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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums  Pāvilostas

   Novada Ziņas

Tradicionāli oktobra mēnesī Pāvilostas novada dome organizē-
ja aptauju 2016. gada nominācijām. Kopumā šogad piedalījušies 
173 novadnieki, iesniedzot 56 anketas un 7 iesniegumus par izvirzī-
šanu Pateicības raksta saņemšanai.

Atbilstoši  apstiprinātiem noteikumiem, tituls „Goda Novad-
nieks” ir augstākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par 
sevišķiem nopelniem novada labā. Šogad par „Goda novadnie-
ku  2016” ar 102 balsīm kļuvis Pāvilostas novada Vērgales pagasta 
zemnieku saimniecības „Gausēni” īpašnieks JĀNIS CIELAVA.

Savukārt titulam „Gada Novadnieks 2016” komisija pēc balsu 
saskaitīšanas un domes atbalsta Vērgales pagastā apstiprināja Vērga-
les pagasta pārvaldes vadītāju Jāni VITRUPU. Šim titulam novad-
nieki bija izvirzījuši arī Dainu VANAGU un Daigu KADEĢI. Diem-
žēl jāatzīst, ka balsu nepietiekamības dēļ, kā to paredz nolikums, 
šogad Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā izpalika nominācija „Gada 
novadnieks 2016”. Nominācijai tika izvirzīti šādi novadnieki: Irina 
KURČANOVA, Agita PĒTERSONE, Maira BRIEDE, Uldis KRIS-
TAPSONS un Elīna HORNA.

Dēļ nepietiekamu balsu skaita šogad Pāvilostas novadā izpalika 
arī nominācija „Labais darbs novadam 2016” gan Vērgales pagas-
tā, gan Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā. Nominācijai tika izvirzīti 
šādi pretendenti: Irina KURČANOVA, Vaira KĀRKLIŅA, Interešu 
kopa „SĀRTENE”, Dace BUNKA, Dainis VĪTOLS, Gaida BENETE, 
Pāvilostas vidusskolas virtuves darbinieces, biedrība „ZIEMUPĪTE”, 
Gatis un Raitis BRĒDIĶI, Gunta LIMBERGA, Iveta VANAGA, Nor-

munds OZOLS, Gunta KLEINŠMITE, Aina ŠTEINBERGA un Jānis 
VITRUPS.

Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā 
pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gada-
dienai Pāvilostā pasniegs – Lienei BREČAI, Mairitai VĪTOLAI, 
Gunai VAGULEI-VAGOTIŅAI, Sandrai TETEREI, Rinaldam 
STIRNAM un Arnim GRUNTMANIM. Savukārt Vērgalē sveik-
sim: Skaidrīti ŠTOKMANI, Benitu GRAVU, Benitu BALTRUNI, 
Katrīnu POMERANCI, Māri ALIŠAUSKI, Māru ŠVĪTIŅU, Jāni 
ZELGALVI, Aināru VIGULI un Ainu ŠTEINBERGU.

Nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2016” šogad novadnieki vēlējās 
teikt paldies piecpadsmit līdzcilvēkiem – Maritai KURČANOVAI, 
Uldim KRISTAPSONAM, Annai BRŪKLEI, Rasmai NORVEŽAI, 
Dacei GRIČELEI, Guntai KLEINŠMITEI, Dainai VANAGAI, 
Daigai KADEĢEI, Skaidrītei BLŪMAI, Ingūnai KOPŠTĀLEI, 
Edītei LĀCEI, Vizmai ALSEIKAI, Artūram VĪTOLAM, Aināram 
VIGULIM un Jānim VITRUPAM.

Nominētos novadniekus godināsim un sveiksim Latvijas valsts 
svētku pasākumos Vērgalē 17. novembrī plkst. 19.00 Vērgales kul-
tūras namā un Pāvilostā – 18. novembrī plkst. 15.00 Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā.

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

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Es brīnos
Lai gan novembris ir 

viens no drēgnākajiem 
un tumšākajiem gada 
mēnešiem, tomēr ikvie-
nam latvietim šis mēnesis 
ir īpašs, priecīgs un sirdī 
gaišs, jo Latvija svin savu 
dzimšanas dienu. 

Šajā svētku reizē vēlos ar Jums dalīties un kā sveicienu 
sūtu Antona Bārdas dzejoli „Es brīnos”, kas man lika aiz-
domāties, ka ne jau politiskās „spēlītes”, reformas un tau-
tas labklājības rādītāji ir Latvija, bet gan tās dabas skais-
tums un cilvēki tajā. Cik daudz gaismas sevī nesīsi, tik 
daudz apkārtējiem dosi, tik daudz Latvijas labā darīsi…

Es brīnos par sauli Latvijā, 
Cik gan tā spoža un jauka – 
Kā mirdz tā kā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!

Es brīnos par mākoņiem Latvijā,
Cik skaisti tie pāri mums liecas
Un ietīt blāzmainā mirdzumā
Gan mājas, gan pakalnus tiecas!

Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!

Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti! –
Un, ja tu redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti? 

Marita Kurčanova

IZVIRZĪTI LABĀKIE NOVADNIEKI 
APBALVOJUMU SAŅEMŠANAI

ŠAJĀ NUMURĀ 
LASIET:

 ¾ Novada izglītības iestādēs svin 

Skolotāju dienu!                        –   5. lpp.

 ¾ Fotokonkurss „PĀVILOSTAS 

NOVADS 2016” noslēdzies     –   6. lpp.

 ¾ Liepājas reģiona muzejnieki 

tiekas Pāvilostā                          –   6. lpp.

 ¾ Pāvilostas ebreji  holokaustā 

                                         
                 –   7. lpp.

 ¾ Valsts svētku pasākumi 

Pāvilostā un Vērgalē                 – 10. lpp.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DARBA LAIKS NOVEMBRA SVĒTKOS!

Ceturtdien, 17. novembrī, no plkst. 8.00–15.00.
Piektdien, 18. novembrī,  

pašvaldība slēgta. 
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Pašvaldība oktobra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tie-
sībām uz:

1. „Rozītes”, Sakas pagastā 28.6 ha platībā

2. Dzintaru iela 7, Pāvilostā 1100 m2 platībā

3. Liepu iela 5, Ziemupē, Vērgales pagastā 0.2009 ha platībā

4. Liepu iela 3, Ziemupē, Vērgales pagastā 0.2058 ha platībā

5. „Graviņas”, Vērgales pagastā 0.7702 ha platībā

PIRMPIRKUMA 
TIESĪBAS

2016.gada 27. oktobrī Vērgalē, Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas novada do-

mes deputāti – Dace BĒRZNIECE, Gatis BRĒDIĶIS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Ēriks ERLECKIS, 
Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirek-
tors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS,  Vērgales pagasta pārvaldes 
lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE. 
Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Aldis BARSUKOVS. Domes sēdes darba kārtībā tika izziņoti 
27 darba kārtības punkti.

 ¾ Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Pā-
vilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības bu-
džets 2016. gadam”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 
un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 ¾ Ar 2016. gada 1. novembri nolēma izveidot jaunu nepilna darba laika štata vietu „Skolotāja pa-
līgs”. Grozīja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Kastanītis”. Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Vērgales pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”. Par štata vietas nepieciešamību un finansēšanas kārtību 
2017. gadā nolēma atkārtoti lemt pie 2017. gada pašvaldības budžeta sastādīšanas.

 ¾ Ar 2016. gada 1. decembri nolēma izveidot jaunu štata vietu „Teritorijas plānotājs-lietvedis būv-
niecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā”. Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta 
sadaļu „Būvvalde”. Apstiprināja Teritorijas plānotāja-lietveža būvniecības, ģeodēzijas un mērniecības 
jomā amata pienākumu aprakstu.

 ¾ Grozīja un papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta Pāvilostas vidusskolas sadaļu.
 ¾ Nepiešķīra finansējumu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”.
 ¾ Apstiprināja degvielas limitu deju kolektīva vadītājai D. Cābelei, nosakot 160 litrus gadā, un deg-

vielas limita palielinājumu sporta trenerim Aleksandram Ivanovam, nosakot 80 l/mēn.
 ¾ Nolēma veikt aktualizāciju Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.–2018. gadam, sadaļā: 

Investīciju plāns 2013.–2018. gadam, papildinot to ar 77. punktu.
 ¾ Apstiprināja vienas personas izmantotās pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sēņu 

iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads.
 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pan-

tu, Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdē-
tājam Uldim Kristapsonam daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no 2016. gada 2. novembra līdz 
2016. gada 15. novembrim par 2016. gadu un papildatvaļinājumu par darba stāžu no 2016. gada 16. no-
vembra līdz 2016. gada 17. novembrim un 2016. gada 21. novembrī.

 ¾ Nolēma labot Pāvilostas novada domes 29.09.2016. sēdes lēmumā (protokols Nr. 12., 23§) 
2.2. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķus:

Kārtas 
Nr.

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

1. 0,6745 Saglabāt adresi Dzintaru iela 131, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads 0801 komercdarbības objektu apbūve 

2. 0,0290 Piešķirt nosaukumu Dzintaru iela 131A,  
Pāvilosta, Pāvilostas novads 1101

zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā

 ¾ Nolēma labot Pāvilostas novada 29.09.2016. lēmumā (protokols Nr. 12., 22§) 2.2. punktu un iz-
teikt to sekojošā redakcijā: piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
Kārtas 

Nr.
Platība

ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

1. 4,4145 Saglabāt nosaukumu Dzintaru 
iela 70, Pāvilosta, Pāvilostas novads 0101

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība 

2. 0,0128 Piešķirt nosaukumu Dzintaruiela 70A, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads 1101

zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā

 ¾ Nolēma mainīt adresi zemes vienībai no „Strantes Klēts”, Sakas pag., Pāvilostas nov., uz „Strantes 
Klēts”, Strante, Sakas pag., Pāvilostas novads. Nolēma mainīt ēkai adresi, kura atrodas uz zemes vienības 
no „Strantes Klēts”, Sakas pag., Pāvilostas nov., uz „Strantes Klēts”, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov. 
(adreses klasifikatora kods 104704866).

 ¾ Piešķīra adresi zemes vienībai „Vasarnieki 1”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463. 

Piešķīra atpūtas mājai, kura atrodas uz zemes gabala „Vasarnieki 1”, Ziemupe, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā adresi „Vasarnieki 1”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

 ¾ Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Zaķīši 1” sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no 
tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Smiltāji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai 1,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

 ¾ Nolēma ierakstīt pašvaldības piekritīgo zemi „Peldētava”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda uzdeva slēgt 
nomas līgumu par pašvaldības piekritīgās zemes „Peldētava”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads zemes 
nomu ar izpirkšanas tiesībām.

 ¾ Piešķīra  dzīvokli Rīva 2-13, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz 3 gadiem. 
 ¾ Piešķīra 2 istabu dzīvokli Ploce 23-6, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā uz 3 gadiem.
 ¾ Pagarināja īres līgumu dzīvoklim Ploce 15-6, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā uz 3 ga-

diem.
 ¾ Nolēma atteikt mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Jaunbalgāļi”, 

Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads platībā 18,9 ha.
 ¾ Nolēma ierakstīt nekustamo īpašumu Dzintaru iela 7A, Pāvilosta, Pāvilostas novads zemesgrā-

matā uz pašvaldības vārda.
 ¾ Nolēma atcelt daudzdzīvokļu mājai Ploce 23, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sociālās mājas 

statusu.
 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 

Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.
Apstiprināja Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas 26.10.2016. sēdes pro-

tokolu un piešķīra apbalvojumus šādās nominācijās:
•	 Titulu „Goda novadnieks 2016” piešķirt Jānim CIELAVAM;
•	 Titulu „Gada novadnieks 2016” piešķirt Jānim VITRUPAM;
•	 Titulu „Labais darbs novadam 2016” (Pāvilosta, Saka) nepiešķirt nepietiekamo balsu dēļ;
•	 Titulu „Labais darbs novadam 2016” (Vērgale) nepiešķirt nepietiekamo balsu dēļ;
•	 Titulu „Cilvēks Cilvēkam” (Pāvilosta, Saka) piešķirt: Maritai Kurčanovai; Annai Brūklei; Uldim 

Kristapsonam; Rasmai Norvežai;
•	 Titulu „Cilvēks Cilvēkam” (Vērgale) piešķirt: Dacei Gričelei; Guntai Kleinšmitei; Dainai Vanagai; 

Daigai Kadeģei; Skaidrītei Blūmai; Ingūnai Kopštālei; Edītei Lācei; Vizmai Alseikai; Arturam Vītolam; 
Aināram Vigulim, Jānim Vitrupam.

•	 Piešķirt „Pateicības” (Pāvilosta, Saka): Lienei Brečai; Mairitai Vītolai; Gunai Vagotiņai-Vagulei; 
Sandrai Teterei; Rinaldam Stirnam; Arnim Gruntmanim.

•	 Piešķirt „Pateicības” (Vērgale): Skaidrītei Štokmanei; Benitai Gravai; Benitai Baltrunei; Katrīnai 
Pomerancei; Mārim Ališauskim; Mārai Švītiņai; Jānim Zelgalvim; Aināram Vigulim; Ainai Šteinbergai.

Piešķīra naudas dāvinājumus: titula GODA NOVADNIEKS saņēmējam – 100,00 EUR apmērā; titula 
GADA NOVADNIEKS saņēmējam – 75,00 EUR apmērā; pateicības saņēmējam – 15,00 EUR apmērā.

 ¾ No 2016. gada 1. decembra noteica sekojošu darba laiku Pāvilostas novada pašvaldībai: No pirm-
dienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00–13.00 un no plkst. 13.30–17.00, piektdienās no plkst. 8.00–14.00.

 ¾ Precizēja zemes vienības Ķīvīšu iela 12, Pāvilosta, Pāvilostas novads platību no 7,7893 ha uz 
3,36 ha. 

 ¾ Pagarināja īres līgumu uz dzīvokli „Atvari” – 3, Vērgalē, Vērgales  pagastā, Pāvilostas novadā  uz 
nenoteiktu laiku.

 ¾ Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Strazdāji”, Sakā, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 3,4539 ha platībā. Apstiprināja nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu 5 500 EUR. Izsoles soli noteikt 100.00 EUR. Noteica maksāšanas līdzekli – 100% eiro. 
Apstiprināja nekustamā īpašuma „Strazdāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads izsoles noteikumus 

 ¾ Nolēma piešķirt 2 istabu  dzīvokli „Alfas” – 7, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas  novadā uz 
3 gadiem.

 ¾ Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par adminis-
trācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 17. novembrī.
Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 24. novembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja korespondente 
Vita Braže

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Strazdāji”, Saka, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads, kas sastāv 
no zemes vienības 3,4539 ha platībā. Izsole  
notiks 2016. gada 6. decembrī plkst. 10.00. 
Īpašuma nosacītā cena 5500 EUR, izsoles 
solis 100 EUR, nodrošinājums 550 EUR. 
Pēc Pāvilostas novada teritorijas plānoju-
ma 2012.–2024. gadam, plānotā (atļautā) 
izmantošana zemes vienībai ir lauksaimnie-
cība. 

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvi-
jas Vēstnesis”. Iepazīšanās ar izsoles noteiku-
miem www.pavilosta.lv. Izsoles pretendenti 
pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Pāvil-
ostas novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 2. decembrim plkst. 14.00 Pāvil-
ostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 
pie privatizācijas komisijas sekretāres, 
tālrunis 63484561.

UZMANĪBU!
AR 2016. GADA 1. DECEMBRI 

MAINĀS DARBA LAIKS
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

(Dzintaru ielā 73, Pāvilostā)!
Turpmāk tas būs:

no pirmdienas līdz ceturtdienai 
no plkst. 8:00–13:00 un no plkst. 13:30 līdz 17:00;

piektdienās no plkst. 8:00–14:00.

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 
2016. gada  20. oktobra sēdē izskatīja vienu administratīvā pār-
kāpuma lietu par dzīvnieku nepieskatīšanu. Personai izteica brī-
dinājumu.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 2016. ga-
da 17. novembrī plkst. 13.00.

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 
Liene Volenberga Kate Pelnēna, Pāvilostas Mākslas skolas 5. kurss
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2016.  gada  NOVEMBRIS

    NOTIKUMI
2016. gada oktobrī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Oktobrī pašvaldības policija 
veica šādus darbus:

 ¾ Sastādīti 3 protokoli par automašīnas novietošanu 
Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Pārkāpumi konsta-
tēti Strantē un Saraiķos. Izrakstīti sodi par kopējo summu 
210,00 EUR apmērā.

 ¾ Pāvilostā kādai dzīvokļa īpašniecei radās nopietnas ve-
selības problēmas. Ar īpašnieces atļauju tika uzlauztas dzī-
vokļa durvis, lai varētu sniegt palīdzību. Pēc notikumu vietas 
apskates, tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 ¾ Konstatēja, ka Pāvilostā brīvi bez pavadas skraida suns. 
Suņa saimniekam izteikts mutisks brīdinājums.

 ¾ Veiktas astoņas patrulēšanas pa novada teritoriju. Pār-
kāpumi nav konstatēti.

Pēdējā laikā ir ievēroti vairāki pārkāpumi, kas saistīti ar 
dzīvnieku uzturēšanas noteikumu pārkāpumiem. Lielākā 
problēma ir klaiņojošie suņi un suņi, kas vienkārši palaisti lau-
kā bez pavadas un bez kaut kādas suņa uzraudzības (nokārtot 
savas fizioloģiskās vajadzības). Latvijas administratīvo pār-
kāpumu kodekss, 106. pants paredz sodus par šādiem pārkā-
pumiem. Suņa īpašniekam var izteikt brīdinājumu vai uzlikt 
naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt  piecdesmit euro. Bez 
tam jābūt arī morālai atbildībai. Nepieskatīts suns var sakost 
vai  nobiedēt bērnus, kas skrien vai spēlējas sētā, garāmgājē-
jus, kaķus. Pievērsiet, lūdzu, saviem četrkājainiem draugiem 
vairāk uzmanības.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

Šī gada 30. septembrī un 1. oktobrī  pēc Neringas pašvaldības 
ielūguma Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji un Sakas no-
vada atklātā sabiedriskā fonda „Sakas novada pensionāru nodi-
binājums” pārstāvji viesojās Neringas pašvaldībā (Lietuvā).

1. oktobrī tika svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena, kuru 
Neringas seniori ik gadu atzīmē ar saviesīgu pasākumu, uz kuru 
tika ielūgti arī pāvilostnieki.  Iesākumā Pāvilostas novada dele-
gācijai tika izrādīta Neringas pašvaldība un Neringas sociālais 

centrs. Turpinājumā sekoja sirsnīga uzņemšana Neringas senio-
ru svinīgajā pasākumā.

Savukārt kā atbildes vizīte Pāvilostas novadā bija Neringas 
senioru pārstāvju viesošanās Pāvilostas senioru atpūtas vakarā 
29. oktobrī Pāvilostā.

Vizma Ģēģere,  
Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore

Pāvilostas seniori viesojas Neringā
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 ¾ Pāvilostas novada dome plāno ar 2017. gada jan-

vāri piešķirt brīvpusdienas arī pirmsskolas izglītības 
iestāžu 3 līdz 4-gadīgajiem bērniem un skolu 7.–8. klašu 
skolēniem.

 ¾ Novembrī Vērgales pamatskolas trīs skolotāji pro-
jekta „Erasmus +” ietvaros plāno doties uz Portugāli.

 ¾ 30. novembrī Pāvilostas Mūzikas skolā notiks 
video vakars, kurā tiks rādītas bijušo skolas audzēkņu 
spēlētās koncertprogrammas. Vecākais video ieraksts ir 
no 1999. gada. Vairāk info www.pavilosta.lv vai Pāvilostas 
novada TIC Facebook kontā.

 ¾ Pāvilostas Mūzikas skola 14. decembrī atzīmēs 
skolas 25. jubileju! Vairāk par plānotajiem pasākumiem 
skatieties www.pavilosta.lv un decembra avīzē.

 ¾ 19. decembrī notiks liecību pasniegšana Pāvilostas 
Mūzikas skolā un Pāvilostas Mākslas skolā. Pulksteņu 
laiki tiks publicēti decembra avīzē.

 ¾ Pāvilostas vidusskolā 11. novembrī tiks atzīmē-
ta Lāčplēša diena ar tradicionālo pasākumu „Gaismas 
ceļš” un ziedu nolikšanu Stembres kapsētā pie piemiņas 
vietas brīvības cīņās kritušajiem.

Prasības pretendentam:
1. Bakalaura vai maģistra izglītība, vides inženieru 

specialitātē, teritorijas plānošanā vai telpiskās attīstības 
plānošanā (vai tai pielīdzināma). 

2. Teritorijas plānošanas jautājumus reglamentējošo 
normatīvo aktu pārzināšana.

3. Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, sveš-
valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

4. Microsoft Office lietojumprogrammu pārzināšana 
(vēlamas zināšanas darbā ar AutoCad).

5. Vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts darbā.
6. Pieredze teritorijas plānošanas, mērniecības vai ģeo-

dēzijas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:
1. Nodrošināt nacionālā un reģionālā plānojuma pra-

sību ievērošanu Pāvilostas novada attīstības plānošanas 
dokumentos.

2. Nodrošināt aktuālo normatīvo dokumentu prasību 
ievērošanu dažādu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā.

3. Sagatavot priekšlikumus teritorijas plānojumu, detāl-
plānojumu un attīstības programmas izstrādei un grozīju-
mu veikšanai.

4. Kontrolēt izstrādāto teritorijas prasību ievērošanu 
citos teritorijas plānojumos, būvniecībā, zemes izmanto-
šanā, uzņēmējdarbībā un citos attīstības plānos un prog-
rammās, kas saistīti ar teritorijas izmantošanu.

5. Kārtot Būvvaldes vadītāja un būvinspektora pārrau-
dzībā esošo lietvedību, saskaņā ar Pāvilostas novada būv-
valdes vadītāja un būvinspektora norādījumiem.

6. Nodrošināt nepieciešamo datu ievadīšanu TAPIS, 
ATIS, BIS un Namejs informācijas sistēmās.

7. Sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu ie-
sniegumiem būvniecības, ģeodēzijas un teritorijas plāno-
šanas jomā;

8. Uzraudzīt un pārzināt pašvaldības nekustamo īpašu-
mu mērniecības procesus.

Darba vieta: Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Saka, „Pa-
gastmāja”

Darba slodze: 4 dienu (28 stundu) darba nedēļa
Amata alga: 600.00 eiro (bruto)
Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz 

Pāvilostas novada domes e-pastu: dome@pavilosta.lv līdz 
2016. gada 22. novembrim 16:00.

Jautājumu vai papildu informācijas gadījumā lūdzam 
zvanīt uz tālruni: 63498261.

Pašvaldība izsludina vakanci
Pāvilostas novada dome izsludina pieteikšanos uz 

„Teritorijas plānotāja-lietveža būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā” amata vietu

Oktobra mēnesī piešķirts 19 ģimenēm trūcīgās ģime-
nes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm 
piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 personām 
piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 7 ģimenēm 
piešķirts dzīvokļa pabalsts, 2 daudzbērnu ģimeņu 2 bērniem 
piešķirti atvieglojumi bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, 
1 personai piešķirts pabalsts, jaundzimušā aprūpei, 2 perso-
nām piešķirts vienreizējs pabalsts personapliecinošu doku-
mentu kārtošanai.

Tradicionāli novembra otrajā 
otrdienā atzīmējam tādu, visai 
labklājības nozarei svarīgu no-
tikumu kā Sociālo darbinieku 
dienu.

                                    Sociālajam darbiniekam šodienas dzīves
            aktualitātes izvirza prasības arvien apgūt jau-

nas  zināšanas  un  attīstīt  jaunas  prasmes, lai  palīdzētu  
cilvēkiem,  tāpēc  ir  nepieciešama  augstākā profesionālā 
izglītība un sava enerģija jāvirza uz zināšanu pilnveidošanu, 
lai veiksmīgi un kvalitatīvi varētu palīdzēt klientiem atri-
sināt radušās problēmas, kā arī, lai paaugstinātu profesijas 
prestižu.

Šobrīd sociālajā dienestā strādā speciālisti ar pirmā līme-
ņa augstāko, ar bakalaura un maģistra izglītībām. Katru gadu 
katrs no darbiniekiem paaugstina savas profesionālās zinā-
šanas.

Dārgie kolēģi!
Būt par sociālo darbinieku nenoliedzami ir sūtība vai no-

lemtība, jo liktenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic garā 
stiprākajiem un dvēseles bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi 
būt par iedvesmas un jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt 
sevī un cilvēkos vēlmi palūkoties aiz apvāršņa maliņas.

Lai Jūs visus sargā no Debesīm, mīl un saprot uz Zemes!

Vēlos sveikt visus pansionāta darbiniekus profesionālajos 
svētkos un teikt lielu paldies par Jūsu nesavtīgo darbu! 

Iedzīvotāju zināšanai
 ¾ Sakas Saieta namā ir lietoto apģērbu pievedums. Lū-

dzu, nepieciešamības gadījumā pirmdienās un trešdienās 
variet iegriezties!

 ¾ 2017. gadā trūcīgiem iedzīvotājiem būs iespēja saņemt:
•	 „bēbīšu” atbalsta komplektus;
•	 2 jaunas skolu pakas.

Sīkāka  informācija pie sociālā dienesta darbiniekiem.
Sociālā dienesta vadītāja 

 Ildze Balode
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Karjeras nedēļa Pāvilostas vidusskolā
 ¾ Vidusskolēni un skolotāja Solveiga Anso-

ne noskatījās Santas Skuteles dokumentālo filmu 
„Kvanta kods”, kas stāsta par zinātnieku Vjačesla-
vu Kaščejevu.

 ¾ 5. klases skolēni ar audzinātāju Baibu 
Arāju Vērgales kultūras namā apmeklēja izstādi 
„Bērni pielaiko karjeru”. Izstādes laikā bija iespē-
ja iepazīties ar septiņām profesijām. Skolēni no-
skatījās filmiņu par Latvijā ievērojamiem cilvē-
kiem, kuri strādā šajās profesijās. 

 ¾ Pamatskolas skolēni skolotāja Andra Pai-
pas vadībā vizuālās mākslas stundās izzināja pro-
fesiju dažādību. 

 ¾ 9. klasei un 10.–12. klasēm skolotāja Ārija 
Paipa sarūpēja tikšanos ar Swedbank speciālisti Baibu Miņinu, kura novadīja interaktīvu nodarbību 
„Sekmīgai karjerai nepieciešamo prasmju apgūšana skolā”. Skolēni varēja iepazīties ar jebkurai profesi-
jai nepieciešamajām kompetencēm un to apgūšanas iespējām skolas laikā. 

 ¾ Krievu valodas stundās skolotājas Ludmilas Vasiļčikas vadībā 10., 11. un 7. klasēs tika runāts 
par dažādām profesijām, to darba virzieniem, kā arī pārrunāta tēma „Mūsu vecāku profesijas” un par 
Krievijas 19. gs. profesijām.

 ¾ Gida profesiju pielaikoja 7. klases audzēkņi un skolotāja Ilze Ozoliņa, angļu valodā iepazīstinot 
vietējos ārzemju tūristus ar Pāvilostas ievērojamākajām vietām.

Ar tādu saukli iesākās 26. oktobra  rīts Vērgales 
bērnudārza „Kastanītis” bērniem. Protams, bērni  ro-
kas mazgā katru dienu, bet šodien mums to kārtīgi 
mācīja darīt Ziepju burbulīte. Bērni noskatījās arī 
multfilmu par Jančuka punci, kurš sāka sāpēt, jo tur 
mikrobi sarīkoja sprādzienu. Noslēgumā visi izkrāso-

ja Ziepju burbulīti un ļauno mikrobu. Tad kopīgi no-
fotografējāmies un pieteicām savu dalību konkursā, 
ko organizē mājaslapa www.mazgarokas.lv un veikals 
„Drogas”. Varbūt tieši mēs laimēsim tikšanos ar  Ziep-
ju burbulīti un Mikrobu!

Iestādes vadītāja 

No 3. līdz 10. oktobrim Vērgales kultūras 
namā bija skatāma ceļojošā izstāde „Bērni 
pielaiko karjeru”, kura tiek rīkota ar Liepājas 
pašvaldības, Liepājas kultūras pārvaldes un 
vairāku organizāciju un uzņēmumu materiālu 
atbalstu. 

Savukārt 5. oktobrī Vērgales kultūras namā 
skolēniem un skolotājiem bija interesanta un 
saistoša tikšanās ar šī projekta producenti, 
Liepājas Modes un Mākslas Studijas” vadītā-
ju Tatjanu Jeremčuku, kura ne vien izskaid-
roja izstādes jēgu un nozīmi, bet  arī aicināja 

ikvienu sapņot un domāt par savu nākotnes 
profesiju. Izstādi apmeklēja un ar Latvijā zi-
nāmu personību stāstiem neklātienē iepazi-
nās Vērgales pamatskolas un Pāvilostas vi-
dusskolas skolēni. Interesantajā projektā bija 
iesaistījušās vairākas Latvijā zināmas perso-
nības  – dziedātāja Agnese Rakovska, pavārs 
un pasaules garšu pētnieks Mārtiņš Sirmais, 
basketbolists Kristaps Porziņģis, māksliniece 
Elita Patmalniece, aktrise Agnese Jēkabso-
ne, raidījumu vadītāja Eva Ikstena, uzņēmējs 
Artis Daugins, dzīvnieku patversmes „Lauvas 

sirds” vadītāja Nora Brūdere, kuri iepazīstinā-
ja bērnus ar savu ceļu uz panākumiem, tādē-
jādi motivējot viņus sapņot par savu nākotni, 
kā arī apzināties un izkopt talantus, kuri no-
derēs karjeras ceļa veidošanā. Izstādes „Bērni 
pielaiko karjeru” ietvaros no 3. septembra līdz 

3.  decembrim norisinās radošais mākslas un 
dizaina darbu konkurss „Mana sapņu profesi-
ja”. Konkursā tika aicinātas piedalīties arī Pā-
vilostas novada izglītības iestādes.

Vita Braže 

19. oktobrī mūsu bērnudārzā viesojās bērnu izglītības un attīstības centra „Taurenīši” 
vadītāja  Daiga Krūmiņa. 

Centrā „Taurenīši” 
notiek krāsaino smil-
šu nodarbības, kas 
attīsta sīko pirkstu 
muskulatūru, kas, sa-
vukārt, veicina runas 
attīstību un stabilizē 
uzvedības traucēju-
mus dažāda vecuma 
bērniem. Mūsu bēr-
niem bija iespēja pie-
dalīties šādā izbrau-
kuma nodarbībā.

Nodarbības gaitā 
bērni darbojās ar  pa-
pīru, līmi un   krā-
sainajām smiltīm – 

jūrmalas smiltīm, kas nokrāsotas ar guaša krāsu. Darbība pārsvarā notika  ar pirkstiem. 
Bērniem tas bija interesanti un aizraujoši. Rezultātā tika izveidoti divi  darbiņi, kuri kat-
ram bērnam palika par piemiņu. 

Savukārt skolotāji guva jaunu ierosmi savam darbam.

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde

Vērgales bērnudārzā 
„Krāsaino smilšu spēles”

MAZGĀ ROKAS!

Pāvilostas novada skolēni pielaiko karjeru



5

2016.  gada  NOVEMBRIS
Fo

to
: V

. B
ra

že

Fo
to

 n
o 

am
at

ie
rt

eā
tr

a 
fo

to
 a

rh
īv

a

Fo
to

: D
. V

īto
la

Bērnudārzā „Kastanītis” dzīvās dabas stūrītis
Pateicoties vecāku iniciatīvai, Vērgales bērnudārza „Kastanītis” sešgadnieku grupiņā tagad ir akvārijs ar skaistām zivtiņām. 
Par šo lielisko dāvinājumu mēs pateicamies divām ģimenēm: Edgara māmiņai un tētim – Sintijai Lejniecei un Andrim Lau-

manim par zivtiņām, un Čipānu ģimenei par akvāriju. Par jauno dabas stūrīti priecājas viss bērnudārza kolektīvs. Visu vārdā – 
paldies!

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde 

VĒRGALES PAMATSKOLĀ

7. oktobrī ar dažādām aktivitātēm tika atzīmēta Skolo-
tāju diena. Tradicionāli rūpes par skolas dzīvi šajā dienā 
uzņēmās 9. klases skolēni. Katrs devītklasnieks bija sko-
lotājs vienā no klasēm, bet skolas direktora pienākumus 
pildīja 9. klases skolnieks Markuss Gedmins. Dienas gaitā 
devītās klases skolēni intervēja skolotājus, bet no tām sa-

vukārt tika izveidots humoristisks videomateriāls. 
Bet skolas vestibilā visas dienas garumā bija apska-
tāma skolotāju bērnības fotogrāfiju izstāde „Uz-
mini, nu!”. Svinīgā pasākuma laikā skolēniem bija 
jāuzmin skolotāju vārdi. Savukārt katra klase jau 
iepriekš bija sagatavojusi apsveikuma video savai 
audzinātājai un pasākuma gaitā šis video tika rādīts 
uz lielā ekrāna. Noslēgumā skolotāji saņēma ziedus 
un vēlējumus no skolēniem.

Vita Braže

NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
SVIN SKOLOTĀJU DIENU!

AUŽUĻU LIEPAS FENOMENS
Mūsu liepa bija viena no dižākajām liepām Latvijā ar apkārtmēru 7 m 

28 cm. 2005. gada vētrā tā daļēji nolūza. Neskatoties uz to, 2010. gadā 
liepa sasniedza 7 m 55 cm. Arī turpmākie gadi liepu nesaudzēja. Bet par 
spīti visam liepa turpināja zaļot. Viens no zariem lūstot iedūrās zemē. Un 
liepa sāka zaļot arvien spēcīgāk. Radās sajūta, ka koks spēku no zemes 
ņem arī no šī zara.  

Šoruden tas tiešām apstiprinājās. Nobirstot lapām, ieraudzījām, ka 
vietā, kur galotne iedūrusies zemē, no zemes pretī saulei stiepjas vairākas 
spēcīgas atvases. 

Skaties un brīnies … tāds patiesi latvisks sīkstums!
Daina Vītola Ziemupē

Aužuļu liepa 2005. gadā.

Liepa 2016. gada pavasarī.

Aužuļu liepa dzen atvases 2016. gada rudenī.

2. decembrī plkst. 15:00
VĒRGALES BIBLIOTĒKA ATZĪMĒS SAVU 

70. JUBILEJU!
Pasākumu kuplinās 
folkloras apvienība 

„Atštaukas”.
Visi laipni aicināti!

Bibliotēkas vadītāja 
Benita

8. oktobrī Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama amatierteātris piedalījās teātru fes-
tivālā „Smaidi Brocēnos” un bija to triju 
kolektīvu vidū, kuri pēc žūrijas vērtējuma 
ieguva tiesības piedalīties Kurzemes re-
ģionālajā amatierteātru skatē „Gada izrā-
de 2016”, kas notiks 2017. gada februārī 
Ventspilī. 

Saņēmuši uzaicinājumu no Brocēnu 
kultūras nama, nolēmām, ka festivālā va-
ram piedalīties ar A. Ločmeles komēdijas 
„Sievasmātes senču laiki” iestudējumu. 
Saistoši likās tas, ka izrādes vērtēs žūrija 
un kompetentu cilvēku vērtējums, norā-
dot uz plusiem un mīnusiem, kļūdām un 
to risinājumiem, vienmēr ir noderīgi. Lai 
pienācīgi sagatavotos festivālam, darba 
sezonu sākām jau septembra vidū, nevis 
kā citus gadus, tikai oktobrī. 

Festivāls Brocēnos notiek reizi divos 
gados un šogad tas pulcēja ievērojamu 
skaitu kolektīvu – pavisam 17. Uz triju 
kultūras namu skatuvēm savus uzvedu-
mus izrādīja arī amatierteātri no Brocē-
niem, Dobeles, Saldus, Liepas pagasta 
(Cēsis), Latvijas Universitātes, Raganas 
pagasta, Skultes, Druvas, Jaunpils, Jaun-
lutriņiem, Gaiķiem, Vārves, Vītiņiem, 
Penkules, Ukriem. Festivāla noslēgumā 
savu izrādi „No spēles līdz spēlītei” parā-
dīja VEF Kultūras pils ansamblis „Rīgas 
Pantomīma”, kas, protams, atšķīrās no 
citām izrādēm un bija ārpus konkuren-
ces. 

Izrādes vērtēja Latvijas Kultūras aka-
dēmijas pedagoģe Rita Lūriņa, drama-
turgs, rakstnieks, aktieris Jānis Jurkāns, 
aktieris un režisors Jānis Kaijaks. „Var 
redzēt, ka esat labi saspēlējušies un aktie-
riem patīk tas, ko viņi dara”, tā pēc mūsu 
izrādes izteicās J. Jurkāns. Bez mums tie-
sības piedalīties amatierteātru reģionāla-
jās skatēs ieguva arī Latvijas Universitātes 
teātris un Jaunlutriņu amatierteātris.

Katrs no žūrijas locekļiem izvirzīja ap-
balvošanai, viņaprāt, festivāla labāko ak-
trisi un labāko aktieri. Laurus plūca divi 

no mūsu kolektīva. Kā viena no labāka-
jām aktrisēm festivālā Diplomu saņēma 
Pāvilostas amatierteātra dalībniece, Līvi-
jas lomas atveidotāja Silva Vārsberga un 
Diploms kā labākajam aktierim Artūra 
lomas atveidotājam Edijam Ermsonam. 

Paldies amatierteātra kolektīvam par 
ieguldīto darbu. Esmu gandarīta un prie-
cīga, ka ar tik veiksmīgu startu esam sā-
kuši savu 10 gadu jubilejas sezonu. 

Amatierteātra režisore 
Marita Horna

IZVIRZĪTI REĢIONĀLAJAI SKATEI

Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris kopā ar žūrijas locekli Jāni Jurkā-
nu – otrajā rindā pirmais no labās.

Starptautiskajā Skolotāju dienā, 2. oktobrī, Pāvilostas 
novada pašvaldība sveica savus novada pedagogus, dā-
vājot tiem Liepājas teātra izrādi „Vecās dāmas vizīte”.

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
30. septembrī Pāvilostas vidusskolā norisinājās Skolo-

tāju diena, ko rīkoja skolēnu Padome. Neierasti kā citus 
gadus bija fakts, ka skolotāji īsti nezināja, kas tiks organi-
zēts un vai būs Skolotāju diena.

Īsi pēc pirmās stundas sākuma, atskanot trīs skolas 
zvaniem, skolotājiem bija jādodas uz aktu zāli, kurā vi-

ņiem jautrā gaisotnē aizritēja pirmās divas mācību stun-
das. Tikmēr vidusskolēni centās iejusties skolotāju ādā, 
mācot pamatskolas bērnus.

Skolotājus aktu zālē priecēja skolas ansambļa priekšne-
sums. Turpinājumā sekoja virkne spēļu, kas parādīja sko-
lotāju precizitāti, spēju sastrādāties, kā arī humora izjūtu. 
Trešās stundas laikā, kad skolotāji jau paši vadīja mācību 
stundu, katrs apsveikumā saņēma ziedu, ko pasniedza 
11. klases skolnieks Kārlis Rudzājs.

12. klases skolniece 
Annija Ansone
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FOTOKONKURSS 
„Pāvilostas novads 2016” noslēdzies
Šogad Pāvilostas novada TIC izsludinātais fotokonkurss „Pāvilos-

tas novads 2016” ir noslēdzies un šī gada fotokonkursā piedalījušies   
daudz dalībnieku – 32, iesūtot 474 fotogrāfijas. 5. oktobrī Pāvilostas 
novada pašvaldībā tikās fotokonkursa komisija, lai izvērtētu iesūtītos 
darbus.  Vērtēšana bija ilga un grūta.

Tika nolemts:
1. vietu piešķirt Līgai Spjutei par fotogrāfiju „Zvejnieki” 

2. vietu piešķirt 
Eelikai Liping par fo-
togrāfiju „Tie skaistie 
virši”

3. vietu piešķirt Kaijai Grīn-
blatei par fotogrāfiju „Paceļot 
enkuru”

IZTEIKT ATZINĪBAS:
Annai Dunkerei par fotogrāfiju 
„Mistika”,
Gitai Gausmanei par fotogrāfiju 
„Princese”,
Raimondam Rātam par fotogrā-
fiju „Purpura debesis Pāvilostā”,
Vēsmai Grindulei par fotogrāfiju 
„Zīlīte cenšas paslēpties”,
Kaijai Grīnblatei par fotogrāfiju 
„Rudenī pie puķpodvīriņdeko-
riem”,
Līgai Spjutei par fotogrāfiju „Aiz trejdeviņām jūrām”,
Silvijai Irēnai Mauriņai par fotogrāfiju „Saullēktā”,
Vinetai Zaļkalnei par fotogrāfiju „Nēģu laiks”,
Agnesei Ģēģerei par fotogrāfiju „Kad brauksim zvejā?”,
Ilmāram Zatovicam par fotogrāfiju „Saraiķi no putna lidojuma”.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2016. gada 17. novembrī 
Vērgalē un 18. novembrī Pāvilostā Valsts svētku svinīgajos pasākumos.

Pēc fotogrāfiju vērtēšanas komisija apspriedās un atzina, ka fotokon-
kursa iesūtīto fotogrāfiju līmenis ir samērā augsts. Lai vēl vairāk uzlabotu 
kvalitāti un vēl padarītu šo konkursu produktīvāku, katrs komisijas lo-
ceklis izteica ieteikumus nākamā gada konkursam, kuri būtu noderī-
gi ne tikai konkursa organizētājiem, bet arī konkursa dalībniekiem.

Varis Sants: „Pats svarīgākais ir savas dzīvesvietas, patriotisma, ap-
zināšanās un spēja fotografēt novadnieciskas bildes. Ne tikai fotografē-
jot pacelt acis no zemes uz augšu, bet to darīt arī ikdienā!”

Daina Vītola: „Ikdienā ir jābildē, jābildē un jābildē, jo labu doku-
mentālu fotogrāfiju vienmēr ir par maz. Tikai mēs paši varam atstāt 
vēsturiskas liecības par šo laiku.”

Uldis Kristapsons: „Konkursā iesaistīto fotogrāfiju vidū vēlētos re-
dzēt vietējos novada ļaudis un to atspoguļojumu darbībā, atpūtā, darbā 
un svētkos.”  

Ģirts Vagotiņš-Vagulis: „Fotokonkursā iesūtīto darbu vidū trūkst 
ielu skatu, mazās ieliņas un mājas. Dažādu vietējo iecienītu vietu ska-
tu – tirdziņu, kompāniju pulcēšanās vietu utt. Nākotnē ierosinu orga-
nizēt konkursu novada atspoguļojošo videomateriālu iesūtīšanai.”

Andris Paipa: „Dažādot tematiku, dabas elementus, cilvēkus un to 
atspoguļojumu. Iemūžināt gada svarīgākos novada notikumus, kā pie-
mēram novadnieces grāmatas izdošana – tādus, kas negadās tik bieži.”

Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele

Liepājas reģiona muzejnieki 
tiekas Pāvilostā 

Darba nedēļas viducī, 12. ok-
tobrī, Pāvilostas novadā uz ik-
gadējo satikšanos bija ieradušies 
Liepājas rajona muzeju un senlietu 
krātuvju darbinieki. Šo jauko sa-
tikšanās tradīciju 2014. gadā aizsā-
ka Durbes muzejs, bet 2015. gadā 
satikšanās notika Aizputē. Šogad 
kārta uzņemt ciemiņus bija Pāvil-
ostas novadam.

Iesākumā visi pulcējās Vērgales 
kultūras namā, kur visus klāteso-
šos sveica iestādes vadītāja Velga 
Freimane un novada metodiķe 
izglītības un kultūras jomā Silvija 
Leja, bet Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
nelielā prezentācijā pastāstīja par 
Pāvilostas novadu.

Pasākuma turpinājumā Vēr-
gales pagasta muzeja vadītāja 
Mirdza Sīpola aicināja pie sevis 
ciemos muzejā, kur nedaudz pa-
stāstīja par Vērgales vēsturi, fon 
Bēru dzimtu un vienu no lielāka-
jiem manteļskursteņiem Kurze-
mē, bet Vērgales pagasta muzeja 
krājuma glabātāja Daina Vagule 
izrādīja muzeja krājuma glabā-
tuvi un dāvāja katram grāmatu 
A. Šnipke „Vērgale laiku lokos 2”. 
Tālāk ekskursija turpinājās Vēr-
gales muižā.

Pēc Vērgales muzeja un mui-
žas apskates, novada iepazīšana 
turpinājās Ziemupē, kur Ziem-
upes bibliotēkas darbiniece Skaid-
rīte Blūma ciemiņiem pastāstīja 
par Ziemupes piemiņas akmeni, 
Ziem upes tautas namu un biblio-
tēku un citiem Ziemupē apskatā-
miem tūrisma objektiem.

Ceļā uz Pāvilostu Liepājas re-
ģiona muzeju un krātuvju dar-
biniekiem tika izrādīts viens no 
Sakas pagasta lepnumiem – Ak-
meņraga bāka. Bākas pārvaldniece 
Tatjana Vešņakova viesiem pastās-
tīja par bāku un tās vēsturi. Daudzi 

bākā kāpa pirmo reizi un bija sajūsmi-
nāti par fantastisko skatu no augšas, 
bet citi, pēc Tatjanas iedvesmojošā 
stāstījuma un prezentācijas par viņas 
dzintaru un akmeņu kolekciju, paši 
devās uz jūrmalu dzintaru un intere-
santu akmentiņu „medībās”.

Jaukās satikšanās reizes noslēgu-
ma daļa notika Pāvilostas novadpēt-
niecības muzejā, kur tā vadītāja Irina 
Kurčanova kolēģiem izrādīja muzeja 
ekspozīciju zāles par Pāvilostas un 
fon Lilienfeldu dzimtas vēsturi, dzin-
taru smelšanu jūrā un pašu jaunāko, 
šīs vasaras beigās atklāto ekspozīciju 

„Padomju laiks Pāvilostā”, kas radīja 
neviltotu interesi un sajūsmu no klā-
tesošo puses, jo šāda izstāde pašreiz 
nav nevienā no Liepājas reģiona mu-
zejiem un krātuvēm. Tika izrādīts arī 
muzeja krājums un pārrunāta krājuma 
veidošanas specifika, kā arī citi darba 
jautājumi.

Noslēgumā Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja izstāžu zālē otrajā 
stāvā visi tika aicināti uz neformālām 
sarunām ar lauku maizes un zivs de-
gustāciju. Sarunās par un ap muzej-
nieku darbu tika arī teikts liels paldies 
Pāvilostas novada pašvaldībai par 

jauki noorganizēto pasākumu un inte-
resanti piepildīto dienu, kā arī tika no-
runāts, ka šāda tradīcija ir turpināma 
un nākamā gadā visi uz nu jau ceturto 
satikšanos rudenī dosies uz Priekules 
novadu.

Vēl īsi pirms došanās mājup ciemi-
ņiem tika izrādīta Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja Laivu māja, bet tie, 
kas vēlējās, vēl aizstaigāja līdz jūrma-
lai, lai baudītu jūras šalkas un pastai-
gātos pa Pāvilostas molu.

 Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Rokdarbu izstāde 
Vērgales muzejā

Līdz 31. decembrim Vērgales pagasta muzejā ir apskatāma pāvilostnie-
ces Elīnas HORNAS rokdarbu izstāde „Par prieku sev un citiem”. 

Izstādes nosaukums pilnībā attaisnoja mērķi, jo apmeklētājos izstādītie 
darbi raisīja prieku un sajūsmu. Izstādes atklāšanas dienā, 6. oktobrī, tie-
koties ar izstādes apmeklētājiem rokdarbu autore pastāstīja par sevi, par 
skaisto un interesanto darbu tapšanas gaitu un tuvāko cilvēku lomu tajā. 
Par katru darbu autore klātesošajiem pastāstīja sīkāk, jo katru no tiem 
saista kāds svarīgs notikums. Izstādes apmeklētājiem līdz gadumijai būs 
iespēja apskatīt rūpīgi darinātos, ar lielu precizitāti, gaumi un izdomu, 
krāsu saskaņu veidotos adījumus, tamborējumus, izšuvumus un citus 
rokdarbus. 

Vita Braže 

PĀVILOSTAS EBREJI HOLOKAUSTĀ
Mazliet no vēstures…

1941. gada 24. jūnijā pāri Pāvilos-
tai pāršalca 2. pasaules kara vētras, 
ciems tika pakļauts Sarkanās armijas 
bombardēšanai. Starp cietušajiem tika 
ievainota un vēlāk mira arī tirgotāja 
Joseļa Bereloviča sieva Šeina, kuru 
apbedīja Pāvilostas kapos, nostāk no 
pārējiem, bet arī ne ārpus žoga. No Pā-
vil ostas 77 ebrejiem, kas dzīvoja kara 
sākumā, evakuēties izdevās tikai tir-
gotāja Meiera Jakoba trim pieauguša-
jiem bērniem – Rahelei, Ābramam un 
Šolumam. Pēc kara Pāvilostā atgriezās 
tikai Rahele Jakoba, kura strādāja pas-
tā. Ābrams Jakobs no 1940. ga da dzīvo-
ja Rīgā, kur arī atgriezās, bet Šolums 
Jakobs 1942. gadā krita kaujā Sarkanās 
armijas rindās pie Staraja Rusas. Vēl 
evakuēties izdevās galdniekam Ābra-
mam Neupreisam ar ģimeni, divu dēlu 
Modkes un Mendela likteņi nezināmi. 
Pēc kara Ābrams Neupreiss ar ģimeni 
vairs neatgriezās Pāvilostā. Vēl liktenis 
nezināms ir kurpnieka Vulfa Švarcma-
ņa dēlam Izraelam, kurš tai brīdī bija 
students un neatradās Pāvilostā. Ziņu 
nav arī par Pāvilostas miesnieku Iciku 
Milneru ar sievu, kuri bija Lietuvas pil-
soņi. Pēc nacistiskās Vācijas karaspē-
ka ienākšanas Pāvilostā un apkārtējos 
pagastos, tūlīt sākās dažādi ierobežo-
jumi pret ebrejiem. Viņiem bija jāiet 
pa ielas malu vai vidu, jānēsā dzeltena 
zvaigzne, kā arī visus strādāt spējīgos 
nodarbināja ķieģeļu ceplī un citur. 
Zināms, ka ārsts Ābrams Levinšteins 
slimniekus pieņēma līdz pat oktob-

rim, jo ne miestā, ne apkārtnē nebija 
citu ārstu, kas varētu viņu aizvietot. 
Atšķirībā no citiem Latvijas reģio-
niem, kur ebrejiem bija jāatstāj savas 
mājas un jāpārceļas uz geto, Pāvilostā 
tas nenotika. Ciema ebreji un apkārtē-
jo pagastu ebreji līdz pat 28. oktobrim 
turpināja dzīvot savos namos. Tāpat 
ebreju bērni varēja apmeklēt Pāvilos-
tas skolu.

1941. gada 28. oktobrī Pāvilostas 
ebrejus visus arestēja un aizveda uz 
šķūni Sakas pagastā netālu no Karpas 
upītes. Viņiem tika teikts, ka tikšot 
vesti uz Liepājas geto. 29. oktobra rītā 
visi Pāvilostas ebreji, kā arī Sakas pa-
gasta, Ulmales un Jūrkalnes pagastu 
ebreji tika aizdzīti uz šaušanas vietu 
Grīņos pie Karpas upītes, tur viņiem 
ticis pavēlēts izrakt bedri, izģērbties 
un tad viņi tika nošauti. Kopumā 
nogalināti tika 62 Pāvilostas ebreji, 
3  ebreji no Sakas pagasta (Dr. Ā. Le-
vinšteina ģimene), 4 ebreji no Ulmales 
pagasta (tirgotāja Meiera Ziva ģime-
ne) un 5 ebreji no Jūrkalnes pagasta. 
Pavisam nogalināta 31 ģimene, kop-
skaitā 74 cilvēki, no tiem 18 bērni līdz 
16 gadu vecumam, 15 sirmgalvji vecāki 
par 60 gadiem un 41 ebrejs vecumā no 
16 līdz 60 gadiem. Vecākā bija 89 ga-
dus vecā Fanija Zive (dz. 1852.), bet 
jaunākā Dr. Ā. Levinšteina meitiņa 
Nata (dz. 1940), kuru ārsts šaušanas 
brīdī turēja uz savām rokām.

Vietā, kur tika nogalināti vietējie 
ebreji, tika uzstādīts piemineklis ar uz-
rakstu „Fašisma upuru kapi”.

2016. gada 29. oktobrī šajā vietā 

iededzinājām 31 svecīti, lai ar klusu-
ma brīdi pieminētu Pāvilostas ebreju 
ģimenes.

Atklāj izstādi „Ebreju 
mediķi holokaustā”

Šī gada 29. oktobrī Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejā tika atklāta 
izstāde „Ebreju mediķi holokaustā. 
Liepājas un Aizputes apriņķi”. Izstāde 
sadalīta divās tematiski līdzīgās daļās, 
viena veltīta Liepājas pilsētas un apkār-
tējo apriņķu ebreju tautības medicīnas 
darbinieku likteņiem 2. pasaules karā 
laikā, bet otra daļa veltīta Pāvil ostas un 
tās apkārtējo pagastu ebreju likteņiem 
holokaustā. Izstādē redzami saraksts 
par visiem medicīnas darbiniekiem  – 
ārstiem, zobārstiem, farmaceitiem, 
vec mātēm, medicīnas māsām un ci-
tiem. Izstāde papildināta ar Dr.  Mak-
sima Zika, Dr. Rūdolfa Hermera, 
Dr.  Morduha Vainraiha un provizora 
Izaka Aronsona īsbiogrāfījām un per-
sonīgām lietām. Pirmo reizi Pāvilostas 
muzejā var iepazīties ar Pāvilostā un 
apkārtnē dzīvojušo ebreju sarakstu un 
viņu lomu vietējā sabiedrībā. Izstādē 
redzams Pāvilostas aptiekāra prov. Leo 
Meitiņa kases aparāts un ārsta Ābrama 
Levinsona manuskripts, kā arī fotogrā-
fijas ar Pāvilostas ebrejiem. 

Lielu pateicību izstādes tapšanā 
izsakām Malvīnei Strazdiņai, Ligitai 
Diebelei, Lidijai Āboliņai, Lidijai Krei-
denai un citiem iedzīvotājiem, kā arī 
Džannai Krūmiņai, Sandrai Hermerei 

un Ellenai Aronsonai, kas palīdzēja šīs 
izstādes tapšanā.

 Izstāde tapusi sadarbībā ar Pāvil-
ostas novadpētniecības muzeju, Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, 
Liepājas muzeju, muzeju „Ebreji Lat-
vijā”. Izstāde apskatāma līdz 2017. gada 
28. aprīlim. 

Rakstu veidoja:
Medicīnas vēstures muzeja 

galvenais speciālists Mārtiņš Vesperis 
un Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja vadītāja Irina Kurčanova 

Šuvēja Lea Kāne (Pāvilosta, 1926. g.)

Miesnieks Leibs Jakobs (Pāvilosta, 
1932. g.)

Rūdolfs Rubens Hāze (Pāvilosta, 
~1935. g.)

Pāvilostas novada kultūras namu pulciņi
2016. /2017. gada sezonā

Kolektīva/pulciņa
nosaukums

Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Pāvilostas amatierteātris pirmdienās, plkst. 19.15,  
Pāvilostas pilsētas kultūras namā Marita Horna

Pāvilostas bērnu dramatiskais 
teātris

pirmdienās, plkst. 17.30, 
trešdienās, plkst. 15.30,
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis 
„Burbulīši” 2.–4. klase

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

Bērnu vokālais ansamblis 
„Burbulīši” 6. klase

piektdienās, plkst. 15.00,
bērnudārzā „Dzintariņš” Aija Gertsone

Bērnu vokālais ansamblis 
„Burbulīši” 10. klase

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

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. 18.30, 
trešdienās, plkst. 19.00,
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”

ceturtdienās. plkst. 16.00,  
Vērgales kultūras namā  Guntis Vītols

Vērgales bērnu dramatiskais 
kolektīvs

pirmdienās, plkst. 13.00, 
trešdienās, plkst. 14.30, 
Vērgales kultūras namā

Velga Freimane

Aerobikas nodarbības Vērgales 
kultūras namā

ceturtdienās, plkst. 19.00, 
Vērgales kultūras namā Sabīne Šēniņa
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MEISTARKLASES AUDĒJĀM
Pāvilostas aušanas pulciņa „LUMSTIŅŠ” darbnīcā 15. oktob-

rī notika meistarklases audējām un interesentiem, kuri varēja 
iepazīties un izmēģināt prasmes steļļu sagatavošanai darbam, kā 
arī teorētiskās pamatzināšanas aušanā.

No Sakas jeb Sakaslejas nākušais se-
nais tautastērpa komplekts raksturīgs ar 
vairākām iezīmēm, kas apstiprina kursisko 
novadu senākās apģērba savstarpējo 
tuvību un viendabīgo izcelsmi. Sakas tērpā 
ir saplūdušas triju Kurzemes novadu – 
Kuldīgas, Alsungas un Dienvidkurzemes  – 
īpatnības un to grūti pievienot kādam 
no šiem novadiem. Nodarbībā audējas 
apguva teorētiskās pamatzināšanas aušanā. 
Vieslektores – Liepājas Dizaina un mākslas 
vidusskolas aušanas speciālistes Smaidas 
Rubezes un Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Liepava” meistares Ilzes Škubertes vadībā 
iekārtojām stelles darbam, lai turpmāk – 
ziemas mēnešos varētu noaust autentisku 
Sakaslejas tautastērpa brunču audumu un 
komplektētu katra savu tautastērpu. Visu to 
„uzparikti” nebija tik viegli noregulēt, stelles 
vajadzēja no jauna pārsiet. Tikai vēlā vakarā, ar abu meistaru 
neatlaidību, tās padevās – varējām sākt aust! Bet secinājums ir 
viens – vecākās „pieredzes bagātas” stelles nav paredzētas tik 
sarežģītam darbam, tās jālaiž atpūtā. 

Aušanas pulciņa „Lumstiņš” vadītāja Vilma Reinharde 
saka: „Noaužot Sakalejas brunču audumu, tas iznāca biezs un 
smags un neatbilda autentiskam rakstam. Šogad iegādājāmies 
šķietu un abas meistares stelles noregulēja – tā, ka tagad tikai 
jāauž.” 

Ar V. Reinhardes gādību šogad tika uzstādītas aušanas pul-
ciņa stelles Pāvilostas mākslas skolā, lai arī bērni varētu apgūt 
pirmās pamatzināšanas aušanā skolotājas Initas Zingnikas va-
dībā.

Nākamā meistarklase notika 5. novembrī Liepājā TLMS 
„Liepavas” telpās, kur audējas tika apmācītas pareizi aprēķināt 
diegu skaitu aužamajam darbam un tika uzmesta „bize” autores 
darbam – dekoratīvajai segai. 

Šobrīd pulciņā darbojas 9 audējas un labprāt gaidām pievie-
nojamies arī citas kundzes, kurām ir vēlēšanās aust – vajag tikai 
gribēšanu un lielu pacietību!

Paldies meistarēm par iegūtajām zināšanām un sakārtotām 
stellēm, kā arī Pāvilostas novada pašvaldībai par atbalstu auša-
nas tradīciju saglabāšanā!

Pulciņa dalībniece 
 Inga Šnore

Fo
to

: I
. Š

no
re

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va

Notiek tikšanās ar fotogrāfu un 
izcilo treneri Māri Grīvu

20. oktobrī Pāvilostas bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola aicināja visus uz satikšanos ar 
Latvijā pazīstamo vieglatlētikas treneri Māri 
GRĪVU, kurš ir ne tikai izcils treneris, bet arī 
kaislīgs fotogrāfs un kadru „mednieks”. Līdz 
oktobra mēneša beigām Pāvilostas novada paš-
valdības izstāžu zālē skatāma Māra Grīvas foto-
izstāde „Kurzemes teiksmas. Jūra”.

Pasākums iesākās ar Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” 
dziesmiņu par jūras tematiku, kas ļoti organiski 
saskanēja ar izstāde tēmu un fotogrāfa izjūtām. 
Turpinājumā fotogrāfiju autors klātesošajiem 
pastāstīja par savu aizraušanos ar fotografē-
šanu. Tas iesācies jau skolas gados, kad aktīvi 
darbojies fotografēšanas pulciņā. Vēlāk ļoti 
aizrāvusi melnbaltā fotogrāfija, jo licies, ka tajā 
var vairāk pateikt. Tad nācis laiks, kad bērni uz-
dāvinājuši ļoti labu fotoaparātu, kas ļāvis atklāt 
patieso dabas burvību.

Mārim Grīvam fotografēšana ir ne tikai ho-
bijs, bet arī lielisks veids izkustēties un izstai-
gāties brīvā dabā. Foto autors atklāj, ka būšana 
pie dabas ir kā sava veida terapija un dakteris, 
kas atbrīvo gan no fiziskām kaitēm, gan no ga-
rīgām.

Fotogrāfs Māris Grīva ierasti fotokadrus 
meklē tādās vietas, ko nav skārusi cilvēka 
roka, mazliet mežonīga, nevienam nezināma 
un neatklāta. Tā pilnīgi nejauši meža vidū 

uziets iespaidīga lieluma ķirsis diametrā trīs 
metri un skaists ozols. Fotogrāfs uzskata, ka 
dabai ir tik daudz ko pasacīt, tik jāmāk to 
ierau dzīt. Bet vēl jaukāk ir tad, kad vari šo ne-
skartās dabas skaistumu citiem parādīt, kaut 
vai caur fotogrāfiju, kas katrreiz uzlikta uz 
lielāka formāta, pašam ir kā liels pārsteigums, 
kas tur būs sanācis.

Mārim Grīvam ir arī citas izstādes. Šī izstā-
de ir par jūras tematiku, bet ir arī fotogrāfijas 
ar meža skatiem, sauli un ziediem, rudeni u. c. 
Pāvilostas novada pašvaldības zālē šobrīd esošo 
Māra Grīvas izstādi novembrī nomainīs nāka-
mā viņa fotogrāfiju izstāde par rudens un meža 
tēmu, bet decembrī būs skatāma izstāde ar zie-
mas fotogrāfijām.

Pasākumam noslēdzoties, vēl izskanēja bēr-
nu ansambļa „Burbulīši” dziesma par rudeni 
un bibliotēkas vadītājas sirsnīgs paldies auto-
ram par košo fotogrāfiju izstādi un sadarbī-
bu. Vēlāk nepiespiestā gaisotnē pie tējas tases 
un cepumiem pasākuma apmeklētājiem bija 
iespē ja aprunāties ar fotogrāfu Māri Grīvu, no-
skaidrojot sev interesējošus jautājumus gan par 
fotografēšanu, gan par sportu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dāvanas būs iespējams nogādāt arī per-
soniski Rūķiem Ziemupē, no 11. līdz 23. de-
cembrim, kad atdzīvosies Rūķupes meži, un 
jūrmalā rosīsies Ziemassvētku vecītis ar saviem 
draugiem.

Nozīme nav naudas ieguldījumam, bet la-
bajām domām, sirsnībai un vēlmei iepriecināt. 
Lielo Dāvanu maisu Rūķi labprāt piepildītu ar 
mājās gatavotiem ievārījumiem un citiem dār-
za labumiem, rīsiem, miltiem vai citiem virtuvē 
(un vēderā) noderīgiem pārtikas produktiem, 
kā arī siltiem rokdarbiem, našķiem. Pamazām 
izzinot dāvanu saņēmēju vajadzības, esam no-
skaidrojuši, ka daudzās mājās priecātos par 
gultas veļu, dvieļiem, apaviem (īpaši bērniem, 
tie augot kā sēnes pēc lietus), apģērbu ziemai, 
interesantām grāmatām, spēlēm, kas rosina do-
māt un darīt, skolas piederumiem, virtuves pie-
derumiem (traukiem, dakšiņām, karotēm u.c.). 
Parūpēsimies arī par četrkājainajiem draugiem 
un viņu labklājību. 

Aicinām NEDĀVINĀT mīkstās rotaļlietas 
un apdomāt, vai tas, ko Tu sagatavo otram, ir 
kas tāds par ko Tu pats priecātos. Rūķuprāt – 
palīdzēt otram nozīmē dalīties ar to labāko, 
kas tev ir, lai arī tas otrs justos tikpat labi kā 
Tu, nevis atdot vecas lietas, kuras pašam kauns 
vilkt.

Lai svētku sajūta raisītos ikvienā sirdī, visas 
šīs dāvanas ar Ziemassvētku Vecīša motivāci-
jas brigādes gādību aizceļos pie tām Kurzemes 
reģiona ģimenēm un vientuļajiem cilvēkiem, 
kuriem nav iespēju tās saņemt no saviem mī-
ļajiem. Kā arī pie tām ģimenēm, kuras ir pel-
nījušas iepriecinājumu, jo drosmīgi tiek ar 
visu pašas galā, nesūdzas un tur godā darba 
tikumu.

Mēs ticam, ka Labais vairo Labo, 
tāpēc sasildīsim sirdis Ziemassvētkos!

Rūķupes Rūķi

Rūķupes Rūķi aicina iesaistīties akcijā

„Piepildi Lielo dāvanu maisu”
Ziemassvētku vecītis un Rūķupes Rūķi aicina Tevi, Tavu klasi, kolēģus,  

draugus un domubiedrus sagatavot savas īpašās, sirds siltuma pilnās dāvanas 
Lielajam Dāvanu maisam un pieteikt tās līdz 5. decembrim 

zvanot 29400470 vai rak stot uz e-pastu rukupesrukis@gmail.com.
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Ziemupes jūrmalā rosīsies  
Ziemassvētku vecītis un Rūķupes Rūķi

Tuvojas ne tikai skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, bet 
arī gada Notikums – savus vārtus vaļā vērs Rūķupe, vieta, kur 
dzīvo, saimnieko un svētkus gaida un svin Rūķi un pats galvenais 
RūķRūķis – Ziemassvētku vecītis. Šogad ciemos gaidīsim no 11. līdz 
23. decembrim. 

Iesim lustīgās un kustīgās rotaļās, kopā darbosimies Rūķotavās, atcerēsimies jau 
zināmos un iepazīsim vēl neatklātos Rūķupes takas noslēpumus, kā arī būs unikāla 
iespēja – „paraustīt Vecīša bārdu”, nesaņemot pretī žagarus. Kopā pārdomāsim šajā 
gadā paveikto, lai to iegrāmatotu Lielisko Darbu grāmatā. Būs iespēja apskatīt un izzināt 
mītisko tēlu pasauli caur talantīgā Rūķa Valtera Artura Vītola  veidoto izstādi. Tāpat 
varēs samīļot mūsu draugu – poniju Kriksi (paņem līdzi Kriksim kādu kārumu – ābolu 
vai burkānu) un iegādāties Rūķu sagādātos suvenīrus, kā arī nosūtīt īpašās pastkartes 
saviem mīļajiem! Ziemassvētku vecītis parūpēsies, lai ikviens justos gaidīts! 

11. decembrī plkst. 14.00 ar rūķišķu satraukumu gaidīsim pirmās ģimenes, lai kopī-
gi atklātu šī gada Rūķu sezonu.

No 12. līdz 16. decembrim un no 19. līdz 23. decembrim plkst.10.00; 12.30; 15.00 
ciemos gaidīsim lielākas un mazākas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas. 
Pieteikšanās pie Rūķa Plānotāja (t. 29400470). Ieejas maksa ir 3 eiro no personas un 
3 eiro, ja vēlēsieties Rūķu gatavoto saldo pārsteigumu.

17. un 18. decembrī plkst. 11.00 un 14.00 Ģimeņu dienas Rūķupē, kad īpaši ciemos 
gaidām kuplas jo kuplas ģimenes, radus un draugus. Šī ir lieliska iespēja pavadīt laiku 
kopā ar savējiem!

17. decembrī plkst. 17.00 Sajūtu tekstūra jeb Savādāki Ziemassvētki. Sīkāka infor-
mācija par norises vietu vēl sekos... Bet šis ir laiks, kad tumsā jo spoži iemirdz gaisma, 
kad sajust, piedzīvot, ieelpot un saklausīt to, ko caur neona gaismām, auto un televīzijas 
trokšņiem ikdienā palaižam garām.

Seko Rūķiem un viņu sniegtajām ziņām: 
www.twitter.com/Rakstitajs;  

www.draugiem.lv/rukupesruki; www.facebook.com/rukupesruki

23. oktobrī Vērgales kultūras namā viesojās Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama amatierteātris ar Agneses Bules lite-
rāri muzikālo uzvedumu „Latviešu sapnis” kopā ar grupu 
„Piemare”. Uzvedums veidots pēc A. Bules darba „Latviešu 
sapnis” motīviem un ir Maritas Hornas salikums. Skatītājiem 

tika piedāvāta asprātīga, ironiska un tē-
laina versija par latviešu tēlu, kā arī laik-
metīgiem problēmu variantiem. „Latviešu 
sapnis” ir latviešiem tik raksturīgā humo-
ra, ironijas, sirsnības un asprātības pilns 

uzvedums, kurā latvietis 
gurķojas, pūš pīlītes, tiek 
uz zaļa zara, komunicē ar 
kaimiņiem. Kāds tad īsti ir 
latvietis un ko viņš var – uz 
to atbildes varēja rast šajā 
uzvedumā! 

Ko tik latvieši nevar? 
nevis „var”. Ko nevar viens 
latvietis, to nevar divi lat-
vieši. Ko nevar divi... Un 
tā līdz latviešu bezgalībai! 
Jo vairāk nevar, jo vairāk 
latvietis.

Pēc uzveduma tā da-
lībnieki saņēma no skatītājiem krāšņas ziedu 
veltes. Vērgales kultūras nama vadītāja saka 
lielu paldies par ziediem Vizmai, Anitai, Ine-

sei, Ingai, Gunai un Mirdzai un visiem skatītājiem, kuri ap-
meklēja izrādi!

Vita Braže

Pāvilostnieku izrāde Vērgalē

Sveiksim novadniekus darba jubilejās
Darbs nosver katru 
mūsu mūža dienu. 
Darbā pārbauda,  
vai esi liels, vai sīks; 
Un dievišķīgs ir mirklis, 
Kad caur viņu redzi, 
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs. 
                              /K. Apškrūma/

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā Vērgales kultūras namā, 
17. novembrī plkst. 19:00 Pāvilostas novada dome sveiks pašvaldības iestāžu darbiniekus 
apaļajās darba jubilejās Vērgales pagastā. 

Šogad sveiksim:
IVITU MEĻĶI – 40 gadu darba jubilejā;
GUNU LAUMANI – 30 gadu darba jubilejā; 
DAIGU LAPIŅU – 20 gadu darba jubilejā;
VIZMU ALSEIKU – 20 gadu darba jubilejā;
INESI  POMERANCI – 20 gadu darba jubilejā.

 ¾ 16. novembrī plkst. 17:00 Pāvilostas 
novada pašvaldības zālē (Dzintara ielā 73, 
2.  st., Pāvilostā) notiks TŪRISMA UZŅĒ-
MĒJU SANĀKSME. Aicināti Pāvilostas no-
vada uzņēmēji un citi interesenti!

 ¾ 25. novembrī Saldū Kurzemes tūrisma 
asociācija organizē Kurzemes gada balvas 
„LIELAIS JĒKABS 2016” svinīgo ceremo-
niju.

No Pāvilostas novada uz vērtēšanu tika 
izvirzīti:

•	 Nominācijā „Dižā Kurzemes lauku 
māja ar kolorītu saimnieku/saimnieci” 
(Vērtēja Ventspils TIC) – lauku saimniecī-
ba „Ievlejas” ar saimnieci Agitu PĒTER-
SONI. Saimniece ar malku kurinātā klona 
krāsnī cep īstu Latvijas lauku rudzu maizi. 
Mīklu gatavo no rudzu vai kviešu miltiem, 
sāls, cukura, ķimenēm un dabīga ierauga. 
Apmeklētāji var vērot un piedalīties maizes 
cepšanā, degustēt un iegādāties to, kā arī 
apskatīt muzeju. Labību saimniecībā audzē 
paši, videi draudzīgā garā!

•	 Nominācijā „Dižais Kurzemes dabas  
gids” (Vērtēja Talsu TIC) – Vaira KĀRKLI-
ŅA. Šogad klajā laidusi savu grāmatu 
„Sav vaļas augu virtuve 60 receptes visiem 
gadalaikiem”. Jau vairākus gadus vada aiz-
rau jošas ekskursijas dabā piedāvājot iepazīt 
savvaļas augus un lietot tos uzturā. Papildus 
gatavo dažādu augu ziedūdeņus, ir viena 
no suvenīru veikaliņa „Tīne” izvei dotājām, 
kur vasaras sezonā tiek piedāvāts tūristiem 
iegādāties vietējo amatnieku darbus. Ir 
brīv dienu mājas Puerto VV saimniece. 
Brīvdienu mājas pirts namiņš iekārtots, 
kā kuģis, kurā ir iespēja nakšņot uz svaiga 
siena matračiem.

Pāvilostas novada TIC organizēs kopīgo 
transportu uz pasākumu. Interesenti aici-
nāti pieteikties 63498229, 29121894.

 ¾ Pāvilostas novada TIC informē, ka 
drīzumā Pāvilostas novada tūrisma infor-
mācijas centrā būs iespēja iegādāties jauno 
2017. gada Pāvil ostas novada kalendāru!

TŪRISMA AKTUALITĀTES
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Pēc Palangas Kūrorta muzeja direktora 
Jūrata Viktora Liachoviča uzaicinājuma 
Pāvil ostas novadpētniecības muzeja vadī-
tāja Irina Kurčanova un Pāvilostas novada 
pašvaldības projektu koordinatore Vizma 
Ģēģere 8. oktobrī devās uz Palangu, lai ar 
Palangas kūrorta muzeja vadītāju Jūrati 
klātienē apspriestu kopīgi iesniegtā Eiro-
pas Savienības pārrobežu LIT/LAT projek-
ta „Pavilosta. Maritime inspired history.” 
virzības gaitu un īstenojamiem mērķiem. 
Tikšanās reizē abu muzeju vadītāji ieskicē-
ja arī jaunas idejas par iespēju īstenot citus 
ES pārrobežu projektus, kopīgi sadarbo-
joties Pāvilostas, Palangas, Klaipēdas un 
Gdaņskas muzejiem. 

Tā kā Palangas kūrorta muzejam 
23.  septembrī notika oficiālie atvēršanas 
svētki, bet Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja kolektīvs nevarēja šajā dienā pago-

dināt kolēģus Palangā, tad viesošanās reizē 
Palangas muzeja vadītājs Jūratis laipni pa-
stāstīja par muzeja vēsturi un izrādīja mu-
zeja telpas, norādot uz veicamajiem dar-
biem, kas vēl darāmi, lai Palangas kūrorta 
muzejs pilnībā atbilstu tā nosaukumam un 
piesaistītu daudz apmeklētāju.

Tikšanās noslēgumā Palangas Kūrorta 
muzeja direktors Jūratis Viktors Liachovi-
čus ierosināja Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai parak-
stīt sadarbības līgumu par daudzveidīgu 
sadarbību abu kopējo interešu jomās – 
stiprināt sadraudzību, īstenot kopīgus pēt-
niecības darbus, kopā piedalīties dažādos 
Eiropas projektos, savstarpēji mainīties ar 
izstādēm un darba pieredzi, veicinātu no-
zares izaugsmi šajā reģionā.

Irina Kurčanova, Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadītāja

Pāvilostas muzejam veidojas cieša 
sadraudzība ar Palangas muzeju

Palangas Kūrorta muzeja direktors Jūratis Viktors Liachovičus un Pāvilostas novadpētnie-
cības muzeja vadītāja Irina Kurčanova.

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
         Pāvilostas novada nomināciju pasniegšana 
         Fotokonkursa „Pāvilostas novads 2016” konkursa uzvarētāju apbalvošana 

        
     Andris Daņiļenko dziesmu programmā “Kā rūgtenais raudeņu stāds” 

                                  Māra Lasmaņa mūzika, Normunda Beļska dzeja 

 
  Svētku balle plkst.21:00 kopā ar Arvi no Vērgales - ieeja EUR 3,50 
                       (galdiņu rezervēšana līdz 17.novembrim pa tālr.Nr.29366112) 
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Valdība otrdien, 25. oktobrī, uzklausīja Zemko-
pības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu 
par situāciju graudkopībā Latvijā, kā arī lēma par 
izmaiņām tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā. 

Graudaugu sektors Latvijā saskaras ar finanšu 
grūtībām, ko izraisīja nelabvēlīgi labības audzēša-
nas apstākļi, graudu kvalitātes un iepirkuma cenas 
kritums un graudu ražošanas un pirmapstrādes iz-
maksu palielinājums. Lai palīdzētu graudkopjiem, 
tiek pārnests pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) 
par laukaugu platībām finansējums no 2017.  gada 
uz 2016. gadu sešu miljonu eiro apmērā. To saņems 
visi graudaudzētāji, balstoties uz šogad maijā iesnieg-
tā vienotā iesnieguma datiem par deklarētajām un 
apstiprinātajām laukaugu platībām.

Grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā 
noteic, ka turpmāk arī mazie lauksaimnieki, kas 
piedalās mazo lauksaimnieku shēmā, varēs saņemt 
tādas pašas nodokļu atlaides un citus atvieglojumus 

kā vienotā platības maksājuma (VPM) saņēmēji. Tas 
nozīmē, ka prasība par lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes platības deklarēšanu un apstiprināšanu 
VPM saņemšanai ir uzskatāma par īstenotu arī tad, 
ja tiek saņemts mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas 
maksājums. 

Informatīvo ziņojumu „Par situāciju graudu 
nozarē” valdība pieņēma zināšanai, bet noteikumi 
„Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta 
noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas 
kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā pēc to pub-
licēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 

Vietne: www.zm.gov.lv 

GRAUDAUDZĒTĀJI SAŅEMS ATBALSTU

Lauku atbalsta dienesta 
paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņem-
šanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra 
noteikumiem Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīs-
tībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2014. gada 
30. septembra noteikumiem Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos””.

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos „Atbalsts ieguldīju-
miem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīs-
tībā” notiks no 2016. gada 21. novembra līdz 2016. gada 21. decembrim.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecībās”: 

* lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 
1500000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro);

* lauku saimniecībām – 35 170 012,00 EUR (trīsdesmit pieci miljoni viens 
simts septiņdesmit tūkstoši divpadsmit eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Izsludināmais finansējums (EUR)
saimniecības ar 

apgrozījumu līdz 
70 tūkst. EUR

saimniecības ar 
apgrozījumu virs 

70 tūkst. EUR
Austrumlatgales RLP 611 935 2 077 888

Dienvidkurzemes RLP 1 153 824 3 917 929
Dienvidlatgales RLP 1 024 016 3 477 152

Lielrīgas RLP 650 106 2 207 502
Viduslatvijas RLP 787 824 2 675 138

Zemgales RLP 1 211 600 4 114 115
Ziemeļaustrumu RLP 656 925 2 230 658
Ziemeļkurzemes RLP 781 616 2 654 059
Ziemeļvidzemes RLP 1 123 332 3 814 393

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem pārstrādē” ir 12 188 245 EUR (divpadsmit miljoni viens simts 
astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro).

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīs-
tībā”:

fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un paš-
valdībām – 6 015 013 EUR (seši miljoni piecpadsmit tūkstoši trīspadsmit euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas 
ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve 
ar ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, veikta ilggadīgo stādījumu ierīkošana – divi 
gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu;

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā 
www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” → „Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu vai ievē rojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD re-
ģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva 
foajē (tālr. 67095000).

RELIĢISKĀS ZIŅAS 
Mirušo piemiņas diena jeb
SVECĪŠU VAKARS

 ¾ Pāvilostas kapsētā notiks 20. novembrī plkst. 16.00;
 ¾ Vērgalē notiks 20. novembrī plkst. 14.00;
 ¾ Saraiķos Roņu kapos notiks 20. novembrī (laiks tiks precizēts, 

          skatīt www.pavilosta.lv);
 ¾ Ziemupes kapos notiks 20. novembrī (laiks tiks precizēts, 

          skatīt www.pavilosta.lv).

VĒRGALES EV. LUT. BAZNĪCĀ
20.11. plkst. 14.00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.
04.12. plkst. 14.00 Adventa laika dievkalpojums.
25.12. plkst. 14.00 Ziemsvētku dievkalpojums.
01.01.2017. plkst. 14.00 Jaunā gada dievkalpojums.

SAKAS LEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ
27.11. plkst. 15.00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.

Bezdarbnieku skaits 
Pāvilostas novadā uz 30.09.2016.

Sākot ar 07.11.2016 stājas spēkā sekojošas 
izmaiņas autobusu kursēšanas grafikā: 

Samazināti reisu izpildes laiki maršrutā nr. 7699 „Liepāja–Ventspils”:
Liepājas AO 6.45 17.45 Ventspils AO 6.25 14.25
Grobiņa 6.56 17.56 Naftas bāze 6.33 14.33
Gūžas 6.59 17.59 Vārve 6.37 14.37
Kapsēdes skola 7.04 18.04 Pentuļi 6.42 14.42
Medze 7.10 18.10 Biržvalki 6.45 14.45
Ploce 7.13 18.13 Užava 6.49 14.49
Vērgale 7.18 18.18 Mežgrīvas 6.53 14.53
Mežvidi 7.23 18.23 Vendzavas 6.57 14.57
Turaidas 7.32 18.32 Sārnate 7.01 15.01
Sakas stacija 7.37 18.37 Zaļkalni 7.06 15.06
Sakas pagasta
padome

7.39 18.39 Jūrkalne 7.11 15.11

Kursa 7.41 18.41 Labrags 7.15 15.15
Pāvilosta 7.50 18.50 Ulmale 7.20 15.20
Kursa 7.54 18.54 Strante 7.23 15.23
Strante 7.57 18.57 Kursa 7.26 15.26
Ulmale 8.00 19.00 Pāvilosta 7.35 15.35
Labrags 8.05 19.05 Kursa 7.39 15.39
Jūrkalne 8.09 19.09 Sakas pagasta

padome
7.41 15.41

Zaļkalni 8.14 19.14 Sakas stacija 7.43 15.43
Sārnate 8.19 19.19 Turaidas 7.48 15.48
Vendzavas 8.21 19.21 Mežvidi 7.57 15.57
Mežgrīvas 8.27 19.27 Vērgale 8.02 16.02
Užava 8.31 19.31 Ploce 8.06 16.06
Biržvalki 8.35 19.35 Medze 8.10 16.10
Pentuļi 8.38 19.38 Kapsēdes skola 8.16 16.16
Vārve 8.43 19.43 Gūžas 8.21 16.21
Naftas bāze 8.47 19.47 Grobiņa 8.24 16.24
Ventspils AO 8.55 19.55 Liepājas AO 8.35 16.35

Bezdarbnieka 
deklarētā 

dzīves vieta 
(novads, 
pilsēta,  
pagasts)

Bez- 
darb-
nieku 
skaits

No tiem

sie- 
vie tes

inva- 
 līdi

jaunieši 
vecumā 

no 15 
līdz 17 
gadiem

jaunieši 
vecumā 

no 18 
līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bezdarb-

nieki

personas 
pēc ieslo- 
dzījuma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 

atvaļi- 
nājuma

pirms-
pensijas 
vecuma 
sievietes

pirms-
pensijas 
vecuma 
vīrieši

Pāvilosta, 
Pāvilostas nov. 15 6 2 2 1

Sakas pag., 
Pāvilostas nov. 25 12 2 3 11 3 1

Vērgales pag., 
Pāvilostas nov. 40 24 1 4 7 3 3 2

Kopā 80 42 3 0 9 20 0 3 7 3



2016. gada  NOVEMBRIS

Dzejas dienas

ZIEMUPNIEKIEM!

MŪŽĪBĀ
ASTRIDA KRIVCOVA 

(21.12.1935.–13.10.2016.)

MĀRTIŅŠ CERONIS ŠĒNS 
(08.05.1937.–03.10.2016.)

 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 
2. stāvā, Pāvilostā) no 1. novembra līdz 30. novembrim skatāma 
Māra Grīvas  jauna fotoizstāde ,,KURZEMES TEIKSMAS. RU-
DENS.”
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 1. novembra līdz 

2017. gada 28. aprīlim skatāma jauna izstāde ,,EBREJU MEDIĶI 
HOLOKAUSTĀ. Liepājas un Aizputes apriņķis (1941.–1945.)”. 
Vairāk par izstādi lasīt 7. lpp.
 No 1. novembra līdz 30. novembrim Pāvilostas bibliotēkā 

skatāma Intas Priedoliņas pašdarināto kartiņu izstāde ,,SVINĒT 
DZĪVI”.
  No 14.–20. novembrim Pāvilostas bibliotēkā tiks atzī-

mēta ,,ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻU”. Šogad ne-
dēļas tēma ,,Nākotne Ziemeļos”. Pirmdienā, 14. novembrī,  lielā 
lasīšanas diena, tā aizsāksies plkst. 10.00 ar  Stīvena Holsa grā-
matas ,,Gārmana vasara” fragmenta lasījumu. Pasākumā piedalī-
sies  1. klases skolēni ar klases audzinātāju Gaidu Beneti. Turpinot 
nedēļas tēmu, pasākumus bibliotēkā apmeklēs arī 2. un 3. klases 
skolēni  ar audzinātājām.
   Neviens simbols Adventa laiku neattēlo labāk par Adventes 

vainagu, tāpēc,  tuvojoties gada skaistākajam laikam, radi svētku 
noskaņu arī Tu! 24. novembrī  plkst. 17.00 Pāvilostas bibliotēka 
aicina ikvienu interesentu piedalīties radošajās darbnīcās ,,AD-
VENTES VAINAGU GATAVOŠANA”.  Visiem  interesentiem  
savu dalību pieteikt  līdz  21. novembrim pa tālr. 63484566 vai  
Pāvilostas bibliotēkā. 
 11. novembrī  plkst. 18.30 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Viestura Kairiša spēlfilma ,,MELĀNIJAS HRONIKA“.  Tas ir 
stāsts par rakstnieces Melānijas Vanagas (1905–1997) izsūtījuma 
ceļu Sibīrijā. Filma tapusi pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna 
,,Veļupes krastā” motīviem. Ieeja: EUR 2,00.
 18. novembrī plkst. 15.00 Pāvilostas pilsētas kultūras 

namā LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 98. GA-
DADIENAI VELTĪTS PASĀKUMS. Vairāk par pasākumu lasīt 
10. lpp.
 25. novembrī  plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Jauniešu tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts „DEJU 
SPĒLES VĒJĀ”.
 2. decembrī plkst. 17.00 Pāvilostas PILSĒTAS EGLES 

IEDEGŠANA pie Pāvilostas novada pašvaldības Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā.

 Līdz 31. decembrim Vērgales pagasta muzejā apskatāma pā-
vilostnieces Elīnas Hornas rokdarbu izstāde „PAR PRIEKU SEV 
UN CITIEM”.
 Vērgales kultūras namā no 7. novembra ir skatāma Līgas 

Evaldsones fotoizstāde. Tikšanās ar autori – 5. decembrī plkst. 14.00.
 Vērgales kultūras namā 17. novembrī plkst. 19.00 LAT-

VIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 98. GADADIENAI  
VELTĪTS PASĀKUMS. Vairāk par pasākumu lasīt 10. lpp.

 Ziemupes tautas namā no 8. novembra un visu mēnesi ska-
tāma Māra Grīvas veidotā fotoizstāde „KURZEMES TEIKSMAS. 
JŪRA.”
 No 15. novembra Ziemupes bibliotēkā skatāma izstā-

de „ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRA MŪSU BIBLIOTĒKĀ”. 
16.  novembrī plkst. 15.00 Ziemupes bibliotēkā Ziemeļvalstu 
bibliotēkas nedēļas ietvaros notiks pasākums „Krēslas stunda”. 
 ZIEMAS SAULGRIEŽI ZIEMUPĒ – 21. decembrī 

plkst.  12.44 sākas Ziema jeb brīdis, kad gadā ir visīsākā diena 
un garākā nakts, brīdis, kad pamazām gaisma ņem virsroku pār 
tumsu. Tāpēc plkst. 19.00 Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā tiks 
svinēti Ziemas saulgrieži. Kursim Uguni, vilksim Bluķi, kuram 
tad arī būs jāatdod visi šī gada sūrumi un rūgtumi, iesim ķekatās, 
dziedāsim un dejosim. Ierašanās maskās. Līdzi ņemiet arī savu 
gaismekli (lāpu vai lukturi), jo ceļš tumsā ir viltīgs. Sīkāka infor-
mācija sekos.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Zigmantu GRETKAUSKU, Noru KURMI, Āriju NIEDOLU, 
Māru UZARI, Tamāru BRŪVERI, Aigaru NOVADU,  

Santu KLEŠČENOKU, Mārtiņu POMERANCI!

Pilngadniekus – Aletu Betiju ANIŅU, Gundu DRULLI, 
Agnesi ĢĒĢERI, Arti ŠTĀLBERGU un Kati ŠTOKMANI!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

Sveicam 
nozīmīgās 

 dzīves jubilejās 
novembrī dzimušos 

Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas sniegs 
15. novembrī

plkst. 11.00 
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 12.00  Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās  

pa tālr. 63498261 (Pāvilostā),  63490836 (Vērgalē).

Albinu JANAUSKI – 91
Annu PARINOVU – 91
Margrietu KARPU – 89

Līvu Rozīti FREIDENFELDI – 88
Ausmu VITI – 86

Hertu BĒRZIŅU – 84
Ilmāru JĒCI – 84

Aldonu Ievu VITRUPI – 84
Arturu Voldemaru VĪTOLU – 84

Lidiju SEBRI – 83
Valiju AUDERI – 82

Lidiju FRIDRIHSONI – 82
Veltu ANSONI – 81

Paulu Jēkabu KRAUZI – 80
Mārtiņu Teodoru ŪŠI – 75

Mirdzu VILINSKU – 75
Ivaru MURŅIKOVU – 70

Zigrīdu Dzidru STIRNU – 70

Jāni ZELGALVI – 70
Pēteri GUDKOVU – 65

Imantu JOSTMANI – 65
Vitāliju ŠIHOVU – 65

Gunāru ANSONU – 60
Ināru JERGINU – 60
Viktoru ROLIČU – 60
Gunāru VASKU – 60

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 2016. gada decembra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 28. novembrim.
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 tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Solvitu un Nauri Vītolus 
ar meitas EVALETAS 

piedzimšanu!

Sveicam

 LĪDZJŪTĪBAS PATEICĪBA

…skumjas  
starp rudens  
             dzeltenām lapām  
uz pēdējām asterēm krīt.  
Skumjš ir atvadu lietus 
           pat tad,  
kad saule spīd. 
     (H. Skuja)

Līdzjūtība Inesei Kalu-
ginai ar ģimenei, no mam-
mas atvadoties.
Pāvilostas novada TIC kolektīvs

Reiz pienāk diena,  
         nelūgta un skarba,
Kad sirdī dziļi smeldz 
                       un sāp…

Pāvilostas novada So-
ciālais dienests izsaka 
visdziļāko līdzjūtību sa-
vai darba kolēģei Inesei, 
tik grūtajā brīdī māmi-
ņu zaudējot.

Liepājas Diakonijas 
centra vārdā pateicamies 
visiem tiem Vērgales pa-
gasta iedzīvotājiem, kuri 
ziedoja augļus un dār-
zeņus „Ābolu svētkiem” 
Liepājā.

Rasma Vērniece

ZINĀŠANAI!
 Vērgales senioru ansamblim ,,Vakarvējš” vadītājs turpmāk būs  

Guntis Vītols. Ansambļa mēģinājumi notiks ceturtdienās plkst. 16.00 
Vērgales kultūras namā. Aicinām pievienoties dziedāt gribošus dalībniekus.

 Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems apmeklētājus 13. decembrī 
Vērgales pagasta pārvaldes telpās no plkst. 9.00–12.00, telefons 26173126.

Dzīves straumēm krāsu ir daudz, 
Dzīves dienām ceļu bez gala, 
Vajag zināt, kur Tavējais sauc, 
Kur Tavs sapnis un debesu mala. 
Dzīves krācēm grūtuma daudz, 
Savi spēki ir jāsadala, 
Lai Tev nepieder pelēka sala, 
Bet lai vienmēr kāds ceļš Tevi tālē 
Pretī apvāršņu brīnumam sauc!

Estere Krēsliņa,  
Pavilostas Makslas skolas 

 1. kurss

UZMANĪBU!
Ziemupes baznīcā naktī 

uz 6. novembri, izsitot logu, 
kāds no baznīcas nozadzis 
ziedojumu kasti ar saziedoto 
naudiņu. Ziemupes baznīcas 
draudze, cerot uz sapratni, 
ļoti lūdz atgādāt atpakaļ 
vismaz ziedojumu kasti.
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