvaldības vai valsts policija utt.)  
pēc iespējas ātrāk un pēc adreses varētu Jūs atrast! 

Mirušo piemiņas dienas 
dievkalpojums jeb 

SVECĪŠU VAKARS
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Atzīmē Skolotāju dienu!

Fo
to

: G
. A

ke
rf

el
de

Pāvilostas vidusskolā 2. oktobrī Skolotāju dienā jau no plkst. 8:00 skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki 
no 12. klases Elvis Vīgants, Kristaps Klaks, sagaidīja skolotājus ar ziediem netālu no skolas ārdurvīm, 
tad  pavadot līdz ieejai. 

Skolā skolotājus sagaidīja skolas teh
niskie darbinieki, kur katrs ienācējs tika 
mērīts, noteikts viņu asinsspiediens un 
sirdspukstu skaits minūtē, līdz nobeigu
mā, ar brašu gaisa iepūšanu svilpē, tika 
pārbaudīts plaušu tilpums.

Skolotāju istabas sienu rotāja apsvei
kums, ko  zīmēja Samanta Barsukova. 

Tad pusdeviņos skolotāji devās uz 
pirmo skolotāju stundu, kur skaitoties uz 
trīs, sadalījās trīs komandās. Katrai ko
mandai bija jāatbild uz astoņiem asprātī
giem, āķīgiem jautājumiem. Darbs veicās 
raiti. Stundu vadīja Made Jete Jance un   
Diāna Šlangena.

Starpbrīdī skolotāji pulcējās aktu zālē, 
kur mūzikas pavadījumā veica rīta rosmi. 
Pēc nelielas pauzītes skolotājus uz kopā 
sanākšanu pulcēja   Pāvilostas kultūras 
nama bērnu dramatiskais kolektīvs Mari
tas Hornas vadībā ar ainiņām no skolas 
dzīves. Jautrā gaisotnē ātri paskrēja laiks.

Pāvilostas vidusskolas skolotāju kolektīvs saka paldies katram, kas ar sirsnību piedalījās Skolotā
ju dienas īstenošanā – skolēniem, tehniskiem darbiniekiem, skolas virtuves saimniecēm. Īpašs paldies 
Maritai Hornai un visiem skolēniem, kuri intensīvi apmeklēja mēģinājumus un sagatavoja tiešām jauku 
izrādi! Paldies arī pašvaldībai par organizēto braucienu uz koncertu Liepājā. 

Arī Vērgales pamatskolā 2. oktobrī tika atzīmēta Skolotāju diena. Šajā dienā rūpes par skolas dzīvi 
tradicionāli uzņēmās 9. klase. 

Skolas direktora pienākumus uzņēmās Anna Rita Kurme, mācību pārzines funkcijas pildīja Dace 
Dunaiska, bet pārējie devītklasnieki vadīja mācību stundas klasēs, uzmanības lokā paturot arī pašus 
skolotājus. 

Arī viņiem bija sagatavota īpaša mācību programma – īss atkārtojums no pamatizglītības program
mas. Vispirms katrs skolotājs izlozes kārtībā ieguva sev citu vārdu, tikai šai dienai un tad mācības ritēja 
pilnā sparā. Jāpiebilst, ka jaunie pedagogi bija stingri un prasīgi, jo par laicīgu neierašanos stundās bija 
jāraksta paskaidrojums. 

Taču beigās viss bija labi, jo visi skolotāji saņēma diplomus par pamatizglītības iegūšanu! Svinīgajā 
pasākumā skolas zālē skolēni ar ziediem un dienas gaitā sagatavotajām dāvanām sirsnīgi sveica savus 

skolotājus Skolotāju dienā! 

Savukārt metodiķe kultūras un izglītības jomā Silvija Leja Pāvilostas novada pašvaldības vārdā sko
lotājiem viņu īpašajā dienā bija sarūpējusi skaistu koncertu Liepājā.

Marita Rolmane, Vita Braže un Marita Kurčanova
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Vērgales pamatskolas ziņas 
  5. klases skolnieks Miks KALĒJS izcīnīja 2. vietu vieglatlētikas četrcīņā Liepājas rajona novadu 

sporta spēļu sacensībās. 
  Karjeras nedēļas ietvaros no 12.–16. oktobrim Vērgales pamatskolas vecāko klašu meitenes 

piedalījās 5. Skolu ātradīšanas čempionātā „Adi ātri”, kas norisinājās Liepājas 10. vidusskolā. 7. kla
ses skolniece Paula PELNĒNA ieguva 2. vietu, 8. klases skolniece Marija PETRAUSKA un 9. klases 
skolniece Dace DUNAISKA ieguva 3. vietu.

Šņāpulis viesojas Vērgales „Kastanītī”
Ar nepacietību piektdien, 16. oktobrī, bērni gaidīja tārpiņa Šņāpuļa piedzīvojumus. Liepājas ceļojošā 

leļļu teātra „Maska” aktieru Agitas Trupas un Pētera Trupa izpildījumā bērni varēja noskatīties muzikā
lu izrādi par draudzību. Paldies māksliniekiem par krāšņo leļļu izrādi!

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde

PII „Dzintariņš” notiek Putras stunda
9. oktobra rītā visi „Dzintariņa” audzēkņi brokastīs ēda gardu putru. Pēc brokastīm „Taurenīšu” 

un „Vāverēnu” grupas bērniem 
medmāsa Aiga pastāstīja, kā no 
dažādiem graudaugiem tiek ga
tavotas putras un par to nozīmi 
uzturā. Putras stundas laikā bērni 
aplicēja šķīvi ar Latvijā pazīstamā
ko graudaugu vārpām, klausījās 
pasaku par pieciem kaķiem, kam 
arī garšo putra, un noslēgumā iz
kustējās rotaļā „Vāru, vāru putri
ņu”. Ēdīsim putras un būsim veseli 
un stipri!

PII metodiķe Aija Gertsone

„Kastanītī” veido keramikas darbiņus
14. oktobrī Vērgales bērnudārzā „Kasta

nītis” ciemojās Latgales keramiķis Leontīns 
Cīrulis.

Kopā ar mākslinieku bērni iepazina kera
mikas veidošanas brīnumu. Katram bērnam   
bija iespēja uz podnieka ripas no vienkārša 
māla pikuča izveidot savu pirmo   keramikas   
šedevru, kas deva pārliecību – es varu, un mil
zīgi daudz pozitīvu emociju.

Paldies studijai „CRAZY CERAMICS” un 
personīgi māksliniekam Leontīnam Cīrulim!

Iestādes vadītāja 
Gaida Akerfelde

Labus darbus 
mēs varam darīt katru dienu!

Labus darbus mēs varam darīt katru dienu: palīdzēt cilvēkiem, sakopt skolas un mājas apkārtni, 
rūpēties par mājdzīvniekiem, arī mācīties atbildīgi ir darbs.

Tā Labo darbu nedēļa 
Vērgales skolā tur pinās. 
23. oktobrī Vēr gales pa
matskolas 5.–9. kla šu 
skolēni un viņu skolotā
ji devās palīdzēt „Dvē
seles veldzes dārza” 
iekār tošanā Ziemupē. 

Mūs laipni sagaidī
ja un darbus ierādīja 
Vēsma Cibule. Mūsu 
uzdevums bija pār
nest ķieģeļus, kas būs 
nepieciešami bruģēta 
celiņa veidošanai. Sko
lēni strādāja čakli un 
atbildīgi. Uzticētais darbs tika paveikts godam. Bijām mazliet noguruši, bet gandarīti, ka esam ko labu 
paveikuši.

Direktora vietniece Anda Blūmane

Draudzība 40 gadu garumā
23. oktobrī Vērgales pamatskolā ciemojās draugi no Ventspils novada Tārgales pamatskolas. Drau

dzība, kas nejauši  aizsākās 1975. gadā, vieno mūs, skolotājus, jau 40 gadus.
Nemainīgi gadu no gada satikšanās notiek oktobra mēnesī. Šogad tārgalnieki ciemojās pie mums. 

Ciemiņi bija iepriecināti par skolas fasādes remontu, par redzēto skolā. Jautra, aktīva un atraktīva bija 
ekskursija pa Liepāju, kur 
skatījām jauno Dzintara 
koncertzāli, Amatnieku 
namu. Liepāja daudziem 
no mums asociējas ar gru
pu „Līvi”. Jūrmalas parkā 
klausījāmies „Līvu” dzies
mas un baudījām rudens 
noskaņas dabā.

Kopīgais vakars turpi
nājās viesu namā „Līdum
nieki”. Sarunās ar kolēģiem 
gan nopietni, gan neno
pietni tika runāts par ak
tuāliem izglītības jautāju
miem. Pieredzes apmaiņa 

ir ieguvums mums visiem skolotājiem. Pozitīvas emocijas un tikšanās prieks ir stimuls tālākajai sadarbībai.
Atvadoties tika teikti vārdi: „Uz tikšanos Tārgalē!”

Direktora vietniece 
Anda Blūmane
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Brauciens uz Ventspili rudens brīvlaikā
Olimpiskajā dienā Pāvilostas vidusskolā viesojās 

basketbolisti no Ventspils, pārsteigumā bija ielū
gums uz Ventspils sporta centru, lai klātienē katrs 
skolēns varētu vērot basketbola spēli. Un tā, 27. ok
tobrī 5.–9. klašu skolēni devās uz Ventspili. 

Pa ceļam, jūras krastā, netālu no Jūrkalnes, apska
tījām vietu, kur izvietots akmens ar gravējumu 57 pa
ralēle, nākamais objekts – „Cerību bura”, kas ir piemi
ņas zīme latviešu bēgļiem uz Zviedriju (Gotlandi) no 
1944.–1945. gadam. 

Pēc iepazīšanās ar Ventspils sporta centra vēsturi 
un citiem faktiem, pienāca laiks BK Ventspils 17. eiro
kausu sezonas atklāšanas spēlei ar  komandu no Slo
vēnijas Helios Suns. Par lielu prieku visiem līdzjutē
jiem BK Ventspils uzvarēja!

Marita Rolmane

Oktobris – labo darbu mēnesis
Oktobris – Vērgales pamatskolā labo 

darbu mēnesis. Katra klase devās veikt 
kādu labu darbu. 

3. klase pielika putnu būri pūcei, la
boja mīkstās rotaļlietas, 2. klase cītīgi 
grāba lapas un slaucīja celiņus pie skolas, 
4. klase sakopa Eduarda Celma piemiņas 
vietu. 5.–9.  klašu skolēni lasīja ābolus, 
kā rezultātā tika izspiesta 300 litri ābo
lu sulas, kā arī piedalījās Dvēseles dār
za izveidē Ziemupē. Paldies Neredzīgo 
biedrības ļaudīm par atbalstu labo darbu 
veicināšanā, it īpaši Vēsmai Cibulei par 
sirsnīgo sagaidīšanu un uzņemšanu.

Katru dienu mēs varam veikt kādu 
labu darbu, tā iepriecinot sevi un līdzcil
vēkus. Katru dienu lai tiek paveikts labs 
darbs!

Direktora vietniece Anda Blūmane

MAINĪGĀ TURCIJA 
Joprojām   norisinās Erasmus+ projekta   

„Act together –  be creative!” aktivitātes. Nu
pat  esam  atgriezušās no vizītes pie mūsu pro
jekta partneriem  Gaziantepas pilsētā, Turcijā. 
Iespai du daudz un nez vai vienā rakstā visu var 
aprakstīt. 

Pirmais iespaids – ļoti liela valsts ar savda
bīgu kultūru, reliģiju un milzīgu nacionālo lepnumu. Visur 
plīvo Turcijas karogs – kas simbolizē turku varenību un lep
numu par savu nāciju. Tajā pašā laikā turki ir ļoti viesmīlīgi 
un laipni ļaudis. Ciemiņiem rāda visu to labāko un cenšas, 
lai ciemiņš justos gaidīts un apmierināts. Kaut arī tūrisma 
sezona Turcijā beidzas 1. oktobrī, Gaziantepā oktobra otrajā 
nedēļā vēl pieturējās saulains un silts laiks – dienā apmēram 
25 grādi.

Gaziantepas Gineikentas bērnudārzs, kurš mūs uzņēma, 
svinīgi sagaidīja visus projekta partnerus, rokās turot pašu 
zīmētus partnervalstu karogus un aicinājumus „Laipni  lū
dzam!” katras valsts valodā. Koncerts gan izpalika, jo valstī 
bija izsludinātas 3 dienu sēras sakarā ar teroru aktu Ankārā, 
taču tas netraucēja mūsu draudzīgo tikšanos. Bērnu vecā
ki bija mums saklājuši galdu, kur varējām degustēt turku 
nacionālos ēdienus. Pārsvarā tie bija saldumi un dažādi 
deserti.

Tā kā šis jau ir mūsu projekta ceturtais mītiņš, tad dalīb
nieki tiekas jau kā seni draugi. Kopš tikšanās Latvijā pagājuši 
jau 4 mēneši un bija jauki satikties un apspriest, kā esam ti
kuši galā ar projekta uzdevumiem. Uz šo tikšanos vajadzēja 
sagatavot divu mūsu tautas deju ierakstus, ko izpilda mūsu 
bērnudārza bērni. Vēlreiz gribu pateikt paldies visiem bēr
niem, kas piedalījās diska tapšanā, par viņu skaisto priekšne
sumu, viņu vecākiem par atbalstu un skolotājai Sigitai Frei
manei par ieguldīto darbu.

Mītiņa laikā katra delegācija iepazīstināja pārējos projek
ta dalībniekus ar savas tautas dejām un mūziku. Tagad mūsu 
uzdevums ir uz pēdējo tikšanās reizi Bulgārijā aizvest ierak
stu, kurā mūsu bērni dejo rumāņu, turku, bulgāru un ungāru 
tautas dejas. Tas ir liels izaicinājums deju skolotājai un mūsu 
bērnudārza mūzikas skolotājai.

Mītiņa programma bija daudzpusīga, ar dažādām aktivi
tātēm. Mēs kopā strādājām vizuālās mākslas darbnīcās, mēs 
mācījāmies citu tautu dejas un mācījām savas tautas rotaļ
dejas, mēs apgleznojām akmeņus un mācījāmies locīt garos 
balonus. Tas nebija viegli, bet ļoti, ļoti  interesanti. Visintere
santākā, mūsuprāt, bija EBRU māksla. Ebru, kas mūsdienās 

pazīstama kā dekoratīvi lietišķā papīrmāksla, ir viens no se
nākajiem Turcijas mākslas veidiem, precīzu izcelsmes vietu 
un laiku atstājot nezināmu. Ebru tehnika sastāv no speciālas 
krāsas un sabiezināta ūdens, darba beigās uz skaisto glezno
jumu tiek uzklāts papīrs, tādējādi iemūžinot to kā gleznu. Arī 
mums bija iespēja uztaisīt katram savu darbu ebru tehnikā.

Turcijas partneri iepazīstināja mūs ar savas tautas tradīci
jām, ēšanas kultūru un izciliem apskates objektiem. Pabijām 
Zeugmas mozaīkas muzejā, kas ir lielākais šāda veida muzejs 
pasaulē. Skaistākā mozaīka – „Čigānu meitene”, kura skatās 
uz tevi, lai kurā vietā tu nostātos un skatītos uz viņu. Tikām 
aizvesti  arī uz Nemrutdagu – 2150 m augstu kalnu Turcijas 
dienvidos, kur 62. gadā pirms mūsu ēras pēc valdnieka An
tioha I Teosa pavēles tika izkaltas trīs terases, uz kurām tika 
novietotas 8–9 metrus augstas statujas (Antioha, ērgļa, lau
vas, dažādu armēņu un grieķu dievu). Kalna virsotne kļuva 
par svētnīcu Antioha godināšanai. 1987. gadā Nemrutdags 
iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Braucot uz 
šo izcilo senatnes pieminekli varējām vērot Turcijas dabu, 
lauksaimniecību un iedzīvotājus, kas vietām dzīvo ļoti naba
dzīgos apstākļos. Varējām izbaudīt sajūtas, ko nozīmē braukt 
pa serpentīnu ceļu kalnos. Turcijā ir apmēram 78 miljoni 
iedzī votāju. Pilsētā, kurā viesojāmies, Gaziantepā, vien ir 
2 miljoni iedzīvotāju – tik cik mums visā valstī!!! Ļoti lie

las  problēmas ar bēgļiem, jo 
viņu ir ļoti daudz. Tiek bū
vētas jaunas dzīvojamās mā
jas – pilsēta aug. Jaunie rajoni 
vēl nesakopti, nav apzaļumo
ti, bet bērnu laukumi – ik uz 
soļa. 

Interesanti bija iepazīties 
ar Gaziantepas Gineikentas 
bērnudārzu. Bērnudārzs iz
vietojies 3stāvu ēkā. Grupi
ņas ļoti līdzīgas viena otrai. 
Bērniem ēdienu pieved ēdi
nāšanas firma. Bērni bērnu
dārzā uzturas tikai 5 stundas, 
piedalās nodarbībās un tad 
iet mājās. Bērnudārzā neguļ. 
Šo bērnudārzu vada vīrie
tis un arī vairāki skolotāji ir 
vīrieši, jo skolotāja profesija 
Turcijā ir ļoti  prestiža un cie
nījama.

Pārsvarā Turcijā strādā vī
rieši, viena daļa sieviešu dzī
vo mājās, vāc bērnus, rūpējas 

par ģimenes labsajūtu, pilnveido sevi dažādās nodarbībās – 
kā gleznošana, izšūšana, šūšana, u.t.t. Bet vīrieši gādā par 
ģimenes labklājību. Veikalos un tirgū tirgojas tikai vīrieši. Ja 
gribat kaut ko nopirkt, tad droši varat kaulēties, jo nosauktā 
sākumcena ir uz pusi vai pat divas trešdaļas lielāka nekā fak
tiskā cena, par kuru preci var pēc ilgas un jautras kaulēšanās 
nopirkt.

Noslēdzies pirmais projekta gads, kura rezultātā vajadzēja 
tapt metodiskam materiālam par vizuālās mākslas metodēm, 
kuras pielieto vizuālās mākslas nodarbībās dažādās valstīs. 
Materiāls ir tapis. Tagad katrai valstij tas jāiztulko un jāiepa
zīstina savi kolēģi citos bērnudārzos ar iegūto pieredzi. Bet 
tā kā projekts turpinās, tad mums līdz gada beigām jāizveido 
kalendārs, kurā attēloti vizuālās mākslas darbi, kas uztaisīti 
dažādās tehnikās, ko izmanto visas projekta partnervalstis.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Iespaidos dalījās mūzikas skolotāja Simona Tomase 
un vadītāja Gaida Akerfelde
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Zemkopības ministrija 
skaidro par prasībām 

zālāju kopšanai
Sākotnēji jāuzsver, ka tiešie maksājumi ir atbalsts, kas piešķirams lauksaimnie

kiem, lai uzlabotu viņu dzīvotspēju, jo ienākumus lauksaimniecībā vairāk nekā 
citās nozarēs ietekmē cenu svārstības, kā arī dabas un klimatiskie apstākļi. Tiešie 
maksājumi arī paredzēti, lai daļēji atlīdzinātu izmaksas, kas saistās ar lauksaim
niekiem papildus uzliktajām zaļināšanas, vides, augu un dzīvnieku veselības pra
sībām, kuras netiek pilnībā nosegtas ar tirgū gūtajiem ieņēmumiem.

Tiešie maksājumi paredzēti un piešķirami aktīvajiem lauksaimniekiem  – 
tiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, ražo lauksaimniecības produktus, 
audzē lauksaimniecības dzīvniekus un veic zemes uzturēšanu ganīšanai un kul-
tūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī mazajiem lauksaimniekiem, kas 
nodrošina lauku dzīvotspēju, nevis t.s. „dīvānzemniekiem”. Tādēļ prasība zālā-
jus noganīt vai nopļaut un novākt līdz 15. augustam ieviesta, jo ar 2015. gadu 
tiešmaksājumus var piešķirt tikai par zālājiem, ja tie ir uzturēti ganīšanai un 
lopbarības ieguvei piemērotā stāvoklī. Zālājus ganīšanai un lopbarības ieguvei 
piemērotā stāvoklī var saglabāt tikai tad, ja tiek veikta zālāju noganīšana vai nopļau
šana un novākšana, kas ir pasākumu minimums, ko lauksaimnieki īsteno saskaņā ar 
tradicionālo praksi. Šai prasībai ir izņēmumi tikai attiecībā uz bioloģiski vērtīgajiem 
zālājiem, zālāju biotopiem un nektāra iegūšanai izmantotajiem zālājiem, kuru no
ganīšanas vai nopļaušana un novākšana jāveic līdz 15. septembrim, savukārt zālāju 
sēklas ieguvei paredzētie lauki ir jānokuļ līdz 1. oktobrim.

Zālāju noganīšanas vai nopļaušanas un novākšanas prasība ieviesta arī tā-
pēc, lai stimulētu pamesto lauksaimniecības zemju atjaunošanu un izmanto-
šanu lauksaimnieciskajai darbībai, kā arī veicinātu stabilas lauksaimniecības 
zemes nomas attiecības Latvijā.

Daļa lauksaimnieku pauž bažas, ka tiešie maksājumi ne vienmēr nosedz zālā
ju uzturēšanas – nopļaušanas un novākšanas – izmaksas. Taču tiešo maksājumu 
mērķis nav pilnībā kompensēt zemes uzturēšanas izdevumus, bet gan nodrošināt 
ienākumu atbalstu un kompensēt daļu no sabiedrisko labumu sniegšanas izmak
sām, ko nesedz no tirgus gūtie saimniecības ieņēmumi.

Atsevišķi lauksaimnieki ir nobažījušies par nopļautās zāles un siena ruļļu iz
mantošanas iespēju trūkumu. Šeit jāatgādina, ka lēmumus, ko ražot, kur un kā 
saražoto produkciju realizēt, lauksaimnieki pieņem patstāvīgi, ņemot vērā tirgus 
attīstības tendences. Tāpēc aicinām lauksaimniekus sazināties ar tuvējās apkārtnes 
zemkopjiem un uzņēmējiem un apzināt viņu vajadzības pēc lopbarības vai pakai
šiem. Pastāv arī citas iespējas siena un zāles masas izmantošanai – to var izlietot 
ne tikai lopbarībai un pakaišiem, bet arī biogāzes ražošanai, un, ja nav iespējams 
neviens no minētajiem izmantošanas veidiem, nopļauto zāli var kompostēt. 

Informāciju sagatavoja: 
Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

3. klase labo mīkstās rotaļlietas.

Fo
to

: G
ai

da
 A

ke
rf

el
de

INFORMĀCIJA NOVADA UZŅĒMĒJIEM!
Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka ikgadējā „Pā-

vilostas novada uzņēmēju balle” tiek plānota organizēt 
2016.  gada februārī (datums tiks precizēts vēlāk) Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā ar nosaukumu „PĀVILOSTAS NOVA-
DA UZŅĒMĒJU DIENA”. 

Pāvilostas novada uzņēmēju dienā tiek plānota iepazīšanās ar 
novada uzņēmēju produkciju, izzinošs seminārs un svētku balle 
ar 2015. gada nominantu sveikšana. Atskatoties uz 2015. gada 
uzņēmēju darbošanos un paveikto, tiks izvirzītas šādas nomi
nācijas – Lielākais novada maksātājs 2015; veiksmīga saimnie
košana laukos 2015; netradicionāla saimniekošana laukos 2015; 
ilggadēja saimniekošana laukos 2015; veiksmīgs mājražotājs 
2015; veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2015; vēsturiskā mantojuma 
saglabātājs 2015; ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2015; stipra 
ģimene laukos 2015.

Pāvilostas novada uzņēmēju dienas programma tiks precizēta 
un publicēta informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” 
2016. gada janvāra izdevumā un mājas lapā.
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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 vakarus 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 viesiem – Haskijiem, kā 
arī samīļot Poniju Kriksi, ierakstīt savus labos darbus Lielisko Dar
bu Grāmatā, darboties Meistarotavās, parunāties ar jūru, apskatīt 
Lonijas lellīšu izstādi, izzināt Rūķupes taku, pateicoties sadarbībai 
ar Latvijas Pastu par simbolisku 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 ugunskura, 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 ci-
tus RūķDraugus un RūķViesus, kas grib satikties un kopā būt. Gaisā 
virmos kartupeļu pankūku un Rūķu vasarā lasīto tēju smarža, dar

bosies 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 Darbu Grāmatā un, ja būs drosme, tad izbraukt arī ar has  
kiju 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 vei
dotus rokdarbus, saldus iepriecinājumus glītā saiņojumā, vai man
tas, no kurām esi izaudzis, 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 at
balstu un Ziemassvētku Vecīša motivācijas brigādes gādību aizceļos 
pie tām ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kuriem nav iespēju 
tās saņemt no saviem 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 apsveikumus, tās pieteikt (lai varam ieplānot laiku aiz
braukt) līdz 7. decembrim pa telefona nr. 29400470 vai rakstot uz 
epastu: rukupesrukis@gmail.com.

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 vietas 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

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

 
 

 
Dzīvo ,Latvija, dzīvo, 
Lai Tavi karogi 
Vējā plīvo. 
 
 

 

14.novembrī plkst.19.00 
Vērgales kultūras namā 

 

LATVIJAS 
PROKLAMĒŠANAS 

GADADIENAI  
veltīts pasākums 

 
 Mūsu labākie – jauni ieraksti Vērgales Goda 

grāmatā. 
 

 Fotokonkursa „Pāvilostas novads 2015” rezultāti. 
 

 Svētku koncerts kopā ar grupu „Apvedceļš” un 
īpašo viesi-aktieri Mārtiņu Vilsonu. 

 

 Pēc svinīgās daļas balle kopā ar grupu 
„Apvedceļš’’ līdz plkst. 03.00. Dalības maksa ballē 
EURO 3.50. 

 /Galdiņu rezervēšana līdz 11.novembrim  
pie Velgas pa tel. 29189223/ 
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Pāvilostas novada 
basketbola komanda 

aizvadījusi šīs sezonas 
pirmo spēli

Tikšanās ar māksliniekiem Ilonu un Rolandu

Dzejas dienas

Vēstulīte Vērgales pagasta 
vecākiem, kuriem mazuļi 

līdz skolas vecumam
Mīļie vecāki!
Tuvojas pārsteigumiem un saldumiem pilnais Ziemassvētku laiks. Vai 

Jūs zinājāt, ka arī ziemā var izaudzēt koku? Izrādās, ka var un to  varē-
sim redzēt Vērgales kultūras namā 19. decembrī plkst. 12.00. To pierā-
dīs 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 sarūpē-
tās saldumu paciņas. Ja kāds grib sagatavot 
pārsteigumu pirmsskolas vecuma bērniem, 

kuri nav deklarējušies  novadā, tad līdz 
10.  decembrim jāpiesakās Vērgales kasē 
pie Mārītes un jāsamaksā EUR 3.50. 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

(Par pasākumu Pāvilostas un 
Sakas pagasta pirmsskolas 

 vecuma bērniem informācija 
 tiks publicēta decembra avīzē)

9. oktobra pēcpusdienā Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā 
bija iespēja klātienē tikties ar grāmatas „Rīga–Pekina jeb ceļošana 
un izdzīvošana ne sezonā”  autoriem  Ilonu Balodi-Ūdri  un Ro-
landu  Balodi-Ūdri.  

Pasākuma mērķis – veicināt autoru un lasītāju intelektuālo mij-
iedarbību. Popularizēt grāmatu un lasīšanu kā lietderīgu brīvā lai-
ka pavadīšanas līdzekli un līdz ar to nostiprināt iera-
dumu lasīt grāmatas.

No Rīgas līdz Pekinai – jā, tieši tik tālu ceļu vai-
rāk nekā 7 mēnešu garumā mēroja atraktīvie ceļotāji 
Ilona un Rolands. Ceļojums viņiem sanāca diezgan 
netradicionāls – ceļotāji tajā devās bez finansiāliem 
iekrājumiem, paļaujoties uz veiksmi, ļaužu labvēlību 
un savu izturību. Šajā laikā viņi dzīvoja gan kā no-
plukuši klaidoņi, gan kā īsti karaļi – izbaudīja ielu 
un klubu muzikantu dzīvi, gulēja viesnīcās, parkos, 
pludmalēs un vilcienu stacijās. Satika milzum daudz 
dažādu cilvēku, pieredzēja Kaukāza pretrunas, mu-
sulmaņu pasaules brīnumus, hindu dīvainības, Pa-
kistānas viesmīlību, kā arī Ķīnas sociālisma varas 
priekšrocības un mīnusus.

Grāmatā aprakstīti viņu jautrie, trakie un brīžiem 
neticamie piedzīvojumi visās 16 šī ceļojuma laikā 
apmeklētajās valstīs: Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovāki-
jā, Ungārijā, Slovēnijā, Horvātijā, Serbijā, Bulgārijā, 
Turcijā, Gruzijā, Armēnijā, Pakistānā, Indijā, Nepālā, 
Tibetā un Ķīnā.

Ja nepaguvi  uz tikšanos ar autoriem, nāc un izlasi 
grāmatu! 

Paldies Inesei Semenkovai par atsaucību, izpalīdzību sagaidot 
viesus.

Par šo pasākumu ir iespēja izlasīt arī 2015. gada 12. oktobra laik-
rakstā „Kurzemes Vārds”. 

Bibliotēkas vadītāja  Mairita Vītola

Pirmo spēli 2015./2016. gada sezonā  aizvadījusi Pāvilostas 
novada basketbola komanda, kura „Rietumu līgas” – Kurze-
mes radio līgas spēlē Kandavā sacentās ar komandu no Ka-
zahstānas BC „Barsy Atyrau”. 

Pirms sezonas Pāvilostas novada komanda  bija smagi tre-
nējusies Vasaras nometnē pie fiziskās sagatavotības trenera 
Oskara Liepiņa un papildinājusi sastāvu ar diviem pieredzē-
jušiem spēlētājiem. 

Kā jau ierasts pirmajā spēlē, tika pieļautas daudzas kļūdas 
abu komandu izpildījumā. Spēlē, kurā dominēja aizsardzība, 
pārāki tomēr bija Pāvilostas novada basketbolisti, kuri šo spē-
li uzvarēja ar rezultātu 56:34. Pāvilostas novada komandā par 
šīs spēles labāko spēlētāju atzina Andi Zariņu. Nākamā spēle 
notika 31. oktobrī Kandavā pret Kandavas komandu.

„Barsy Atyrau” – „Pāvilostas novads” 34:56 (9:11, 11:14, 
6:11, 8:20).

Pāvilostas novada basketbola komandā spēlēja – A. Zariņš 
(14 punkti), M. Kravčenko (14 punkti), T. Leiteris (10 pun-
kti), A. Freimanis (5 punkti), K. Kabiņeckis (5 punkti), R. Ka-
biņeckis (5 punkti), A. Sils (3  punkti), L. Pirktiņš, K. Osis, 
K. Tiškus.

Dzintars Semenkovs, 
Vērgales sporta nama vadītājs
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Pāvilostā aizrit pirmā medību balle
Oktobra mēneša izskaņā Pāvilostā pirmo reizi tika rīkota Pāvilostas novada medību balle. Šādu pasākumu organizatoriem rīkojot pirmo reizi, 

tika domāts gan par to, lai mednieki smeltos zināšanas seminārā, gan satiktos kolektīvajās sadraudzības medībās, kā arī apmainītos ar viedokļiem 
un atpūstos ballē. Un šī noteikti bija tā īstā reize, kad izrādīt savas nomedītās vai atrastās trofejas, organizējot kopīgo Pāvilostas novada medību 
trofeju izstādi.

30. oktobra pēcpusdienā Pāvilostas novada pašvaldības izstā-
žu zālē notika seminārs par staltbriežu selektīvām medībām un 
pārnadžu populāciju apsaimniekošanas pamatprincipiem, ko 
vadīja Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis 
Baumanis. Seminārā tika apspriestas gan tēmas par staltbriežu 
populāciju mūsu novadā, gan temati par Āfrikas cūku mēri un 
kā tas skar Kurzemes mežacūku populāciju, kā arī no mednieku 
puses tika uzdoti daudzi citi interesējoši jautājumi. 

Savukārt nākamās dienas rītā jau pulksten deviņos ne-
ierasts skats pavērās pie Pāvilostas stadiona, kur uz kolek-
tīvajām sadraudzības medībām bija pulcējušies liels skaits 
mednieku gan no mednieku biedrības „Saka”, gan Vērgal-
es mednieku biedrības, kā arī no medību iecirkņa „Vīksna”, 

viņu vidū arī   desmit daiļā dzimuma pārstāves.   Medībās 
kā goda viesi tika aicināti Dienvidkurzemes virsmežniecī-
bas medību speciālists Gunārs Freimanis, Dienvidkurze-
mes virsmežniecības virsmežzinis Jānis Iesalnieks, Latvijas 
Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis 
un žurnāla „Medības” galvenā redaktore Linda Dombrov-
ska. Kopskaitā kolektīvajās sadraudzības medībās piedalī-
jās 48 šāvēji un 16 dzinēji. Mednieku biedrības „Saka” va-
dītājs Nikolajs Kurčanovs nostādot vīrus un sievas ierindā, 
lai instruētu klātesošos par medību procesu un drošību 
medībās, vēlēja visiem veiksmīgas medības. Līdz ar to ko-
lektīvās medības Sakas medību iecirknī turpat sešu stundu 
garumā varēja sākties. Medību iznākums – nošautas sep-
tiņas mežacūkas (tostarp viena cūka mednieces Katrīnas 
Šternas kontā) un staltbrieža teļš.

Laba laika un Meža mātes lutināti mednieki patīkami no-
guruši un gandarīti par dienas guvumu vakarpusē pulcējās 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā, kur mazajā zālītē ikviens 
varēja apskatīt medību trofeju izstādi, bet lielajā zālē atpūsties 
ballē kopā ar grupu „Imula”. Pasākums iesākās ar dienas un 
kolektīvo medību rezumējumu. Kultūras nama vadītāja Silva 
Vārsberga aicināja teikt dažus vārdus medību trofeju izstādes 
idejas autoram un organizatoram Valērijam Kurčanovam, 
kurš pastāstīja par pašām medību trofejām un izstādi, kā arī 
simboliski sveica veiksmīgākos šāvējus un savus palīgus, lai 

šādas sadraudzības medības un medību trofeju izstāde va-
rētu notikt. Klātesošos ar pasākuma izdošanos un vēlējumu, 
lai novada medību balle kļūst par tradicionālu pasākumu 
un nākamgad noris Vērgalē, sveica Pāvilostas novada paš-
valdības izpilddirektors Alfrēds Magone. Vakara gaitā ballē 
tika izspēlētas dažādas atrakcijas, kas parādīja gan mednieku 
veiklību, gan attapību un precizitāti.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»

Nezaudēsim dzīvesprieku!

Teātris Vērgales kultūras namāEVELĪNA OZOLA UN ULMALES BIBLIOTĒKA 
VIDEO  APSVEIKUMĀ

„LATVIJAI 97! VĀRDI!”
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Ar šādu logo pensionāri tika aicināti uz atpūtas vakara balli. Da-
lībniekus un viesus sveica pensionāru apvienības vadītāja Maija un 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Tradicionāli tika atzīmētas gada nozīmīgākās jubilejas. Šogad pa-
sākumā piedalījās divi Dimanta pāri – Rita un Haralds Lukšēvici, 
Austra un Māris Plūdumi. Dzīves gadu sudrabā un zeltā greznoju-

18. oktobrī Vērgales kultūras namā viesojās Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
amatierteātris ar izrādi pēc A. Ločmeles darba motīviem „Sievasmātes senču laiki”.

Pirms izrādes režisore M. Horna skatītājus iepazīstināja ar aktieriem un viņu 
lomām, nedaudz pastāstot par izrādes saturu. Ar vieglu humoru caurvītā izrāde 
skatītājos raisīja patiesu prieku un zālē bieži atskanēja skaļi aplausi. 

Vita Braže

Ideju apsveikt savu valsti jubilejā jau ceturto gadu pēc kārtas īsteno  producentu 
apvienība „HansaMedia”, veidojot video sveicienus. Šīs idejas iekļaujas mērķprog-
rammā  „Latvijai – 100”, jo tiek tematiski skaitīti gadi līdz simtgadei un sabiedrī-
ba ar katru gadu gatavojas mūsu valsts lielajai svētku jubilejai.  Šogad 18. novem-
brī  mūsu Latvijai paliek  97 gadi. Šā gada video  apsveikumu radošā grupa vēlas 
veidot kā veltījumu latviešu literatūrai, valodai, grāmatniecībai, bibliotēkām un 
pirmklasniekiem. 

„Latvijai 97! Vārdi!” video apsveikums tiek veidots, lasot tekstu no 97 grāmatām, 
kas hronoloģiski izdotas no 1918.–2015. gadam. Radošā grupa filmē šo 
apsveikumu 97 Latvijas bibliotēkās.  Pirmklasnieki  grāmatās  lasa vienu rindkopu 
no 17. lapaspuses. No dažādiem vārdiem, kas izlasīti, rakstnieks Pauls Bankovskis 
izveidos  apsveikumu, kas skanēs kā stāsts,  ko radījuši 97 pirmklasnieki dažādās 
Latvijas vietās. Šo apsveikumu varēs skatīt  Latvijas televīzijā starp raidījumiem 
aptuveni visas nedēļas garumā  pirms 18. novembra svētkiem, par tā tapšanu 
vairāk varēs uzzināt 11. novembra „Panorāmā”.

Ulmales bibliotēka ir izvēlēta kā  viena no Latvijas 97 bibliotēkām, kurā arī tika 
filmēta daļa no šā gada video apsveikuma. Ulmales bibliotēkā tekstu no grāmatas 
droši lasīja  pirmklasniece Evelīna Ozola. Paldies Evelīnai un vecākiem par 
atsaucību!

Ulmales bibliotēkas vadītāja Lita Šildere

Uzstājas Pāvilostas senioru ansamblis.

Rita un Haralds Lukšēvici. Austra un Māris Plūdumi.

Jubilāre Lūcija Matroze.

šies, nu dārgakmeņu lādei pievienojuši dimantu. Gribas sacīt: „Kā di-
viem skaliem vienā liesmā degot, siltumu un gaismu sirdī uz mūžu 
saglabāt.” Savukārt ziedu klēpjus un bučas saņēma viena septiņdes-
mitgadniece un seši septiņdesmit piecu gadu jubilāri.

Vakaru kuplināja pašdarbnieku priekšnesumi – dziesmas un skeči. 
Aplausu ovācijas izpelnījās elegantās omītes no Virgas un Priekules 
par dziesmām un dejām.

Turpinājumā, protams, kafija, uzkodas, sarunas un dejas. „Dietu, 
dietu jaunas meitas…” tā tautasdziesmās dzied. Šoreiz māmiņas un 

vecmāmiņas pie-
rādīja, ka mūzi-
kas pavadījumā 
gan lēnākā solītī, 
gan valsīti grie-
žot, omulības un 
dzīvesprieka ne-
trūka.

Liels paldies! 
Visiem, kuri pie-
dalījās šī pasāku-
ma tapšanā, vakara 
vadītājiem  – Dai-
gai un Eināram, kā 
arī Dacītei un kul-
tūras nama mei-
tenēm (Ar skatu 
nākotnē).

 Lūcija MatrozeAr dziesmu priecē Virgas un Priekules seniores.
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Apmeklē 
14. Grāmatu svētkus 

Gaviezē
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Pāvilostas novada 
kultūras namu pulciņi

2015./2016. gada sezonā
Kolektīva/pulciņa nosaukums Mēģinājuma laiks  

(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Pāvilostas amatierteātris Pirmdienās, plkst. 19.00,  
Pāvilostas pilsētas kultūras namā Marita Horna

Pāvilostas bērnu dramatiskais teātris Pirmdienās, trešdienās, plkst. 15.30, 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”
2.–3. klase

Piektdienās, plkst. 13.00,  
bērnudārzā „Dzintariņš” Aija Gertsone

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”  
5.–6. klase

Trešdienās, plkst. 17.00,  
bērnudārzā „Dzintariņš” Aija Gertsone

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” 
9. klase

Trešdienās, plkst. 14.00, 
bērnudārzā „Dzintariņš” Aija Gertsone

Pāvilostas kultūrvēstures  
izpētes pulciņš 

Piektdienās, plkst. 15.00, 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā Marita Horna

Pāvilostas 1.–4. klašu  
tautisko deju kolektīvs

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

Daiga Cābele, 
Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 3.–6. klašu  
tautisko deju kolektīvs

Otrdienās, ceturtdienās, plkst. 18.10, 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, 
Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 5.–9. klašu  
tautisko deju kolektīvs

Pirmdienās, plkst. 17.30, 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, 
Einārs Vārsbergs

Pāvilostas vidējās paaudzes  
deju kolektīvs „Mārsils”

Trešdienās, piektdienās, plkst. 20.00, 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, 
Einārs Vārsbergs

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

Liene Breča un 
koncertmeistare –  
Selga Puķīte 

Grupa „Piemare” Pāvilostas pilsētas kultūras namā Dainis Vinkleris
Vērgales vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Vērgalīte”

Otrdienās, plkst. 19.30, 
Vērgales kultūras namā

Kristīne 
Jaunbrūna

Vērgales senioru  
vokālais ansamblis „Vakarvējš”

Sestdienās, plkst. 10.00, 
Vērgales kultūras namā Līvija Jansone

Vērgales bērnu dramatiskais 
kolektīvs

Otrdienās, plkst. 14.00  
ceturtdienās, plkst. 15.00 Velga Freimane

Aerobikas nodarbības Trešdienās, plkst. 18.00, 
Vērgales kultūras namā Anna Apene

Alfrēds Gūtmanis
Es nelepojos ar to, kas man dots, bet par to,  
                                                    kas man dots, es pateicos 
Dievam, vecākiem, garīgi bagātiem cilvēkiem, 
                                                         kurus laimējies satikt.
                                                                     (A. Gūtmanis)

Alfrēds Gūtmanis dzimis Liepājā 1940. gada 13. decem-
brī, no 1967. gada dzīvojis Saldū, bet kopš 1970. gada  – 
Brocēnos. Mācījies Liepājā, Vērgalē, Rīgā. 

Alfrēda pirmā skolotāja Treilība  pamanījusi puiša talan-
tu  un mudinājusi to attīstīt. Akadēmiskas izglītības māks-

liniekam nav, vien  paša  darbs.  Talants  izkopts  1960. gadā dienot armijā, kur komandieris bijis ar 
mākslinieciskām interesēm. Karaspēka daļā bijusi studija, kur par pasniedzēju  strādājis krievu māksli-
nieka Repina skolnieks.  Vairākus gadus aktīvi piedalījies Saldus J. Rozentāla tēlotājas mākslas studijā.

Maizes darbi Alfrēdam bijuši dažādi. Toties nemainīga allaž palikusi interese par grāmatām, par 
kultūrvēsturi un teoloģiju. Šī interese ir manāma arī viņa grafikā, kur dominējošais ir portrets. Visiem 
darbiem, īpaši portretiem raksturīgs dvēselisks skatījums, jo mākslinieks uzticas garīgi bagātiem, nevis 
fiziski bagātiem cilvēkiem. Galvenais akcents tiek likts uz garīgo, nacionālo tematiku. 

Jaunībā mācījies garīgajā seminārā, kuru nav pabeidzis. Par savu garīgo skolotāju uzskata – šī semi-
nāra docentu, mācītāju un dzejnieku Jāni Luksi.

Talants Alfrēdam esot gēnos no krusttēva mātes brāļa, iespējams arī no attālas radinieces – Latvijā 
labi pazīstamās bērnu grāmatu ilustratores Margaritas Stārastes. Arī brālis Valdis ir mākslinieks.

Piedalījies daudzās izstādēs. Nozīmīgākās – 1996. gadā Berlīnē, bet 2000. gada decembrī Alfrēda 
60 gadu jubilejas personālizstāde notika Grobiņā, Zentas Mauriņas memoriālajā muzejā. Māksliniekam 
nepatīk sevis reklamēšana, viņš labprāt strādā klusi un vienatnē.

„Vistuvākā man ir grafika, jo te iespējams panākt gan estētisko, gan garīgo  smalkumu. Patīk zīmēt  
portretus.” – stāsta Alfrēds, draugu portreti aizceļojuši uz Angliju, Austrāliju, Vāciju.

Alfrēda Gūtmaņa grafikas zīmējumi savulaik rotāja žurnāla „Aizsargs” vāku, arī Saldus M. Lutera 
evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas ir mākslinieka noformētas. Zīmētas skaistas apsveikumu kartītes, 
kā arī grāmatzīmes.

Mājās  viņam  ir  daudz  senu  grāmatu,  ģimenes  relikvija 1739. gadā izdotā Bībele. 
„Sveci  iededzinājis,  neviens  to  neliek  zem  pūra,  bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.”

Mat. ev. 5, 15.

Pāvilostas novadpētniecības muzejā
no 16. novembra skatāma

novadnieka Alfrēda Gūtmaņa 
darba izstāde (grafika).

Grāmatu svētki, kas katru gadu tiek rīkoti kādā no Liepājas 
apkaimes novadiem, 16. oktobrī  nu jau 14. reizi notika Grobiņas 
novada Gaviezes pagastā. 

Gadu no gada pasākums ir plaši apmeklēts, pulcējot visu apkār-
tējo novadu bibliotekārus un novadu iedzīvotājus. Arī Pāvilostas 
novada iedzīvotāji, Pāvilostas un Vērgales bibliotekāru aicināti, 
kuplā pulkā jau kuro gadu apmeklē šos svētkus, šī reize nebija iz-
ņēmums.

Šajā svētku reizē ar iedzīvotājiem tikās gan politiķi, gan Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kā 
arī nodibinājuma „Pasaules dabas fonds” direktors Jānis Rozītis, 
eksprezidents un grāmatas „Kas es esmu” autors Valdis Zatlers, po-
pulāras grupas „Musiqq” dalībnieks Emīls Balceris un daudzi citi. 

Pasākuma programma bija ļoti plaša un katrs svētku apmeklē-
tājs varēja atrast sev piemērotāko, ko klausīties un kādas atziņas 
gūt. Arī bērniem un jauniešiem šogad tika piedāvātas dažādas ra-
došās darbnīcas un tematiskie pasākumi.

Kā allaž svētku apmeklētājiem tika piedāvāta grāmatu komerc-
izstāde, kuras laikā ikkatrs 
varēja iegādāties sen noskatī-
tu grāmatu vai kādu jaunumu 
par ļoti īpašām cenām, kā arī 
piedalīties jaunāko grāmatu 
izlozē. Dažas no jaunajām 
grāmatām izlozēja arī svētku 
dalībnieki no Pāvilostas no-
vada, ar ko viņus vēlreiz ap-
sveicam!

Bet Grāmatu svētku no-
slēgumā kā jauka dāvana no 
organizatoru puses visiem 
klātesošajiem bija Latvijas 
Nacionālā teātra aktiera Jura 
Hirša muzikāls sveiciens 
„Brīnumi notiek”.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

 speciāliste

Tikšanās 
„Grāmatu starts” 

dalībnieki
Grāmatas joprojām ir pamats tam, lai bērni augtu par gudrām, 

zinātkārām un radošām personībām, veidotu bagātu iztēli un valo-
du. „Grāmatu starts” turpinās, lai pašos mazākajos bērnos rosinātu in-
teresi par lasīšanu, „parādītu ceļu” uz bibliotēku un iedibinātu lasīšanu 
kā tradīciju ģimenē.

Un tā, sestdien, 24. oktobrī ļoti kuplā pulkā uz kārtējo satikšanos 
bija sanākuši mazie lasītāji ar savām ģimenēm. 

Šī diena bija īpaša ikvienam bērnam, jo pie mums bija ieradu-
sies māksliniece  Daiga Puriņa no Liepājas teātra.  Pasākuma mērķis 
veicināt bērnu iztēles un radošo spēju attīstību, atbilstoši dažāda ve-
cuma bērnu interesēm. 

Māksliniece bērniem ļāva iejusties dažādu pasaku varoņu tēlos – 
veidojot un uzklājot uz sejas grimu, citam pieaudzējot garus matus un 
justies kā princesei. Kopā  lasījām grāmatu, atdarinājām dzīvnieku bal-
sis un kustības.

Bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola
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 15. novembrī plkst. 16.00 Nīcas amatierteātra izrāde „Dancis pa 
trim”. Ieejas maksa: 2,00 EUR, skolēniem un invalīdiem bez maksas.

Lustīgs gabals, iestudēts,  par pamatu ņemot divus Rūdolfa Blauma-
ņa stāstiņus – „Paradīzē ” un „Dancis pa trim”. Izrādes varoņu likstas un 
nedienas izspēlējas divos klasiskos mīlas trijstūros  – vienā gadījumā ar 
divām meitām un vienu puisi, bet otrajā – ar vienu meitu un diviem pui-
šiem… Speciāli „Dancim pa trim” ir izveidota Nīcas amatierteātra „Kāzu 
un Bēru kapela”, jo izrādē visi dzied, dejo un izspēlē labi zināmas dziesmas 
un ziņģes.

Dzirkstošs humors, azartisks spēles prieks, kas pavada Nīcas aktierus, 
un skatītāju vēlme izsmieties un izdziedāties līdz ar izrādes varoņiem – tas 
viss sagaida ikvienu, kas vēlas šo svētdienas pēcpusdienu pavadīt kopā ar 
Blaumanīti un nīceniekiem, izbaudot situācijas, kas uzvirmo dancojot pa 
trim…
 27. novembrī plkst. 18.00 Jauniešu tautisko deju kolektīvu sadan-

cošanās koncerts „Deju spēles vējā”.
 5. decembrī plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas egles iedegšana pie Pā-

vilostas novada pašvaldības. Muzikālu sveicienu sniegs zvanu ansamblis 
„Campanella”.
 Pāvilostas pilsētas kultūras namā līdz 18. novembrim skatāma 

MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE.
 Pāvilostas izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) skatāma Jāņa Bēr-

ziņa fotoizstāde „Ar putna spārna pieskārienu...”. 
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 16. novembra skatāma no-

vadnieka Alfrēda Gūtmaņa darba izstāde (grafika).

 Svinēsim svētkus kopā! 14. novembrī plkst. 19.00 Vērgales kul-
tūras namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums – labāko vēr-
galnieku un foto konkursa dalībnieku godināšana.  Īpašie viesi – grupa 
,,Apvedceļš’’– svētku koncerts un balle. Galdiņu rezervēšana līdz 11. no-
vembrim. Dalības maksa ballē – 3.50 eiro.
 Vērgales bibliotēkā 27. novembrī  plkst. 14.00 grāmatas „Priede 

starp debesīm un zemi” ietvaros notiks tikšanās ar rakstnieci, 11 grāmatu 
autori, aktrisi, režisori, teoloģi, mammu, vecmāmiņu… Daci Priedi.  Varēs 
iegādāties gan grāmatas, gan grāmatzīmes.
 Tā dzīves garša rodas, 

         Ja bēdām nepadodas. 
         To dzīves garšu izbaudīt 
         To vajag mācēt katru brīd!  
                                /M. Zālīte/

Vērgales kultūras namā 28. novembrī plkst. 12.00 senioru atpūtas 
pēcpusdiena ,,Ļaujies laika ritumam…’’ Jaukus brīžus sagādās Liepājas 
folkloras kopas ,,Atštaukas’’ meitenes ar jauno ziņģu koncertu. Bērni 
aicinās atcerēties kādas mīļas Ziemassvētku dziesmiņas vārdus. Kopā 
noskatīsimies ,,Laimes formula’’ – iedvesmojošs un pozitīvs kino par 
to, kā iespējams uzturēt mundru un veselu arī bez zālēm – tajā tiksimies 
ar slaveno Inesi Ziņģīti, tēju dakteri Tereško un citiem veselīgiem un lai-
mīgiem cilvēkiem, bet par muzikālo noskaņu rūpēsies Edgars Ziņģe no 
Kuldīgas. Pieteikties pie Ingūnas Saraiķos, Dainas Ziemupē, Velgas vai 
Vizmas Vērgalē, Maijas Pāvilostā līdz 23. novembrim un samaksāt dalības 
maksu divi eiro. Būsim atkal kopā, lai satiktos un atcerētos, pasmietos un 
izlocīt kājas, jo gadi ir dīvaini dārgumi…
 No 11. novembra Vērgales muzejā būs apskatāma izstāde ,,Brīvības 

cīņas Latvijā” no 1919. līdz 1920. gadam.

 Ziemupes tautas namā apskatāma ceļojošā izstāde „PĀVILOSTA 
FOTOGRĀFIJĀS”. Pāvilostas novada TIC jau vairākus gadus rīko foto 
konkursu „Pāvilostas novads”, kā  rezultātā ir uzkrājušās daudz iespaidī-
gu un profesionālu fotogrāfiju par Pāvilostu un tās apkārtni. Vēloties po-
pularizēt labākās no šajos gados iesniegtajām fotogrāfijām un kā dāvanu 
pasniedzot Pāvilostas pilsētai 135. gadu jubilejā, Pāvilostas bibliotēkas va-
dītāja Mairita Vītola sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālisti Maritu 
Kurčanovu izveidoja ceļojošo fotogrāfiju izstādi „Pāvilosta fotogrāfijās”. 
Sadarbojoties ar Kurzemes zonas bibliotēkām izstāde tiks parādīta arī pla-
šākā mērogā, tādā veidā popularizējot savu pilsētu. Oktobra beigās izstāde 
būs skatāma Grobiņas bibliotēkā. Izstāde tapusi Latvijas valsts mežu at-
balstītā Kurzemes kultūras pārvaldes projektu konkursa, ko apstiprinājusi 
Valsts Kultūrkapitāla fonda padome, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
„Kultūras pārvalde” administrētā projektu konkursā, projekta „Ceļojošā 
izstāde „Pāvilosta fotogrāfijās”” ietvaros (I.D. Nr. 31/KKP).

Aizplūdīs dienas kā skanīgi ūdeņi, 
Apšalcot gadu vistālāko līci. 
Tāda būs ziema, un tādi būs rudeņi, 
Cik mēs no vasaras paņemsim līdzi. 
                                            /L. Vāczemnieks/

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 decembra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 27. novembrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  ienest personīgi 
Pāvilosts novada domē  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 23. novembrī

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

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

IEDZĪVOTĀJU
ZINĀŠANAI!

Vērgales pagasta muzeja vadītāja Mirdza Sīpola 
no 2. novembra līdz 1. decembrim būs ATVAĻINĀJUMĀ.

Muzeja darba laiks šajā laika posmā būs:

P.–Pk. 9.30–13.30
S. Sv.  slēgts

Š. g. 12. novembrī 
organizējam tūrisma uzņēmēju 

ikgadējo sanāksmi „REDZĒT DEBESIS” – 
rotu darbnīcā, Dzintaru ielā 7a, 

Pāvilostā plkst. 17.30. 

Tēmas, kuras plānojam izrunāt:
1. Aktualitātes pašvaldībā, Pāvilostas novada domes priekšsē-

dētājs Uldis Kristapsons, izpilddirektors Alfrēds Magone, projektu 
koordinatore Vizma Ģēģere, Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita 
Tumpele;

2. Jaunumi un aktualitātes Liepājā un apkārtnē, LRTIB vadī-
tāja Zane Gaile;

3. Pāvilostas novada pašvaldības policijas sadarbība ar tū-
risma nozarē strādājošajiem, Pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
novembrī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Guntu ZITMANI, Uldi ARĀJU, Nauri FREIMANI, Andri LĀCĪTI, 
Uldi BERGU, Noru MEĻĶI, Līgu KREICBERGU, Montu KURZEMNIECI, Zandu VĒRNIECI!

Pilngadniekus – Mareku PODZIŅU, Silvestru STEPAŅENKO 
un Karīnu VEŠŅAKOVU!

SVEICAM
Dinu un Jāni Doņus 

ar meitas ANNIJAS piedzimšanu!

Noru un Ivo Meļķus 
ar meitas EVELĪNAS piedzimšanu!

Kristīni Bāderi un Jāni Zvirgzdu 
ar dēla ENDIJA piedzimšanu!

Karīnu un Vadimu Drišļjukus 
ar dēla JOANA DĀVIDA piedzimšanu!

Elīnu Lieljuksi ar dēla 
MANU OMARA piedzimšanu!
Kintiju un Normundu Puļķus 

ar dēla SANDIJA piedzimšanu!

Sveicam
Martu AUŠKĀPI un Kristapu JAKUŠU;

Ievu BERNŠTEINU 
un Artūru JANIŠEVU 

KĀZU DIENĀ!

 SLUDINĀJUMS

 PATEICĪBA

MŪŽĪBĀ
Voldemārs MAČIS 

(13.02.1945.–10.10.2015.)

Osvalds Voldemārs 
SĒRDIENIS 

(19.11.1938.–15.10.2015.)

Liepājas Diakonijas centra vārdā 
sirsnīgi pateicamies Vērgales pagasta 
iedzīvotājiem, kuri ziedoja savu lauk-
saimniecības produkciju Liepājā noti-
kušajiem Ābolsvētkiem.

Rasma Vērniece

Pārdod 1-istabas dzīvokli Vērgalē 
„Atvari-8”. Tel. 29124796.

Maina 1-istabas dzīvokli renovētā 
mājā Liepājā, Slimnīcas rajonā, pret 
2-istabu dzīvokli Vērgalē. Tel. 29767731.

Albinu JANAUSKI – 90 
Annu PARINOVU – 90 

Rutu RASU – 90 
Margrietu KARPU – 88 

Līvu Rozīti FREIDENFELDI – 87 
Jekaterinu GABRIADZI – 87 

Egonu ĪVIŅU – 85 
Annu ORLOVU – 85 

Tālivaldi ROMANU – 84 
Hertu BĒRZIŅU – 83 

Ilmāru JĒCI – 83 
Aldonu Ievu VITRUPI – 83 

Arturu Voldemaru VĪTOLU – 83 

Lidiju SEBRI – 82 
Valiju AUDERI – 81 

Lidiju FRIDRIHSONI – 81 
Veltu ANSONI – 80 

Tamāru EGELUNDU – 75 
Gaļinu GRUŠEVAJU – 75 

Dainu KOPŠTĀLI – 75 
Rutu Lūciju POMERANCI – 70 

Andreju Vitoldu VILEMSONU – 70 
Nadeždu ĀBOLIŅU – 65 
Silviju EMBREKTI – 65 
Ligitu KRŪMIŅU – 65 

Aleksandru PRIĻEPSKI – 65

Skaidrīti Martu TAURI – 65 
Ligitu VASIĻJEVU – 65 
Edgaru GLEZERU – 60

Juri 
HELMŠTEINU – 60

Ainu 
JOKUBAUSKU – 60

Viktoru 
SMORODOVU – 60 

Egonu 
STANKĒVIČU – 60 

Ļudu ŪŠI – 60
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