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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas

ŠAJÁ NUMURÁ LASIET:

 ¾ Kvalitātes Gada balva tūrismā  
                                          – 3. lpp.

¾ Vērgales „Kastanītis” piedalās 
Erasmus+ projektā           – 5. lpp.

 ¾ Valsts svētku pasākums „Tev, 
Latvija!”                           – 7. lpp.

¾   Ziemassvētku pasākumu plāns
                                              – 12. lpp.

Cienījamie Pāvilostas 
novada iedzīvotāji!

Ir pienākuši gada gaišākie svētki, kuros veltam lai-
ku savai ģimenei un draugiem. No sendienām Ziemas 
saulgrieži latviešiem ir bijuši īpaši svētki. Svētku galds, 
ķekatās iešana, bluķa vilkšana un egles greznošana ir 
ne vien skaistas tradīcijas, ar ko piepildīt Ziemassvētku dienu, bet arī svētku 
rituāli, kas mūs vieno ar iepriekšējām paaudzēm.

Šie svētki ir īstais laiks, lai pārdomātu paveikto un sacītu paldies ikvie-
nam, kurš mūs atbalstījis, iedvesmojis un palīdzējis. Vislielāko pateicību pel-
nījuši tie, kuri ar sasniegumiem kultūrā, sportā, izglītībā un daudzās citās 
jomās vairojuši lepnumu par mūsu Pāvilostas novadu. 

Novēlu, lai Ziemassvētki ienāk katrā mājā un ielīksmo katru sirdi, kas 
ļaujas gada skaistākā notikuma burvībai! Noticēt brīnumam, dalīties laba-
jā, radīt prieku līdzcilvēkos un padarīt pasauli gaišāku. To var ikviens no 
mums, ja vien ticam Ziemassvētku stāstam.

Ticības un baltu domu piepildītus Ziemassvētkus 
un veiksmīgu Jauno 2015. gadu!

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

PAR DARBA DIENAS 
PĀRCELŠANU

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka 
no Pāvilostas novada pašvaldības budžeta fi
nansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu 
dienu darba nedēļa, tiks pārcelta darba die-
na no piektdienas, 2015. gada 2. janvāra, uz 
sestdienu, 2015. gada 10. janvāri.

SVEIC NOVADA UZŅĒMĒJUS
Nu jau otro reizi dienu pirms Pirmās Adventes Pāvilostas novada 

dome rīkoja Pāvilostas novada uzņēmēju gada balli, kas šoreiz gan 
notika Vērgales kultūras namā. Šāds pasākums tiek rīkots ar mērķi 
godināt tos novadā reģistrētos uzņēmējus, kuri ar neatlaidīgu darbu 
un mīlestību pret savu valsti ir novadā radījuši jaunas darbavietas un, 
godīgi maksājot valstī noteiktos nodokļus, veicinājuši novada izaugs
mi un attīstību.

Šogad nominācijā „Lielākais darba devējs 2014” sveicām trīs lielā
kos darba devē
jus novadā – SIA 
„Kalniņkalni”, 
SIA „Kurzemes 
ceļi nieks un būv
nieks” un SIA 
„Muižkalniņi”.

Bet nomināci
jā „Lielākais no
dokļu maksātājs 
2014” sveicām 
novada trīs lie
lākos un apzinī
gākos nodokļu 
maksātājus – 
SIA „Sinren”, SIA 
„Vērgale 1” un SIA 
„Kurzemes ceļinieks un būvnieks”.

Pasākuma turpinājumā uzstājās Kārkliņu ģimene no Kalvenes ar ins
trumentāli vokālo koncertu, kam vēlāk sekoja balle ar grupu „Lustīgais 
blumīzers” no Saldus.

Marita Kurčanova, 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lielākais nodokļu maksātājs Pāvilostas novadā 
2014 – SIA „Sinren”, vadītājs Juris Rolmanis.

   Lielākais darba devējs Pāvilostas novadā 2014 – 
SIA „Kalniņkalni”.
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Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod sirdij mīlestības tik daudz,
Ka paši, gluži kā eņģeļi, 
To citiem dāvināt varam. 
                            (K . Apškrūma)

Smeliet gaismas un prieka mirkļus Ziemassvētkos, 
tveriet laimi, veiksmi un iespējas

Jaunajā 2015. gadā!
Pāvilostas novada pašvaldība

Diāna Šlangena, Pāvilostas Mākslas skolas 5. kurss
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2014. gada  DECEMBRISdomes ziņas

Pašvaldība oktobra mēnesī atteicās no pirmpirkuma 
tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem:

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

1. „Induļi”, Sakas pagastā – 19,3 ha platībā;
2. „Lapotnes”, Sakas pagastā – 8,2 ha platībā;
3. „Pūķi”, Sakas pagastā – 2,8 ha platībā;
4. „Skalbes”, Sakas pagastā – 54,5 ha platībā;
5. „Mežonīgais Krasts”, Sakas pagastā – 18,2 ha platībā;
6. „Debesauss”, Sakas pagastā;
7. „Jasmīni”, Vērgales pagastā – 3,80 ha platībā;
8. „Krūzīši”, Vērgales pagastā – 3,07 ha platībā;
9. „Saraiķu Putni”, Vērgales pagastā – 8,72 ha platībā;
10. „Pumpuriņi”, Sakas pagastā – 4,2 ha platībā;
11. Cīruļu ielā 7A, Pāvilostā – 10342 m2 platībā.

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 

30.10.2014. sēdes protokolu Nr.16., 3.§
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2014. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18
Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

normu piemērošanu 2015. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

1. panta otrās daļas 91. punktu, 2. panta 81. daļu, 3. panta 14. daļu,
16. daļu, 9. panta otro daļu un Pārejas noteikumu 58., 59. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā:
1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējo

šas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;
1.2. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzī

vojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;

1.3. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecī
bā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums;

1.4. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu;

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrāt
metrus un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot ga
rāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā neapliek.

3. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību ap
draudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās 
būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi 
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā kategorijā. Pamats par 3% nodokļa likmes pie
mērošanu ir pašvaldības domes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.

4. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas kvalificēta kā vidi degradējoša, sa
gruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mē
neša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā 
kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā 
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un 
tas nav pārsūdzēts.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpa
šuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo 
saistošo noteikumu 3. punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanos spēkā.

6. Personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas 
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz 
nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi 
slēgti ar pašvaldību  par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstī
ta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo 
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli.

7. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigša
nās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
8. Ja nodokļa maksātāja parāda summa par 2015. gadu ir mazāka par 300,00 

EUR, maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu 
laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Citos gadījumos piespiedu 
izpilde uzsākama ne vēlāk kā 3 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāša
nās brīža.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 30.10.2014.

sēdes protokolu Nr. 16., 2.§

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17

Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada 
saistošajos noteikumos Nr. 20

„PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti pamatojoties uz likuma       

„Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu 
1. Izdarīt Pāvilostas novada domes 2013. gada 19. decembra sais

tošajos noteikumos Nr. 20 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

2. Aizstāt 6.1. punktā nosaukumu SIA „Liepājas tūrisma informā
cijas birojs” ar nosaukumu SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas 
birojs”.

3. Papildināt noteikumus ar 9.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1.10. medību koordinācijas komisija”.
Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar jaunu sadaļu šādā re

dakcijā:
Komitejas vai komisijas 

nosaukums Atbildīgais darbinieks

Medību koordinācijas komisija
Izpilddirektors, protokolēšanu 
nodrošina komisijas ievēlēts 
sekretārs

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

2014. gada 27. novembrī 
Pāvilostā notika kārtējā domes sēde
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis 

Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Vita 
Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Andris Zaļkalns.

Pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova, Pāvilos
tas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, Vēr
gales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, Vērgales 
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Domes sēdes darba 
kārtībā bija izziņoti 20 darba kārtības punkti, bet deputāti 
atbalstīja ierosinājumu papildināt domes sēdes darba kārtī
bu vēl ar 4 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 
24 jautājumi.

 ¾Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada 
saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi Pāvilostas novada 
pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Pāvil
ostas novada pašvaldības nolikums””. Saistošos noteikumus 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektro
niskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai.

 ¾Apstiprināja Pāvilostas novada domes tiesiskuma iz
vērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecībā izman
tojamo zemi nolikuma projektu un izveidoja Pāvilostas no
vada domes tiesiskuma izvērtēšanas komisiju darījumiem 
ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi šādā sastāvā: Arta 
Bunka, Anna Brūkle, Andis Cielava, Vita Cielava, Liene 
Vaškus, Jānis Vitrups, Andris Zaļkalns. Uzdeva kancelejas 
vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par 
personām, kuras uzsāk pildīt komisijas locekļa pienākumus. 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
sasauca tiesiskuma izvērtēšanas komisiju darījumiem ar 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi uz pirmo sēdi 2014. ga
da 27. novembrī plkst.16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā. 

 ¾Nolēma precizēt saistošo noteikumu Nr. 15 „Saistošie 
noteikumi par neapbūvētu Pāvilostas novada pašvaldībai 
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas no
teikšanas kārtību” projektu. Pēc parakstīšanas triju dienu 
laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt sais
tošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus 
pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinuma saņemšanas nolēma publicēt Pāvilostas novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā, nolēma izlikt redzamā 
vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

 ¾Apstiprināja noteikumus „Par Pāvilostas novada  paš
valdības darbinieku novērtēšanu” projektu.  Noteikumi stā
jas spēkā un piemērojami ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 ¾Ar 2015. gada 1. janvāri nolēma izveidot jaunu štata 
vietu sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un 
papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sa
daļu Pāvilostas novada sociālais dienests šādi:

Štata vienības
nosaukums profesiju kods skaits

Sociālais darbinieks darbam 
ar ģimeni un bērniem 2635 03 0,8

1.1. papildināt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas 
sadaļu Pāvilostas novada sociālais dienests šādi:

Ieņemamais 
amats

Darba 
dienu sk. 

nedēļā

Stundu 
sk. 

nedēļā

Darba 
laika 

uzskaites 
forma

Darba 
alga 

mēnesī, 
EUR

Sociālais 
darbinieks 
darbam ar ģimeni 
un bērniem 
Vērgalē

16 summētā 198,00

Sociālais 
darbinieks 
darbam ar ģimeni 
un bērniem 
Pāvilostā un Sakā

16 summētā 198,00

Apstiprināja sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bēr-
niem amata pienākumu aprakstu.

 ¾Nolēma rezervēt 2015. gada budžeta projektā finansē
jumu 4410,00 EUR apmērā Pāvilostas sieviešu kora „Sīga” 
dalībnieču koncerttūrei Vācijā 2015. gada augustā. 

 ¾Apstiprināja Ziemupes tautas nama telpu nomas mak
su, nosakot par pirmo stundu 15,00 EUR, par katru nākamo 
stundu 2,00 EUR.

 ¾Akceptēja suvenīra – nozīmīte 57 mm, 33 gab. noceno
šanu no 0,97 EUR uz 0,67 EUR. 

 ¾Konstatēja, ka 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. 
un 2011. (līdz 26.11.2011.) gadu administratīvajām lietām ir 
iestā jies noilgums. Nolēma dzēst administratīvos sodus pie
likumā norādītām personām. Uzdeva lietvedei Lienei Vaš
kus veikt Sodu reģistrā iekļauto ziņu aktualizāciju.

 ¾Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokli un nokavē
juma naudu par nekustamo īpašumu „Uzkalnieki”, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov., par 2009., 2010., 2011. un 2012. gadu, 
kas uz 27.11.2014. sastāda 27,23 EUR.

 ¾Nolēma dzēst personām nekustamā īpašuma nodokļu 
parādu un aprēķināto nokavējuma naudu un nomas maksas 
parādu. 

 ¾ Samazināja politiski represētajai personai par nekus
tamo īpašumu, kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus 
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procen

tiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimniecis
kajā darbībā. 

 ¾Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu līdz dzīvokļa „Sa
ļiena” – 1, Sakas pagasts, Pāvilostas novads ierakstīšanai ze
mesgrāmatā. 

 ¾Nolēma uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi ne
kustamajos īpašumos Austrumu iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads un Brīvības iela 39, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Uz
sākt būvprojektēšanu atbilstoši būvniecību reglamentējoša
jiem normatīvajiem aktiem. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības izpild
direktoru Alfrēdu Magoni. Apstiprināt Darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei. Noslēgt līgumu ar detālplānojuma 
ierosinātāju un detālplānojuma izstrādātāju SIA „V projekts” 
par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu par ierosinātāja 
līdzekļiem. Līguma projekts 2. pielikumā.

 ¾Nolēma uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi ne
kustamajā īpašumā Dzintaru iela 79, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads. Uzsākt būvprojektēšanu atbilstoši būvniecību reg
lamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Apstiprināt Darba uzdevu
mu detālplānojuma izstrādei. Darba uzdevums 1. pielikumā. 
Noslēgt līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju un detālplā
nojuma izstrādātāju SIA „Projekti un vadība” par detālplā
nojuma izstrādi un finansēšanu par ierosinātāja līdzekļiem. 
Līguma projekts 2. pielikumā.

 ¾Pagarināja zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) ga
diem uz zemes lietojumu „Dziļņi”, Vērgales pag., Pāvilostas 
nov. platībā 5,5 ha (zemes vienība platībā 2,10 ha un zemes 
vienība platībā 3,40 ha) un uz nekustamo īpašumu „Ventas”, 
Sakas pag., Pāvilostas novads platībā 16, 19 ha.

 ¾Nolēma nodot atsavināšanai Pāvilostas novada paš
valdības nekustamo īpašumu – „Selgas dz. 1”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kas sastāv no dzīvokļa 
ar kopējo platību 40,70 m2 un 729/6104 kopīpašuma domā
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Atļaut at
savināt dzīvokļa īpašumu „Selgas dz. 1”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, pārdodot to par brīvu cenu. Pri
vatizācijas komisijai nodrošināt dzīvokļa īpašuma „Selgas 
dz. 1”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads novēr
tēšanu atsavināšanai saskaņā ar likumu „Publiskās personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas liku
ma” 3. pantu. 

 ¾Anulēja personas deklarēto dzīvesvietu īpašumā. 
 ¾Apstiprināja Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu uz

ņemšanas noteikumus jaunā redakcijā.
 ¾Balsojot PRET deputātam Ē. Erleckim un ATTURO

TIES deputātam G. Jurikam apstiprināja zemes nomas līgu
ma projektu „Cerība resnīšiem”.

 ¾Piekrita nekustamā īpašuma „Skollejas” sadalīšanai 
divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības, 
atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu  „Meža 
Skollejas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajām 
zemes vienībām platībā 10,8 ha un platībā 6,11 ha noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras gal
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 ¾Piekrist nekustamā īpašuma „Piemare” sadalīšanai di
vos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atda
lītajai zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Sāmeņi”, Sakas   
pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 
12,9 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 ¾Nolēma atļaut apvienot vienotā īpašumā jaunizveidoto 
zemes vienību „Sāmeņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads ar 
nekustamo īpašumu „Tupeši”, Sakas pagasts, Pāvilostas no
vads, saglabājot nosaukumu Sāmeņi, Sakas pagasts, Pāvil
ostas novads. Mainīja nosaukumu „Tupeši”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads uz nosaukumu „Sāmeņi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Izveidotajam nekustamajam īpašumam 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 ¾Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora 
Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas un iestāžu 
darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2014. gada 11. decem-
brī.

Nākamā domes sēde plānota 2014. gada 18. decembrī.

Informāciju sagatavoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova  
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Novembra mēnesī piešķirts 10 ģimenēm trū
cīgās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts pamat
pabalsts, 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 3 personām piešķirts vienreizējs 
pabalsts veselības aprūpei, 3 ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, 1 daudzbērnu ģimenes bērniem 
piešķirts atvieglojums 2 bērnu ēdināšanai, 1 per
sonai pieņemts lēmums par asistenta pakalpoju
ma nepieciešamību no valsts budžeta līdzekļiem 
un 1 personai mainīts asistents.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Kā atgūt daļu naudas par attaisnotajiem iz-

devumiem?
Ja tiek veikti dažādi maksājumi par izglītību, 

medicīnu vai citi attaisnojoši maksājumi,  ir iespē
ja brīvprātīgi iesniedzot Valsts Ieņēmumu Die
nestā gada ienākumu deklarāciju, saņemt daļu no 
samaksātās naudas summas atpakaļ. Naudu var 
atgūt par attaisnotajiem izdevumiem, kas veikti 
un par ko gada ienākumu deklarācijai ir pievie
noti attiecīgi attaisnojuma dokumenti (piemēram, 
maksājuma dokumenti: kvīts, čeks, maksājuma 
uzdevums, konta izraksts), kuri apliecina attais
noto izdevumu samaksu un kuros ir norādīts 
vārds, uzvārds vai  ģimenes locekļa vārds, uzvārds 
un personas kods un samaksāto izdevumu veids. 
Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem nosa
ka, ka fiziskās personas – iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos ietve

ramos izdevumus par izglītības un ārstniecisko 
pakalpojumu izmantošanu, kuru kopējā summa 
taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un 
viņa ģimenes locekļiem 213,43 euro katram. Par 
ģimenes locekli uzskata – vecākus, vecvecākus, 
laulāto, bērnus un mazbērnus neatkarīgi no tā, vai 
viņi ir maksātāja apgādībā. 

ZIŅAS NO SALATĒTA:
Kā katru gadu gada nogalē mazos bērnus ap

ciemos Salatētis ar saldumu pakām. Ja kāds papil
dus grib sagatavot saldumu pārsteigumu bērniem, 
kuri vecāki par pirmsskolas vecumu, līdz 18. de-
cembrim, iepriekš piesakoties un samaksājot paš
valdības kasēs EUR 4.00, var piedalīties kopējos 
pasākumos.

Bērni, kuri neapmeklēs šos pasākumus, savas 
saldumu pakas varēs saņemt pie sociālā dienesta 
darbiniecēm Vērgalē, Sakā, Pāvilostā.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

AICINĀJUMS 
IEDZĪVOTĀJIEM!

Ir iestājies tas gada posms, kad dienas 
laikā gaisma mūs iepriecina vien pāris 
stundas. 

Tāpēc aicinājums novada iedzīvo-
tājiem diennakts tumšajā laikā nēsāt 
atstarojošus elementus, vislabāk atsta-
rojošo vesti, 

lai jūs būtu pamanāmi uz ceļiem un ci
tās slikti apgaismotās vietās vakarstundās 
un nakts laikā.

DĀVINI  IDEJU  VĒRGALEI!
Aicinājums Vērgales pagasta iedzīvotājiem nākt ar savām idejām un ierosi

nājumiem, ko vajadzētu Vērgalē uzlabot,  ieviest vai atjaunot.
Jūsu idejas gaidīsim gan rakstveidā, gan mutiski Vērga les pagasta pārvaldē 

pie Jāņa vai Vērgales kultūras namā pie Velgas līdz gada nogalei.
Kontakti: 
Velga Freimane, tel. 29189223, epasts: f.velga@inbox.lv, 

Vērgales pagasta pārvalde, tel. 63490836, 29183648 (Jānis Vitrups)

Novembrī pašvaldības policija veica šādus dar
bus: patrulēšanas laikā ievērots salauzts žogs pie 
pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” Pāvil
ostā; Pāvilostā, Dzintaru ielā mutiski brīdināts 
privātmājas saimnieks par to, ka mājai nav numu
ra zīme; Dzintaru ielā, Pāvilostā atrisināts ģimenes 
konflikts, cietušais nogādāts slimnīcā; uzsāktas se
šas lietvedības sakarā ar karoga neizlikšanu valsts 
svētkos; saņemts iesniegums par klaiņojošu suni 
Ziemupē, ar suņa saimnieku veiktas profilaktiskās 
sarunas, saimnieks solīja suni likvidēt; konstatēti 
2 gadījumi, kad personas atradušās sabiedriskā 

vietā stiprā alkohola reibumā, vēl 2 gadījumi par 
atrašanos stiprā alkohola reibumā sabiedriskā vie
tā nav apstiprinājušies; konstatēts fakts par sievie
ti Pāvilostā, kura ir izdarījusi pašnāvību; diviem 
īpašniekiem izteikts mutisks aizrādījums par ne
sakoptiem īpašumiem; mutiski brīdināts mopēda 
vadītājs par braukšanu bez transportlīdzekļa re
ģistrācijas numurzīmes; saņemta informācija, ka 
Ulmalē pa pludmali vizinās ar kvadraciklu, taču 
pārkāpēju noķert neizdevās.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

NOTIKUMI
2014. gada novembrī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

•	 Pāvilostas vidusskola akreditēta uz 6 ga-
diem. Patreiz notiek liels darbs pie skolas Attīstī
bas plāna izstrādes.

•	 Pāvilostas vidusskolas 8. klase 21. novem
brī devās uz Rīgu, lai piedalītos TV erudīcijas 
spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”.

•	 Pāvilostas bibliotēka par iesaistīšanos Grā
matu svētku pasākumā saņēmusi dāvanu karti 
70 eiro apmērā. Dāvanu karte tiks izlietota, iepēr
kot jaunas grāmatas bibliotēkai.

•	 Pāvilostas Mākslas skola iegādājusies vēl 
2  datorus, lai audzēkņi nu jau profesionālākā 
līmenī varētu apgūt datorprogrammas. Šobrīd 
vienlaicīgi ar modernākajām datorprogrammām 
var strādāt trīs skolēni.

•	 Pāvilostas bibliotēkā 1. decembrī viesojās 
2. klases skolēni un skolotāja, lai kopīgi izrotātu 
bibliotēkas Ziemassvētku egli un noskatītos mult
filmu par Ziemassvētkiem Madagaskarā.

•	 Pāvilostas Mūzikas skola 4. decembrī vie-
sojās Pāvilostas pansionātā, lai sniegtu Adventes 
koncertu „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”.

•	 Pāvilostas novada bibliotēkas 5. decembrī 
apmeklēja Grāmatu svētku noslēguma pasāku-
mu Salacgrīvā.

•	 7. decembrī Pāvilostas amatierteātris pieda-
lījās teātru skatē Nīcā ar izrādi Ločmele/Dansko
vīte/Antons un Anna 3. daļa „Antons izklaidējas”.

•	 13. decembrī Pāvilostas kultūras nama vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs piedalīsies Aizpu
tē Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu lielkoncer
tā „Deja no sirds uz sirdi”. 

•	 No 9. decembra līdz 9. janvārim 2015. gadā 
Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzin
taru ielā 73) būs apskatāmi Pāvilostas Mākslas 
skolas audzēkņu darbu skate par 1. semestri.

•	 20. decembrī Saraiķu bibliotēkā notiks 
Ziemassvētku pasākums lasītājiem. Visu decem
bra mēnesi sadarbībā ar Ziemupes Rūķupi biblio
tēkā notiks dažādas darbnīcas.

ĪSZIŅASPāvilostas novada sociālais dienests 
aicina pieteikties 

darbā uz brīvo darba vietu –
SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM 

AR ĢIMENI UN BĒRNIEM.
Prasības kandidātiem:
•	 izglītība ne zemāka par otrā līmeņa 

augstāko izglītību sociālajā darbā.
Ar amata aprakstu var iepazīties Pāvilos

tas novada mājas lapā.
Darba slodze: 
•	 16 darba stundu nedēļa, darba alga 

EUR 198.00 – Vērgales pagastā;
•	 16 darba stundu nedēļa, darba alga 

EUR 198.00 – Pāvilostā un Sakas pagastā.
Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu 

laiku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu. 
Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes 

aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu doku-
mentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada sociāla-
jā dienestā nosūtot elektroniski uz e-pastu ildze.
balode@pavilosta.lv līdz 2014. gada 29. decem-
bra plkst. 10.00. Pieteikumi, kas tiks saņemti 
pēc noteiktā laika, netiks izskatīti.

RELIĢISKĀS ZIŅAS
 � Dievkalpojums Vērgales ev. lut. baznīcā no

tiks 24. decembrī plkst. 14:00. 
 � Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā no

tiks 24. decembrī plkst. 15:00. 
 � Dievkalpojums Ziemupes ev. lut. baznīcā 

notiks 24. decembrī plkst. 18:00.

Ziemassvētku dievkalpojumi  Pāvilostas 
Sv.  Pētera un Pāvila ev. lut. baznīcā   notiks 
24. decembrī plkst. 16:00 un 25. decembrī 
plkst. 13:00.

Sakaslejas baznīcā Adventa laika dievkalpo-
jums notiks 14. decembrī plkst. 11:00.

Ziemassvētku vakara dievkalpojums notiks 
24. decembrī plkst. 17.00. Ziemassvētku diev-
kalpojums notiks 25. decembrī plkst. 12.00. 
Gada pēdējais dievkalpojums notiks 28. decem-
brī plkst. 13.00.

KTA kvalitātes gada balvas tūrismā 
„Lielais Jēkabs” pasniegšanas ceremonija
28. novembrī Ventspils Jaunrades namā 

norisinājās Kurzemes tūrisma asociācijas 
kvalitātes gada balvas „Lielais Jēkabs” pa
sniegšanas ceremonija. 

Pasākumā tika aicināti piedalīties pašval
dību pārstāvji, TIC pārstāvji, tūrisma uzņē
mēji no visas Kurzemes, kā arī akcijas „Apce
ļo Kurzemi” dalībnieki. Par tradīciju kļuvusī 
balvas pasniegšana notika jau 10. gadu.  

Katru gadu balvas tiek pasniegtas da
žādās nominācijās. Šogad nominācijas bija 
sekojošas: „Dižā Kurzemes garša 2014”, 
„Dižā Kurzemes jauniešu mītne 2014”, „Di
žais Kurzemes zoo 2014”, „Dižā Kurzemes 
izglītojošā animācija 2014”, „Dižā Kurzemes 
pirts 2014”, „Dižā Kurzemes izjāde 2014” un 
„Dižā Kurzemes laiva 2014”. Kā katru  gadu 
tika pasniegta arī balva „Par dižo ieguldīju
mu Kurzemes tūrisma attīstībā 2014”.

Šogad nominācijai „Dižā Kurzemes pirts 
2014” tika izvirzīts arī viesu nams „Kaijas” no 
Ziemupes. Kurzemes pirtis vērtēja Saldus TIC. 
Neskatoties uz to, ka vērtēšanas komisija lēma par 
labu pirtij „Amājas” Lestenes pagastā, mēs ļoti le
pojamies ar viesu namu „Kaijas” un no sirds ap
sveicam Zaigu un Edgaru Kuplos.

Vakara gaitā tika izlozēti arī akcijas „Apceļo 
Kurzemi” balvu ieguvēji. Apsveicam arī Maritu 
Hornu ar laimestu.

Nākamgad „Lielā Jēkaba” balvas pasniegšanas 
ceremonija norisināsies Tukumā.

Arita Brūkle, Pāvilostas novada TIC 
vadītājas pienākumu izpildītāja

Uzticības tālrunis 116111 
aicina neklusēt par vardarbību

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
(VBTAI) aicina neklusēt par pāridarījumiem 
un fizisku, emocionālu un seksuālu vardarbību, 
bet gan meklēt profesionālu palīdzību, zvanot 
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111. 

Nepieciešamības gadījumā Uzticības tālruņa 
psihologi sniegs kvalificētu psiholoģisko palīdzību 
vai arī bērnu tiesību pārkāpumu gadījumā nodos 
informāciju rūpīgākai pārbaudei bērnu tiesību 
aizsardzības inspektoriem vai policijai. Uzticības 
tālruņa psihologu konsultācijas ir bezmaksas, 
zvanot no jebkura mobilā vai stacionārā tālruņa 
operatora.

„Saskaroties ar problēmām ģimenē vai skolā, 
bērni bieži netic, ka viņiem kāds var palīdzēt, tā
pat bezspēcība un izmisums liek bērniem justies 
kā nonākušiem bezizejā. Gribam īpaši uzrunāt 
pašus bērnus un pusaudžus, uzsverot, ka viņi nav 
vieni ar savām problēmām un pārdzīvojumiem. 
Uzticības tālrunis ir vēl viena alternatīva, lai bērni 
tiktu uzklausīti un atbalstīti,” norāda Ģimeņu ar 

bērniem atbalsta departamenta direktore Aman
da Vēja. 

Tāpat Uzticības tālrunim 116111 ir aicināti 
zvanīt arī vecāki, pedagogi, speciālisti un citi pie-
augušie gadījumos, ja viņiem radušās problēmas 
saskarsmē ar bērniem un pusaudžiem. Inspekcija 
aicina sabiedrību nebūt vienaldzīgai un ziņot par 
pārkāpumiem pret bērniem arī tad, ja esat kļuvuši 
par šādas rīcības aculieciniekiem vai jūsu rīcībā ir 
informācija par bērnu tiesību pārkāpumiem.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa 
līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.

Uzticības tālrunim var zvanīt:
darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00,
sestdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00,
svētdienās no plkst. 10.00 līdz 22.00.
Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas 
 sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tel. 67021666, 26100727, 
viktorija.buraka@lm.gov.lv

Pāvilostas novada delegācija Tūrisma uzņēmēju ballē 
Ventspilī.

21. decembrī plkst.16:00 
Sakaslejas baznīcā notiks

Ērģeļu un mūzikas fonda un 
Ulda Marhileviča rīkotais 

ZIEMASSVĒTKU 
IESKAŅAS KONCERTS

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2014. gada  20. novembra sēdē izska
tīja 1 administratīvā pārkāpuma lietu par Latvijas valsts karoga nepacelšanu. Persona sodīta ar 
brīdinājumu.

Liene Vaškus, Pāvilostas novada pašvaldības lietvede

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Nodarbinātības Valsts Aģentūra 
2014. gada 16. decembrī plkst. 10.00

Pāvilostas novada pašvaldības 
izstāžu-semināru zālē (Dzintaru ielā 73) 

organizē semināru 

„KĀ SAGATAVOTIES 
DARBA INTERVIJAI?”
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Atvērts elektrības tirgus – 
ko tas nozīmē un kā jārīkojas 
iedzīvotājiem?

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar 
kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas 
tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana notiks kā plā-
nots – 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrī-
bas piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski tas 

nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji 
konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvā-
jums.

Kāpēc jāatver elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām?
Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem 

svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām 
cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes 
ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas 
vai Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas konkurences. 
Konkurence starp tirgotājiem pastāv, un tā pat saasinās. Gada sākumā gatavību 
tirgot elektroenerģiju bija izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau septiņi, 
no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un SIA „WIN Baltic” 
jau ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar saviem elektrības 
piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko 
mobilo sakaru operatoru un tarifu plānu, Jūs varat izvēlēties elektroenerģijas 
piedāvājumu. Pirmo reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem 
mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī 
internets, TV un telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem nemainās – jauni vadi un kabeļi 
nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī 
nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un attīsta 
AS „Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS „Sa
dales tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no iedzīvotājiem 
pilsētās – visi tirgotāji izmantos valsts kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam 
jauni vadi un kabeļi līdz savu klientu mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša patēriņu un termiņu, līdz 

kuram jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu adekvāti 
izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas 
tirgotāju piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvēles termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz 15. de
cembrim, ja vēlaties mainīt tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju piedāvājumiem 
jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev 
piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties – elektroenerģija 
Jums tiks nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais elektroenerģijas tirgotājs 
universālā pakalpojuma ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka, 
nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši mēneša patēriņam.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu katru mēnesi – par 
to jāvienojas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Iesakām 
to darīt savlaicīgi, negaidot mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma 
nomaiņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās elektroenerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elektrības piedāvājumos?
Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairākiem faktoriem, ne tikai 1 kWh 

cenu. Piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība 
starp drukātu rēķinu pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām 
tirgotāju portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina bez maksas, internetbanku, 
pasta nodaļu un bankas filiāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un vasarnīca, ar atsevišķiem 
skaitītājiem, tos var apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet izdevīgāku 
elektrības cenu un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet sa
vam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām, 
varat iegūt portālos www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot uz st@
sadales tikls.lv vai zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, ir padomāts, kā sniegt at

balstu tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk nepieciešams – trūcīgajām 
un maznodrošinātajām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja iegādāties 300 kWh mēnesī 
par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu 
atbalstu, ir jāpiesakās AS „Latvenergo” (www.e-latvenergo.lv vai klientu 
apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks nodrošināta iespēja 
iegādāties 100 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam 
Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas pašvaldības sociālajā dienestā 
jānoformē šādas personas statuss un turpat jāpaziņo AS „Latvenergo” līguma 
numurs, uz kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam papildus pieteikties nav 
nepieciešams, jo pašvaldības sociālais dienests visu nepieciešamo informāciju 
nosūtīs AS „Latvenergo”.

Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
Epasts: st@sadalestikls.lv ; www.e-st.lv ; www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls; facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403; Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

„GODA NOVADNIEKS 2014” Aivars GRAVA
Šogad aug

stāko Pāvilostas 
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NOVADNIEKS” 
saņēma vērgal
nieks, bijušais 
kooperatīvās sa
biedrības „Vēr
gale – 1” valdes 
priekšsēdētājs 
Aivars GRAVA. 
Uzreiz gan jāpie
bilst, ka nupat 
pieminētais at
klāj tikai daļu no 
viņa veikuma. 
Vērgales pagasta 
iedzīvotāji viņu 

atpazīst ne tikai saistībā ar kooperatīva izveidošanu 
vairāk kā pirms 20 gadiem, kad domubiedru grupa 
sanāca kopā, lai izveidotu lauksaimniecības uzņēmu
mu. Par šo laika periodu Aivaram ir atsevišķs stāsts, 
jo tas laiks ir liela daļa no viņa dzīves. Toreiz tika no
lemts, ka jāprivatizē viss paju sabiedrības tehniskais 
sektors, jo citādi visa palikusī lauksaimniecības teh
nika vienkārši tiktu izvazāta. No malas, ar citu acīm 
skatoties, tas varēja šķist ļoti vienkārši, bet bija ar 
iesnie gumiem jāsaformē iedzīvotāju pajas, jāpārlie
cina par konkrētā pasākuma lietderību un jāveic vēl 
virkne svarīgu darbību. Aivars atzīst, ka viegli nebija 
ne morāli, ne fiziski, jo daudzi tam bija pret, uzdar
bojās zagļi un tika pat izteikti draudi. Taču šodien 
varam būt pateicīgi, ka Vērgalē veiksmīgi darbojas 
kooperatīvā sabiedrība „Vērgale – 1”, ir izveidotas 
darba vietas un ikvienam, kam ir nepieciešams, tiek 
sniegti lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi. Dau
dziem Aivara Gravas vārds raisīs atmiņas par sen aiz
gājušiem laikiem, kad Vērgalē ar zināmiem panāku
miem darbojās kolhozs „Ļeņina Ceļš”, kurā viņš bija 
kolhoza priekšsēdētāja Arvīda Pirktiņa un Vladimira 
Aleksandrova vietnieks. Vēlāk arī partijas sekretārs 
organizatoriskos jautājumos, bija jāorganizē dažādi 
kultūras pasākumi un jāveido pašdarbības kolektīvi. 
Citiem, savukārt, Aivara Gravas vārds saistīsies ar to, 
ka ir sirsnīgu dzejas rindu autors un īpašām stāstnie
ka prasmēm apveltīts cilvēks, kuram nav sveša sav
dabīga humora izjūta. Kultūras pasākumos Vērgalē 
bieži dzirdam „Es mīlu zemi šo, man atvēlēto svēto...” 
un zinām, ka tā ir Vērgales himna, kuras teksta autors 
ir Aivars Grava. Neapšaubāmi, visu mūžu Aivars bijis 
aktīvs sabiedriskais darbinieks, zinošs un vienkārši 
labs cilvēks. Pēc apbalvojuma saņemšanas pagājis jau 
diezgan ilgs laiks, taču tiekoties ar viņu, lai lasītājiem 
atklātu kaut nelielu daļu no savas dzīves interesanta
jiem dzīves līkločiem, Aivars joprojām ir samulsis par 
vērgalnieku izrādīto cieņu un cenšas saprast par ko 
tas viss.

Aivars Grava dzimis 1947. gada 14. maijā Ziem
upes „Krastmaļos”. Lai arī dzīves ceļi viņu aizveduši 
gan uz Liepāju, gan Vērgali, tomēr domās, darbos un 
sirdī Aivars ir un paliek ziemupnieks. Ļoti spilgtas ir 
viņa bērnības atmiņas un stāsts par tām tik saistošs 
un raits, ka uz mirkli pat šķiet, esmu tur līdzi staigā
jusi un visu to savām acīm skatījusi. Ģimenē bijis vie
nīgais bērns, vecāku mīlēts un gaidīts, bet īpaši siltas 
jūtas un saikne viņam bijusi ar omammu, kura viņu 
audzinājusi zināmu laika posmu un iemācījusi visus 
lauku darbus. Viņa vairākkārt tiek pieminēta dažādās 
dzīves situācijās un tieši viņai veltīts dzejolis „Sarg
eņģelis”.  

Es savu sargeņģeli redzēju, 
Kad biju vēl pavisam mazs. 
Mans sargeņģelis sveču gaismā 
Vakaros lasīja pasakas. 

Mans sargeņģelis slauca govis, 
Ravēja dārzu un aitas cirpa, 
Es zināju, ka naktīs 
Sargeņģelim rokas tirpa.

Viņam nebija dzīve viegla, 
Tas nebij uz balta mākoņa stāvēt 
Un varbūt tāpēc viņš prata, 
Man galviņu paglaudīt un asaras žāvēt. 

Oma uz baznīcu gāja reti 
Viņa nebija nekāda svētā. 
Viņa bija eņģelis, kurš zaudējis spārnus, 
Bij palicis lauku sētā.

    Par ierašanos šajā pasaulē, par patiesajām vēr
tībām un par lielo bagātību, kas ikvienam no mums 
pieder, pagājušā gada 14. maijā tapis Aivara dzejolis 
„Atnākšana”:  

Šai pasaulē es nācu gaidīts, 
Kad piedzimu man bija viss,  
Karš beidzies, abi vecāki man blakus, 
Uz galda sviests un rudzu maize bija, 
Un oma torīt kartupeļus 
Bij paspējusi samest vagās. 
Man piederēja viss. 
Pat ceriņkrūms aiz loga 
Bij torīt koši saplaucis. 

Uz jautājumu, kas tad īsti Aivaram dzīvē ir dzeja, 
konkrētas atbildes nav, jo kā viņš pats saka – tas nav 
nedz hobijs, nedz aizraušanās. Lai uzrakstītu dzeju, 
vajadzīga iedvesma un noskaņa. Arī uzrakstīto dzeju 
viņš labprāt lasa šauram klausītāju lokam, nevis ska
tītāju pārpildītā zālē. Visā mūžā sarakstīts daudz, bet 
dzejoļu krājums nav izdots, par to gan tiekot domāts, 
bet tikmēr dzejoļi rūpīgi sakārtoti gulst vairākās ma
pēs. Ir tapis „Bērnības cikls” un „Ziemupes cikls”, 
dzeja par ļoti īpašu vietu uz šīs zemes. 

Manas bērnības debesis 
Tik dzidri zilas virs galvas 
Vien dažas baltas mākoņu pūkas 
Kā izsētas kaiju spalvas. 

Manās bērnības pļavās 
Tādi paši sienāži čīgā, 
Aiz kāpas jūra vēl tā pati
Pelēki zaļā un bezgalīgā. 

Mana bērnības zeme 
Domās bieži es blakus Tev stāvu 
Un reizēm vainu jūtu, 
Kad sevi prom vilināt ļāvu.
                        (Vērgalē, 21.08.2013.)

Spilgtā atmiņā Aivaram palicis pēckara periods. 
Par dažnedažādajām nebūšanām, kuras valdījušas 
tajā laika periodā. Savās atmiņās viņš dalījies pērnā 
gada nogalē iznākušajā grāmatā, Tradīciju burtnīcā 
„Slēgtās zonas stāsti”, kur Aivars stāsta par armijas 
klātbūtni Ziemupē Padomju gados, par zvejnieku lai
vu dedzināšanu, Ziemupes kadiķu audzi, kura atrodas 
tuvu viņa dzimtajām mājām un slēgtās zonas beigām. 
Par laivu dedzināšanu klausoties, acīs sariešas asaras. 
Pēc kara visas ciema zvejnieku laivas saveda un sa
krāva kaudzē netālu no Ziemupes kapiem, jo jūrā iet 
vairs nedrīkstēja. Kādu dienu Aivara vecāmāte domā
jusi, vai nedeg Ziemupes baznīca, jo no viņu māju pu
ses varēja redzēt melnus dūmus gaisā ceļamies. Vēlāk 
sāka smirdēt pēc darvas, tad arī tapa skaidrs, ka deg 
laivas. Vecajiem zvejniekiem par to ļoti sāpēja sirds... 
Vēlāk šajā vietā sāka augt kadiķi un vietējie tos sāka 
saukt par zvejnieku asarām. 

Šobrīd Aivars nododas rūpēm par māju, visapkārt 
veras gaumīgi iekopts dārzs un sakopta mājas apkār
tne. Abiem ar sievu mīļi gaidīti ir meitas un dēla ģi
menes un mazdēliņš Martins, kurš nupat uzsācis sko
las gaitas un 1. septembrī saņēmis no opapa dzejoli. 

Mūsu novada iedzīvotājiem Aivars Grava vēl labu 
veselību, būt stipriem garā, nežēloties par sīkumiem 
un niekiem, nesūkstīties un nežēloties par valdību, jo 
žēlošanās jau ir kļuvusi par modes lietu. Latviešiem 
būt stipriem un turēties kopā!

Vita Braže
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2014. gada  DECEMBRIS SABIEDRĪBA un izglītība

Ziemassvētki 
„Rūķupē”

Rūķupe Ziemupē ir vieta un laiks, kur notiek brīnumi, tiek vai
rots labais un gaišais, kur ne tikai saņemt, bet arī dot. 

Šogad 20. un 21. decembrī Ziemupes jūrmalā atdzīvosies „Rūķ
upes” ciematiņš. Lieliem un maziem būs iespēja satikt Ziemassvēt
ku vecīti, nosūtīt Ziemassvētku apsveikumu, darboties meistarota
vās un radīt... 

Darba laiki:
20. decembrī  plkst. 13:00 – Ziemassvētki Rūķupē ar Ziemas

svētku vecīti. Plānā – radošās darbnīcas, Lielisko Darbu grāmatas 
veidošana, Pūķspārna ziemas skola, īpašie viesi Bunkas bērnu deju 
kolektīvs „Sienāzītis”.

20. decembrī plkst. 17:00 – Sajūtu tekstūra jeb savādāki Ziemas
svētki. Iespēja apstādināt laiku, ieklausīties, ieskatīties un vienkārši 
baudīt. Cirka „Beztemata” uguns šovs. 

21. decembrī plkst. 13:00 – Ziemassvētki Rūķupē ar Ziemas
svētku vecīti. Plānā – radošās darbnīcas, Lielisko Darbu grāmatas 
veidošana, Pūķspārna ziemas skola, īpašie viesi Latvijas kinoloģiskā 
kluba AKO pārstāvji un četrkājainie draugi ar paraugdemonstrēju
miem.

Ieejas maksa 2 EUR no cilvēka vai kopā 5 EUR no mašīnas, ja 
brauc bariņā. Plus 3 EUR, ja vēlies saldu dāvanu  no Ziemassvētku 
vecīša, to iepriekš piesaki līdz š. g. 14. decembrim pa t. 29400470 vai 
rakstot ziemupiite@inbox.lv.

50 centi no katras ieejas maksas tiks ziedoti fondam „Ziedot” ar 
mērķi „Palīdzība Lindai Silai”.  

Sīkāka informācija www.ziemupe.ciemos.lv

Piepildīsim 
Lielo Dāvanu maisu!

Ziemassvētkos ikviens no mums vēlas sajust brīnuma un svētku sa
jūtu. Taču ne visām ģimenēm ir iespēja sagādāt prieku saviem bērniem 
vai iegādāties un saņemt dāvanas no saviem mīļajiem. 

Tāpēc Ziemassvētku vecītis un Rūķupes Rūķi aicina Tevi un Tavu 
klasi sagatavot sirsnīgas dāvaniņas un apsveikumus, tās pieteikt (lai 
varam ieplānot laiku aizbraukt) līdz 7. decembrim pa telefona nr. 
29400470 vai rakstot uz epastu: ziemupiite@inbox.lv. 

Sarūpētās dāvaniņas būs iespējams atstāt arī Rūķupes komandcen
trā Ziemupes jūrmalā 20. un 21. decembrī.

Ar Ziedot.lv atbalstu un sarūpētajām dāvanām Rūķi pēc tam dosies 
ciemos pie Kurzemes reģiona trūcīgajām ģimenēm, nogādājot tās tieši 
rokās adresātiem!

Dāvanas var būt mājās gatavoti ievārījumi, no sirds veidoti rokdarbi, 
salds iepriecinājums glītā saiņojumā, vai manta, no kuras esi izaudzis, 
bet kura varētu iepriecināt kādu citu. Nozīme nav naudas ieguldīju
mam, bet labajām domām un sirds siltumam. 

Piedalies un iespējams tieši Tava skola, Tava klase būs tā, kas saņems 
pārsteigumu no Ziemassvētku vecīša motivācijas brigādes!

Sasildīsim sirdis Ziemassvētkos!

ESAM  PROJEKTĀ!
Šogad ir sākusi darboties Eiropas Komisijas  jaunā Eiropas  

Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma 
Erasmus+, kas apvieno vienā programmā iepriekšējās ES at
balsta  programmas (tajā  skaitā  Comenius, Leonardo da Vinci, 
Grundvig, Erasmus, u.c).

Pagājušajā gadā  mēģinājām startēt uz Comenius programmu. 
Diemžēl neveiksmīgi. Šogad veiksme uzsmaidīja un esam  ap
stiprināti kā dalībnieki  programmas Erasmus+ ietvaros Rumāņu   
pirmsskolas izglītības iestādes „Fēniks” skolotāju izveidotajā  pro
jektā „AKT TOGETHER – BE CREATIVE!” jeb latviski „DAR
BOJOTIES KOPĀ – ESI RADOŠS!”.

Projekta darbības laiks 2014.–2016. gads. Visā valstī šogad šajā 
programmā tiek finansēti 44 projekti, no tiem tikai 3 bērnudār
zi un ir jauki apzināties, ka viens no šiem trim bērnudārziem ir  
Vērgales pagasta PII „Kastanītis”, kurš mūsu pagasta un novada 
vārdu nes tālāk pasaulē. 

Par to, ka esam apstiprināti projektā, uzzinājām stipri vēlu – 
oktobrī un tā kā 1. tikšanās reize Rumānijā bija jau 10. novem
brī, tad visiem pedagogiem bija daudz darāmā, lai sagatavotu 
prezentācijas par izglītības sistēmu Latvijā, par mūsu pagastu un 
bērnudārzu, kā arī jāizveido projektam logo, kuru konkursa kār
tībā apstiprinās tikšanās laikā. Ar padomu un praktisku palīdzī
bu piedalījās  visi bērnudārza pedagogi, bet uz Rumānijas pilsētu 
Craiovu devās tikai 4 – pirmsskolas izglītības  skolotājas San
ta Krauze un Lilita Gulbe, iestādes vadītāja Gaida Akerfelde 
un angļu valodas pulciņa skolotāja Ivita Meļķe. Paldies Ivitai 
par to, ka viņa „ievilka” mūs šajā projektā, jo uzsākt  kaut ko 
jaunu – vienmēr ir grūti.

Un tā mūsu pieredzes  apmaiņas brauciens  sākās 9. no
vembrī, kad devāmies ceļā uz Rumāniju, projekta dalībnieku 
tikšanās vietu – Craiovu. Tā kā  lidojām ar pārsēšanos un 
starp lidmašīnām bija 6 stundu starplaiks pabijām arī Var
šavā, kur apskatījām vecpilsētu, baudījām skaistos skatus 
un svētku gaisotni. Tad turpinājām ceļu un naktī ielidojām 
Bukarestē, bet tālāko ceļu līdz Craiovai veicām ar vilcienu. 
Craiova ir 6. lielākā  pilsēta Rumānijā, svarīgākā pilsēta  Ol
tenia  apgabalā. Šajā pilsētā ir ap 260 000  iedzīvotāju. Gan
drīz 90% no visiem iedzīvotājiem ir rumāņi, apmēram 3% 
romu tautības iedzīvotāji un pārējie 7% – dažādas tautības. 
Dzīvojām hotelī „Craiovita” un tur  arī  notika mūsu pirmā 
tikšanās ar projekta dalībniekiem. Šajā projektā esam 5 val
stis – Rumānija, Bulgārija, Ungārija, Turcija un mēs.

Pēcpusdienā devāmies nelielā ekskursijā pa pilsētu un tās 
centru. Kājām, rumāņu projekta koordinatores pavadībā,  izstai
gājām vecpilsētu. Vērojām interesanto arhitektūru un cilvēkus. 
Vecpilsētā  notika vērienīgi rekonstrukcijas un  labiekārtošanas 
darbi, jo viņi gatavojas Eiropas valstu prezidentūrai.

Nākamajā dienā viesojāmies bērnudārzā „Fēniks”, kur mūs 
sagaidīja smaidīgi bērni tautas tērpos ar sālsmaizi. Bērnudārza  
direktore  Ciciu  Maria Zoia  mums  laipni izrādīja  bērnudārza 
telpas. Pavisam bērnudārzā ir 12 grupiņas, bet tā kā daļa ēkas tiek 
renovēta, tad varējām iepazīties tikai ar pusi no grupiņām. Bērnu 
skaits grupiņās 25–26, skolotāji divi.  Katrai  grupiņai viena  liela  
telpa, kas kalpo gan par rotaļu telpu, gan par guļamtelpu.  Gulti
ņas ir skapīšos, kas izvietoti gar visām telpas sienām. Citu mēbeļu 
maz. Uz grīdas liels paklājs. Viegli pārvietojami galdi. Ļoti daudz 
ko dara sēžot uz paklāja. Katram bērnam līdzi sava ūdens pude
le. Katrā grupiņā dators, printeris, bet nekur neredzējām mums 
tik pierastās klavieres. Sveicot mūs ar priekšnesumiem, mūzika 
tika atskaņota datorā. Visās grupiņās bija jūtams, ka bērni mūs 
gaidījuši. Katrā grupiņā  bija stends, kas veltīts šim sadraudzības 
projektam. Lai iepriecinātu mūs viņi bija mācījušies dziesmas un 
dejas. Priecājāmies par to, ka mums bija iespēja vērot aplicēšanas 
nodarbību. Bērni tāpat kā pie mums – smaidīgi, draudzīgi, diez
gan paskaļi un  droši.

Šeit arī notika projekta atklāšana un darbs nākošajās dienās.  
Projektu  prezentēja tā autore un koordinatore Jozefina Tite. Viņa 
izteica gandarījumu, ka visas valstis ieradušās un cerību, ka šie 
divi gadi būs lietderīgi un dos ieguldījumu pedagogu profesionā
lajā izaugsmē. Delegācijas apmainījās ar suvenīriem un prezen
tēja savu pilsētu vai mūsu gadījumā – pagastu. Jā, esam vienīgie 
no laukiem. Visi pārējie projekta dalībnieki ir no lielām pilsētām. 

Saskaņā  ar  projektu  visas dalībvalstis  piedalījās diskusijā 
par izglītības sistēmu savā valstī, prezentēja  savu  mācību  iestā
di, runājām par mācību plānu, mākslas nodarbībām un pulciņu 
nodarbībām. Katra valsts prezentēja savus izveidotos  logo šim 
projektam un balsošanas rezultātā par projekta logo apstiprinā
jām  Bulgārijas  piedāvāto  variantu.

Kopīgi  izveidojām kalendāru, kura valsts, kad uzņem pie se
vis un sadalījām atbildīgos par lielajiem projekta darbiem. Mums 
tika mājas lapas izveidošana projektam.

Viena diena tika veltīta ekskursijai pa Olteinas apgabalu, kur 
vērojām vietējā  keramiķa darbu. Šo tautas mākslas veidu kopj no 
paaudzes paaudzē, nododot aroda noslēpumus darba turpinātā
jam. Keramika ļoti koša, specifiska.  Arī izstrādājumu un suve
nīru tirdzniecība mums nepierasta – pie mājām, uz apdzīvotās 
vietas galvenās ielas. Rumānijā ir pareizticība,  pilsētā ir daudz 
baznīcu un  katedrāļu  un valstī  ļoti daudz klosteru.  Pabijām 

divos no tiem. Atšķirībā no pilsētas – tur viss bija sakopts, tīrs, val
dīja miers. Acīm pavērās skaista arhitektūra un  skaisti dabas skati.

Pabijām Craiovas muzejos – etnogrāfijas, vēstures un dabas  
muzejā. Bija iespēja  priecāties par 2014. gada izstādi „Stikls un 
tā izstrādājumi”.  Brīvajā laikā staigājām pa pilsētu, iegriezāmies  
veikalos. Tāpat kā pie mums ir lielveikali – tad tie patiešām ir lieli, 
tāpat kā pie mums ir mazas „bodītes” un tirgus būdiņas. Cenu 
ziņā arī viss stipri līdzīgs. Uzkrītoši daudz bija aptiekas, bankas  
un valūtas maiņas punkti.

Noslēguma dienā mums bija sertifikātu izsniegšana un drau
dzības vakars, kurā baudījām nacionālos ēdienus, kā arī laidāmies 
straujos dejas ritmos, jo katra valsts prezentēja savas tautas dejas.

Mums ir patiess prieks, ka mēs tāda maza pirmsskolas izglī
tības iestāde un mazs pagasts varam sevi parādīt pasaulei.  Un 
mums ir ko parādīt! Mums ir prieks, ka mēs varam iepazīt citu 
tautu kultūru, tradīcijas un  viņu viesmīlību. Iespaidu ir ļoti 
daudz, sajūtas dažādas. Viss jāpārdomā, jāizvērtē. Labākais jāpa
ņem un jāievieš  savā darbā. Bet pats  labākais – ieguvām jaunus 
draugus, ar kuriem tiksimies nākamajos divos gados!

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieces:
Lilita Gulbe un Gaida Akerfelde

Pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” svin Latvijas 
dzimšanas dienu. Šogad Latvija dzimšanas dienas dāvanā  
no „Dzintariņa” bērniem saņem apsveikuma ābolīti ar no
vēlējumiem un skaistākajām tautas 
dziesmu, un dzejas rindām, ko bērni 
sameklējuši, uzrakstījuši un uzzīmē
juši  ar vecāku palīdzību.

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

                            (L.Vāczemnieks)

Mēs novēlam, lai mūsu bērni 
Latvijā aug veseli, stipri un gudri, 
lai nākotnē viņi spētu pasargāt savu 

Tēvu zemi no kara, posta un nabadzības. Lai Latvijā dzīvo 
laimīgi ļaudis!

Aija Gertsone
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Pirmsskolā atzīmē Latvijas dzimšanas dienu
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Grupas „Vāverēni” bērnu novēlējumi Latvijai.

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI 
NOVADA IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒS
 19. decembrī plkst. 16.00 – Vērgales pa-

matskolas  Ziemassvētku koncerts. 

 17. decembrī plkst. 16:00 – Pāvilostas Māks-
las skolas Ziemassvētku egle un liecību izsnieg
šana Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē 
(Dzintaru ielā 73).

 17. decembrī plkst. 16:30 – Pāvilostas Mū-
zikas skolas koncerts „Kopā Ziemassvētkos”.

 18. decembrī – klašu priekšnesumi un Zie
massvētku balle. 19. decembrī – liecību izsnieg
šana Pāvil ostas vidusskolā.

 16. decembrī un 18. decembrī – Ziemas
svētku pasākumi bērnudārzā „Kastanītis”.

 No 15. decembra līdz 19. de cembrim – 
Ziemas svētku eglīte bērnudārzā „Dzintariņš”.
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Atzīmē Lāčplēša dienu
Arī šogad Pā

vilostas vidussko
lā tika atzīmēta 
Lāčplēša diena. 
Vēlā pēcpusdienā 
skolēnu, skolotāju 
un citu interesen
tu grupa devās 
uz piemiņas vietu 
„Brīvības cīņās 
kritušiem Sakas 
dēliem” Stem
bres kapsētā, kur 
Pāvilostas no
vadp ēt n ie c īb as 
muzeja vadītāja Irina Kurčanova pastāstīja skolēniem un citiem klātesošajiem 
par 1919. gada 11. novembra izcīnīto, izšķirošo uzvara pār Bermonta karaspēku. Pie 
piemiņas vietas tika aizdegtas svecītes un nolikta ziedu buķete, godinot kaujās kri
tušos novadniekus.

Bet vēlāk visi pasākuma dalībnieki pulcējās Pāvilostas vidusskolas ēdamzālē uz 
svinīgu brīdi. Galdā tika celta Pāvilostas vidusskolas virtuves saimnieču sarūpē
ta rupjmaize, ābolu ievārījums un silta tēja, tādā veidā mazliet ieskicējot tā laika 
latviešu karavīru ikdienu. Vēstures skolotāja Ārija Paipa no ģenerāļa M. Peniķa 
grāmatas „Latvijas Nacionālās armijas cīņas 1919. gada vasarā un rudenī” klāteso
šajiem citēja dažādus notikumus, kas toreiz norisinājās Pāvilostā. Savukārt muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova pastāstīja par novadnieku Mārtiņu Vilinski, kas arī pie
dalījies kaujās un ticis sagūstīts, par viņa rakstītajām vēstulēm mājniekiem no kara 
nometnes Vācijā. Bet skolotājas Agritas Valkašas skatuves runas pulciņa skolēni 
deklamēja dzejoļus par Latviju.

Jau iestājoties vēlai vakarstundai visi pulcējās pie Saules akmens skolas priekšā, 
lai aizdegtu piemiņas svecītes un izveidotu „Gaismas ceļu”.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

10. novembrī Vērgales pamatskolas skolēni kopā ar Vēr
gales pamatskolas folkloras kopu „ČABRAKI” dalībnie
kiem atzīmēja Mārtiņdienu. 

KAS DIMD, KAS RĪB AP ISTABIŅU, 
MĀRTIŅA GAILĪŠI DANCĪTI VEDA. 
MĀRTIŅA GAILĪŠI DANCĪTI VEDA, 
MĀRTIŅA VAKARU GAIDĪDAMI. 
VAKAR MĀRTIŅŠ NO RĪGAS LAIDĀS, 
ŠODIEN SĒTĀ IERĪBINĀJA. 

Arī šogad Vērgales centrā varēja sastapt Mārtiņbērnus, 
kas devās tradicionālajā gājienā. Raibu raibajā pūlī danci 
grieza Mārtiņgailis, čigāni, kaķi, lapsas, kaza, suns, saim
nieks, ar savu lāci, pūce, velns, bite un vēl citi. Mārtiņbērni 
pastāstīja, ka rudens darbu laiks ir beidzies un var sāk
ties Mārtiņdienas svinības. Uz Mārtiņiem visiem rudens 
darbiem jābūt pabeigtiem, tad nākamajā gadā var gaidīt 
labu ražu. Līdz Mārtiņiem, graudiem jābūt apcirkņos un 
kāpostiem kubulos, zemei apartai un cimdiem noadītiem. 
Šajā dienā Mārtiņbērni apciemoja vairākas iestādes Vērgales 
centrā. Vērgales ambulancē svētība tika nesta pašai pirmajai. 
Novēlējuši labu veselību visiem pacientiem un feldšerītei, 
visi devās tālāk uz Vērgales bērnudārzu „Kastanītis”.  Katrs 
nāk ar savu skanēšanu. To, kā skan Mārtiņdiena, dalībnieki 
parādīja bērnudārza bērniem un audzinātājām, izdancināja 
visus, par ko cienastā saņēma gardus pīrāgus. Tālāk Mārtiņ
bērni paviesojās arī Vērgales bibliotēkā un Vērgales komunā
lajā saimniecībā. Pēc viesmīlīgās uzņemšanas šajās iestādēs, 
Mārtiņbērni vēlēja: 

DOD, DIEVIŅI, SAIMNIEKIEM, 
ILGI DZĪVOT, DAUDZ REDZĒT. 
KĀJĀM ZELTU RUŠINĀT, 
AR ROKĀM SUDRABIŅU. 

Garām netika paiets arī abiem centra veikaliem. Šeit Mār
tiņbērni stāstīja, ka atnākuši, lai priecātos, lai aizbaidītu visu 
slikto, lai novēlētu visiem svētību. Tādēļ veikala darbinieces 
tika aicinātas dejot kopā ar visiem, lai būtu veselas un laimīgas.

Mārtiņbērni laipni gaidīti bija arī Vērgales pagasta pār
valdē un skolas virtuvē. Pēc svētku cienasta saņemšanas 
Mārtiņbērni teica:

TE MĒS NĀKSIM CITU GADU, 
TE BIJ LABA SAIMENIECE, 
DOD MAN ĒST, DOD MAN DZERT, 
PIE DARBIŅA NESŪTĪJA. 

Atvadoties līdz nākamajam gadam visiem tiek vēlējums – 
esiet droši, lepni un pašpārliecināti kā Mārtiņgailis, bet mie
rīgi un labsirdīgi kā labi paēdis lācis! 

Vita Braže

No 24.–26. oktobrim Igaunijas galvaspilsētā 
Tallinā notika  Starptautiskais  festivāls „Ceļo
jošais festivāls 2014”, kurā piedalījās Pāvilostas 
vidusskolas popgrupa – Alīna Viktorija Burmeis
tere, Rasa Lācīte, Marta Zamarīte, Keita Šakina, 
Samanta Sļesarenko – kā arī bērni no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas. Pasākums notika kultūras 
centrā „Lindakivi”. Guvām lielu pieredzi, piedalo
ties šāda mēroga festivālā. Festivāla organizācija 
bija tiešām augstā līmenī – gan apskaņošana, gan 
mēģinājumi, gan dzīvošana viesnīcā.

Šādi festivāli notiek jau no 2010. gada četras 
reizes gadā – Krakovā (Polija), Rīgā (Latvija), 
Ostravā (Čehija), Tallinā (Igaunija), Kauņā (Lie
tuva). Organizē šos pasākumus sabiedriskā orga
nizācija „Pramogų karalystė” – Lietuva.

Liels paldies Pāvilostas vidusskolas direktorei 
Ingūnai Griškēvičai, dir. vietn. Maritai Rolmanei 
un lietvedei Lidijai Lācei par atbalstu  finanšu mek
lējumos, kā arī bērnu vecākiem – gan par skatuves tērpiem, 
gan dzīvošanu viesnīcā. Paldies arī līdzbraucējiem par palī
dzību gan bērnu pieskatīšanā, gan saģērbšanā un make up 
uzlikšanā.

Bet visvisvislielākais paldies mūsu šoferim un Martas tē

tim Guntaram Zamarītim. Visur nonācām bez starpgadīju
miem un laikā. Un liels paldies par nelielo ķibeles novēršanu 
Tartu benzīntankā, kuru šoferis atrisināja bez kurnēšanas un 
dusmām.

Mūzikas skolotāja un popgrupas vadītāja Dace Bunka

14. novembrī Vērga
les pamatskolā, ar da
žādiem interesantiem 
pasākumiem tika atzī
mēta Latvijas dzimšanas 
diena. 

Skolēni svētkiem 
bi ja gatavojušies jau 
iepriekš. Skolas zālē pie 
sienas uz sarkanbalt
sarkana auduma bija 
izstādītas, no krāsaina 
kartona izgatavotas, mi
ni Latvijas, ar skolēnu 
novēlējumiem Latvijai 
dzimšanas dienā. Idejas 
auto re ir vēstures skolotāja Daina Magone. Šajā dienā viņa 
sveica Lauru Pirktiņu, kura pirmā izgatavoja un atnesa uz 
skolu savu apsveikumu Latvijai. Apsveikums un sirsnīgi vār
di arī Reinim Trofimovam par viņa sacerēto dzejoli „Latvija”, 
kurš nu jau iepriecinājis ne vienu vien mūsu novada iedzī
votāju. Savukārt sākumskolas skolēni gaitenī pie sienas bija 
izveidojuši no mini Latviju kontūrām vārdu MĪLU. 

Svinīgais pasākums Vērgales pamatskolā, par godu Lat
vijas dzimšanas dienai, iesākās ar skolas direktora svinīgo 
uzrunu, himnas un dziesmas „Div' dūjiņas gaisā skrēja” dzie
dāšanu. Skolēni deklamēja dzejoļus un dziedāja arī dziesmas 
par Latviju. Bet ar lielu nepacietību tika gaidīta tikšanās ar 
NBS kapteini Janu Beneti. Jana ir Vērgales pamatskolas ab
solvente, pēc tam mācības turpinājusi Liepājā, kur iegūta 

vidējā izglītība un tālākās 
dzīves gaitas saistītas ar 
armiju. Ikviens varēja gūt 
zināmu priekšstatu par 
Latvijas Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, par 
to darbību, atrašanās vie
tu un nozīmi mūsu valstij. 
Uz ekrāna J. Benete parā
dīja nelielu prezentāciju, 
tika pastāstīts par armijas 
ikdienu, par misijām ār
valstīs, par karavīru apģēr
bu un ekipējumu. Ar lielu 
interesi skolēni aplūkoja 
līdzpaņemto karavīra eki

pējumu, kurš kopumā svēra vairākus desmitus kilogramu! 
Drosmīgākie pat pielaikoja bruņu vesti, ķiveri un ar visnotaļ 
smago ekipējumu mēģināja uz mirkli kļūt par īstu karavīru! 

Pēcpusdienā sākumskolas skolēni pulcējās skolas zālē, lai 
piedalītos erudīcijas konkursā par Latviju, kuru sagatavoja 
skolotāja Iveta Vanaga. 4. klases skolēni kopā ar audzinātāju 
Guntu Limbergu bija sagatavojuši nelielu montāžu par Latvi
ju, savukārt 2., 3. un 4. klases skolēni stāstīja teikas par Latviju. 
Ar lielu aizrautību skolēni mēģināja atrast kartē Latvijas lielā
kās pilsētas, upes un ezerus. Gandrīz vai nebeidzams bija uz
devums, kurā katrai klasei bija jādzied dziesmas par dzīvnie
kiem. Dziesmu izrādījās tik daudz un bērni tās zināja ļoti, ļoti 
daudz. Pēc konkursa katra klase saņēma saldumu balviņas. 

Vita Braže

Mārtiņdiena „Kastanītī”
Katram no mums gribas svinēt svētkus. Un vai tad nav tā – jo biežāk mēs mā

cētu tos sev radīt, jo vairāk prieka gūtu. Skaistas idejas svinamām dienām varam 
smelties senču tradīcijās. Nesen trokšņaini tika atzīmēti Helovīni. Taču mums pa
šiem ir gana daudz svētki – Miķeļdiena, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi…

Tāpēc Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” gada galvenais uz
devums ir latviešu tautas folkloras iedzīvināšana ikdienā un svētkos. 

Šajā mācību gadā tiks organizēts izglītojošs cikls vecākiem un bērniem „Gads
kārtu rotaļas”.

Mārtiņdienā – 10. novembrī notika pirmā nodarbība „Mārtiņi”, kuru vadīja 
pieredzes bagāta folkloriste, Rucavas tradīciju kluba vadītāja Sandra Aigare. In
formācija par latviešu tautas dzīvesziņu un tradīcijām,  kopīgas rotaļas, dziesmas, 
latviskas ēdienu receptes un noslēgumā cienasts – pašcepta rudzu maize ar viršu 
medu. Sajūtas labas – novēlu katram sevī atrast latvisko dzirkstelīti.

PII „Kastanītis” metodiķe Aija Gertsone

Pirmsskolā  „Dzintariņš” 
atzīmē Mārtiņdienu

10. novembra rītā visi „Dzintariņa” Mārtiņbērni – ķekatnieki devās uz zāli, lai 
ieskandinātu Mārtiņdienu.

Zāle izrotāta ar krāšņām Lat
vju rakstu zīmēm. 

Lielākie bērni cits caur citu 
sauc: „Es zinu, tas ir Jumītis! Bet 
tā – Gaiļa zīme, tā Saules zīme!” 
Kopīgi noskaidrojām, kāda iz
skatās Mārtiņa zīme.

Dziedot dziesmas, dancojot, 
minot mīklas laiks paskrēja ne
manot.

Mārtiņgailis visus ķekatnie
kus pacienāja ar zirnīšiem, bet 
saimniece ar sklandraušiem un 
pīrāgiem. 

Mārtiņi, Mārtiņi,
Ziemai vaļā vārtiņi!

Muzikālā skolotāja Aija

Vērgales pamatskolas ziņas
 28. novembrī Vērgales pamatskolā notika Adventes svētku tirdziņš. Tajā 

varēja piedalīties ikviens, kurš vēlējās kaut ko pārdot vai nopirkt. Visplašākā iz
vēlē tirdziņā bija pieejami saldumi un citi našķi – cepumi, bulciņas, piparkūkas, 
pīrāgi, āboli. Pārsvarā viss mājās 
gatavots. Varēja nopirkt arī dažā
dus suvenīrus, adījumus un tam
borējumus. 

 6. klases skolēni Sendra 
ZAUERE un Dāvis HELMŠ
TEINS piedalījās folkloras pa-
sākumā „Teci, teci, valodiņa”. 
Dāvis ieguva titulu „LIELAIS 
STĀSTNIEKS”, savukārt Sendra – 
titulu „MAZAIS STĀSTNIEKS”. 

Vita Braže
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Mārtiņdiena Vērgales pamatskolā

Pāvilostas vidusskolas popgrupa Tallinā

Vērgales pamatskolā svin Latvijas dzimšanas dienu!
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Ar Ilzes Jackēvičas-Voitkevičas dzeju par Latviju 14. novembrī 
Vērgales kultūras namā svinīgo pasākumu „Tev, Latvija” atklāja 
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane. Pēc mūsu valsts 
himnas nodziedāšanas sekoja Pāvilostas novada domes priekšsēdē-
tāja Ulda Kristapsona svētku uzruna un Vērgales pagasta pārvaldes 
vadītāja Jāņa Vitrupa sveiciens svētkos. Pasākuma pirmajā daļā ska-
nēja dzeja un dziedāja gan Vērgales pamatskolas skolēni, gan Nora 
Kurme un Aivis Sils, bet visi kopā ar Noru dziedājām Vērgales him-
nu ar Aivara Gravas vārdiem.

Reizē ar Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienu savā 
novadā sveicam un paldies sakām tiem novadniekiem, kas ar savu 
darbu, talantu un cilvēcību ir veicinājuši novada atpazīstamību un 
izaugsmi.

Ar augstāko Pāvilostas novada apbalvojumu „Goda novad-
nieks 2014”, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā, svei-
cām bijušo kooperatīvās sabiedrības „Vērgale 1” valdes priekšsēdētāju 
AIVARU GRAVU. Kopumā 46 novadnieku 
bija atdevuši savu balsi par Gravas izvirzīšanu 
šai nominācijai. Uz augstāko Pāvilostas nova-
da apbalvojumu ar 23 parakstiem tika virzīta 
arī bijusī Pāvil ostas vidusskolas direktore Aina 
Ansone, bet nolikums paredzēja piešķirt titulu 
tikai vienam novadniekam ar lielāko iedzīvotā-
ju parakstu skaitu.

Šogad Vērgales pagastā nominācijai „Gada 
novadnieks 2014” novadnieki bija nominējuši 
Saraiķu bibliotēkas vadītāju Ingūnu Kopštāli, 
bet nominācijai „Labais darbs novadam 2014” 
tika izvirzīti vairāki novadnieki – Gunta 
Ingrīda Kleinšmite, Ineta Brensone, Māris 
Ališauskis, Ingūna Kopštāle, Igors Tarans un  
biedrība „Vērgalīte”, bet diemžēl neviens no 
izvirzītajiem kandidātiem nepārvarēja 10 balsu 
robežu, kā to paredzēja nolikums, tāpēc svinī-
gajā pasākuma netika sveikti.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Ul-
dis Kristapsons un Vērgales pagasta izpilddirek-
tors Jānis Vitrups Pateicības rakstus svinīgajā 
pasākumā Vērgalē pasniedza Edītei Lācei par atsaucību, precizitāti 
un laipnību, apkalpojot Vērgales pagasta iedzīvotājus; Igoram Tara-
nam par atbildīgu darbu un atbalstu Saraiķu iedzīvotājiem skumju 
brīžos; Gaidai Akerfeldei par ilggadēju un godprātīgu darbu; Mā-
rai Višemirskai un Irēnai Ozolai par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
darbu.

Kā vēl viens jaunums šogad Pāvilostas novada apbalvojuma 
noteikumos bija nominācijas „Cilvēks Cilvēkam” izveide, kurā 
tika paredzēts ar godarakstu apbalvot ikvienu novadnieka izvirzī-
tu līdzcilvēku. Šai nominācijai no iedzīvotāju puses bija vislielākā 
piekrišana, kopskaitā novadā izvirzot 23 līdzcilvēku. Un svinīgajā 
pasākumā Vērgalē sveicām –   Ingūnu Kopštāli par sabiedrisku 
darbu iedzīvotāju labā un cilvēcisku attieksmi; Kārli Novadu par 
praktisku palīdzību lauksaimniecisku problēmu risināšanā, Guntu 
Ingrīdu Kleinšmiti par atsaucību un izpalīdzību, neatsakot līdzcil-
vēkiem; Vizmu Alseiku par godprātīgu sava darba izpildi un palī-
dzību cilvēkiem grūtos brīžos; Ojāru Novadu par organizatorisku 
un praktisku palīdzību saimniecisku jautājumu risināšanā; Elēnu 
un Ēriku Briljonokus par morālu, materiālu palīdzību un atbalstu 
līdzcilvēkiem; Albertu Mucenieku par palīdzību un atsaucību da-
žādu organizatorisku jautājumu risināšanā; Jāni Betheru par nakts 
trases organizēšanu Vērgales pagasta svētkos; Aivaru Laumani par 
skaņas tehnisko un muzikālo nodrošinājumu; Ilzi Jackēviču-Voit-
keviču par palīdzību dažādu svētku vizuālajā noformēšanā; Māru 
Švītiņu par palīdzību maksas sarīkojumu organizēšanā.

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane saka paldies 
dzejas autoriem – Rasmai Vērniecei, Ilzei Jackēvičai-Voitkevičai, 
Reinim Trofimovam un Aivaram Gravam par doto iespēju viņu 
sacerētos dzejoļus izmantot svētku pasākumam. Paldies Norai Kur-

mei un Aivim Silam par skanīgām dzies-
mām. Paldies Vērgales pamatskolas bērnu 
ansambļiem un skolotājai Maritai Kalējai 
par svētku kuplināšanu. Svētku kulminā-
cija bija grupas „Galaktika” koncerts un 
paldies kooperatīvās sabiedrības „Vērgale – 1” 
valdei, SIA „Dragro”, personīgi Gundaram 
Jaunsleiņa kungam, par finansiālo atbalstu.    

Pāvilostā Latvijas dzimšanas dienai 
veltītais pasākums notika 17. novembrī 
Pāvilostas kultūras namā. Pasākums ie-
sākās ar Valsts himnu un Pāvilostas nova-
da domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 
svinīgu uzrunu novadniekiem. Pāvilostas 
vidusskolas skolēni Krista Ziemele un Jā-
nis Štokmanis citēja dzeju par Latviju, bet 

vidusskolas 12. klases skolniece Terēze Cābele nolasīja prezidenta 
uzrunu, ko bija sacerējusi Valsts kancelejas izsludinātajam konkur-
sam  „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. 

Kā katru gadu arī šogad Pāvilostā svinīgi tika sveikti šī gada 
nominanti. Titulam „Gada Novadnieks 2014”, kas ir Pāvilostas 
novada apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā 
pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmuma dar-
bā, komisija pēc balsu saskaitīšanas un domes atbalsta apstiprināja 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju ULDI KRISTAPSONU. 
Viņš šajā nominācijā bija saņēmis 13 iedzīvotāju balsu. Anketās 
līdzcilvēki bija minējuši Ulda organizatoriskās spējas lielu projektu 
realizēšanā, novada popularizēšanu un saimnieciski aktīvu darbī-
bu novada un pilsētas labā. Vēl šajā nominācijā tika virzīti Uldis 
Marhilēvičs, Agita Pētersone, Ildze Balode, Uldis Bērznieks, Janeta 
Kristapsone, Aldis Barsukovs, Juris Blaubārdis, Inguna Blaubār-
de un Velta Citskovska.

Šogad Pāvilostas novada dome Pāvilostas novada apbalvoju-
ma noteikumos izveidoja jaunu nomināciju „Labais darbs nova-
dam 2014”, kurā tiek izvirzīti nominanti un godināti ar Pāvilostas 
novada apbalvojumu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedris-
kās aktivitātēs, dodot pienesumu novadam, nesaņemot par to mate-
riālu atlīdzību. Pāvilostas novada iedzīvotāji ar 10 balsīm bija lēmuši 
šogad šo nomināciju piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdē-
tājam ULDIM KRISTAPSONAM. Kā minēts anketās, iedzīvotāji 
augsti novērtē Ulda izpalīdzību un atsaucību dažādās dzīves situā-
cijās, kas neliegs padomu un kādu spārnotu ideju, kā arī daudzi an-
ketās minējuši tieši Ulda nopelnu, lai Pāvilostā notiktu šīs vasaras 
spilgtākais un lielākais pasākums – festivāls „Zaļais Stars”. Vēl šajā 
nominācijā no iedzīvotāju puses tika virzīti Uldis Marhilēvičs, Agita 

Pētersone, Marita Rolmane, Zaiga Uzare, Maiga Uzare, pensionāru 
apvienība „Varavīksne”, Aina Ansone un Dagnis Bricis.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons Patei-
cības rakstu par ilggadēju, izpalīdzīgu un pašaizliedzīgu darbu, par 
skaisto telpu noformējumu svētkos pasniedza Guntai Stankēvičai.

Bet nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2014” tika sveikta Arta Bun-
ka par palīdzību, atsaucību un laipnību pildot sociālo darbu; Guna 
Vagotiņa-Vagule par labestību un izpalīdzību, kura ar brīnišķīgu 
vijolspēli iepriecina pasākuma dalībniekus; Austra Vagotiņa-Va-
gule par sabiedrisku darbu, iejūtību un pretīmnākšanu dažādās 
dzīves situācijās; Velta Citskovska par labsirdību un aktīvu darbo-
šanos Pāvilostas senioru labā; Vita Kante par izpalīdzību, laipnību, 
labestību un centību, veicot savus darba pienākumus ar lielu atbil-
dības sajūtu; Laima Ozola par godprātīgu sava darba izpildi; Gunta 
Zitmane par izpalīdzību un rūpīgumu, veicot savus darba pienā-
kumus; Modra Rače par akurātu darba veikumu un sirsnību pret 
līdzcilvēkiem; Maira Briede par sirsnību un sapratni darbā ar vecā-
ka gadugājuma cilvēkiem; Artis Raibarts par palīdzības sniegšanu 
ārkārtas gadījumos uz ūdens; Lilija Losāne par nesavtīgu, godpilnu, 
brīvprātīgu darbu un palīdzību; Irēna Jaunskunga par sabiedrisku 
darbu iedzīvotāju labā.

Valsts svētku pasākuma laikā tika godināti arī Pāvilostas no-
vada domes rīkotā konkursa „Sakoptākās sētas Pāvilostas no-
vadā 2014” Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta laureāti, Vērgales 
pagasta laureātus jau godinājām augusta mēnesī Vērgales pagasta 
svētkos. Un šogad Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā godinājām – 
viesu namu „Āķagals” par spēju atdzimt no pelniem; brīvdienu 
māju „Ostgals” par oriģinālu viesu mājas nosaukumu no vietējiem 
materiāliem un tēju piedāvājumu viesiem; brīvdienu māju „Puer-
toVV” par viesu māju ar īpašo garšas baudījumu viesiem; brīvdie-
nu māju „Dandzenieki” par  oriģinālu, Pāvilostai atbilstošu vējrā-
di; brīvdienu māju „Atpūta upes krastā” par atbilstību viesu mājas 
nosaukumam – īpašo atpūtas vietu Sakas upes krastā; brīvdienu 
māju „VIGA” par viesu māju ar stāstu un piedomātām detaļām in-
terjera noformējumā; Gruntmaņu ģimeni par sakoptu sētu ar maz-
dārziņu; Narkevicu ģimeni Sakas pagasta „Mazsēkās” par progresu 
lauku sētā un kolekciju dažādību dārzā; Darkevicu ģimeni Sakas 
pagasta „Labmaizēs” par  oriģinālu pastkastītes noformējumu.

Svinīgais Valsts svētku pasākums turpinājās ar Santas Zapackas 
un Harija Ozola koncertu, bet vēlāk vakarpusē visi tika aicināti ap-
meklēt svētku balli kopā ar grupu „Piemare”.

Kopumā šogad Pāvilostas novada apbalvojumiem no iedzīvo-
tājiem saņemta 51 anketa un 8 iesniegumi, tādā veidā par saviem 
novadniekiem nododot 187 balsis.

Vita Braže un Marita Kurčanova

Tev, Latvija!

Nominanti Vērgales pagastā.

Nominanti Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā.
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Mirklis manas klātbūtnes –  
Gunta Daubara fotoizstāde Ziemupē

  No 26. novembra līdz 10. janvārim Ziemupes tautas namā apskatāma Gunta Dau-
bara foto izstāde. Tajā redzami 26 darbi – Cīrava, jūra, daba utt. Ziemupnieki Gunti 
pazīst sen, jo gana daudz viņš Ziemupē ir spēlējis balles. Tagad nereti mēs viņu varam 
sastapt Ziemupes jūrmalā ar fotokameru rokās. Izstādei Gunti iedrošināja Cīravas 
bibliotekāre Anita Tuleiko, viņai Guntis atbildējis arī uz dažiem jautājumiem.

Kā sāki fotografēt?
– Pirms apmēram deviņiem gadiem sāku ar mazo digitālo kameru, ko uzdāvināja bērni…tad 

arī iesākās šis stāsts. Iepatikās apturēt mirkli. Un tā tas turpinās…, aizstāj pārtraukto muzicēšanu.
Kas tev visvairāk patīk šajā procesā?
– Process ir relaksējošs – daudz fotografēta jūra, tātad ir daudz staigāts gar to, gan mierīgā laikā, 

gan vējainā – vienkārši fantastisks relakss… Daba – agrāk tā nepievērsu uzmanību norisēm tajā – 
cik daudz interesanta!!! Ir sīkumi, kurus ikdienas steigā nepamanām, bet, kad izej ar fotokameru – 
redze ir iespringusi uz visu kas kustas vai nekustas…

Visskaistākais mirklis, kuru esi notvēris?
– Skaistākie vēl priekšā…, bet saulrieti pie jūras… saullēkti miglainā rītā… rudenīgie zirnekļu 

tīkli ar rasas pērlītēm… debesis, mākoņi – mūžīgi mainīgie un pārsteidzošie… gribas teikt ar Mār-
tiņa Rītiņa vārdiem – kas var būt labāks par šo!   

    Skaisti gan, to saku es – Daina. Saņemot bildes no Gunta, vienu pēc otras rokās turot, mani 
pārņēma patiesa svētku izjūta, dvēseles gaviles, ja tā drīkstu teikt.

   Ceru, ka mēs Gunti Daubaru uzaicināsim uz šīs izstādes slēgšanu, bet pateicībā par iespēju 
bildes skatīt Ziemupē  viņam uzdāvināju Pāvilostas novada jauno kalendāru, lai zina, ka mūsu pusē 
arī bildē!

    Gaidām  jūs Gunta Daubara fotoizstādē „Mirklis manas klātbūtnes” Ziemupes tautas namā!

Daina Vītola Ziemupē

 Gads aizgājis kā daudzi simti, 
 Tam nespējam mēs ceļu liegt. 
 Bet katru Jauno sveicam silti 
 Un ceram laimei roku sniegt!

Pāvilostas iedzīvotāji un pilsētas ciemiņi – pavadīsim 2014. gadu 
un sniegsim rokas un laba vēlējumus 2015. gadam!

Satiksimies 31. decembrī plkst. 23:00 Pāvilostas pilsētas „sirdī” 
pie Pāvilostas novada domes, lai pie siltas tējas tases sasildītos 

un sagaidītu Valsts amatpersonu Jaungada uzrunu translācijas. 
Zvaigžņotajās debesīs vērosim svētku salūtu, liesim glāzēs šampanieti 

un vēlēsim viens otram – saskaņu un mīlestību ģimenē,  
spēka un veselības savu sapņu īstenošanai  

JAUNAJĀ KOKA KAZAS gadā!
2015. gada 1. janvārī no plkst. 00:30 līdz plkst. 4:00

Pāvilostas pilsētas kultūras namā
Jaunā gada nakts DISKOTĒKA kopā ar DJ ĀZI
„Ejot cauri dziesmu takām no 90-tiem līdz …”

Ieeja EUR 1,50
  Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja Silva Vārsberga  
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2014. gada  DECEMBRISkultūra

Pāvilostas novadpētniecības muzejā
no 9. decembra

skatāma novadnieka Valda Gūtmaņa
darbu izstāde „Klusais brīnums”

Mākslinieks dzimis 1944. gada 22. jūlijā, Sakas pagastā. 
Jau bērnībā atklājies zīmētāja talants, bet pēc skolas beig-
šanas bijis jāsāk pelnīt, tāpēc cerības par mācībām Mākslas 
akadēmijā atliktas uz vēlāku laiku. „Optimisms un māksla 
ir manas dzīves enerģijas devēji. Es gleznoju tā, kā es redzu, 
bet gribu, lai mani darbi cilvēkiem dotu siltumu un spēku. 
Skatītājs man ir tikpat svarīgs kā aktierim, kurš arī negribē-
tu tukšā zālē spēlēt,” stāsta V. Gūtmanis. Mākslinieka darbi 
cieši saistīti ar reālisma tradīciju, tiem raksturīgas pamatī-
gas dabas studijas, rūpīga kompozīcijas analīze un smalka 
zīmējuma kultūra. Žanriskā ziņā V. Gūtmaņa daiļradē gal-
venā vieta ir ainavai un klusai dabai. Īpašo, Valda Gūtmaņa 
izstrādāto akvareļtehniku varētu salīdzināt ar puantilismu. 
Uz papīra tiek klāti sīki, vibrējoši dažādu krāsu punkti, kas 
skatītāja redzes uztverē rada optisku krāsu sajaukuma efek-
tu. Darbos panākts atmosfēras gaisīguma un caurspīdīguma 
iespaids.

Informācija: mākslas portāls Art Garden

Tautisko deju koncerts „Deju spēles vējā”
Piektdienas, 28. novembra, vakarā Pāvilostas kultūras nams bija pilns ar tautisko deju pratējiem un mīļotājiem, jo nu 

jau sesto reizi Pāvilostā notika jauniešu tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts „Deju spēles vējā”, kas pulcēja 
skatītājus, kas paši kādreiz dejojuši vai joprojām dejo, kā arī tos, kam sirdī tuvas un mīļas ir tautiskās tradīcijas, vērtības 
un dejas.

Tautisko deju koncerts tiek rīkots ar mērķi, lai kolektīvi satiktos, rādītu savu veikumu un prasmi, kā arī lai viens no otra mācītos 
un iegūtu pozitīvas emocijas.

Koncertā piedalījās Pāvilostas pilsētas kultūras nama  7.–9. klašu deju kolektīvs (vadītāji Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs), 
Grobiņas pilsētas jauniešu deju kolektīvs „Spararats” (vad. Inga Papirte), Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvs „Jumītis” (vad. Ilze 
Jurgileviča), profesionālās izglī-
tības kompetences centra „Lie-
pājas Valsts tehnikums” jauniešu 
deju kolektīvs „Odziņa” (vad. Inta 
Āboliņa), Durbes novada Vecpils 
pagasta jauniešu deju kolektīvs 
„Lāņ upīte” (vad. Sandra Blūmba-
ha), Nīcas kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs „Rietumvējš” jau-
nākā un vecākā grupa (vad. Agija 
Kaunese) un Vaiņodes vidussko-
las jauniešu un 7.–9. klašu deju 
kolektīvi (vad. Maira Strēle).

Pēc tautisko deju koncerta, 
kurā katrs kolektīvs rādīja savas 
divas labākās dejas, tika sveik-
ti visi kolektīvi un to vadītāji, kā 
arī aicināti uzkavēties viņiem par 
godu rīkotajā ballītē.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostā iededz 
svētku egli

Radot Ziemassvētku sajūtu piektdienas, 28. novem-
bra, pievakarē pie Pāvilostas novada domes tika iedegta 
Pāvilostas pilsētas svētku egle. 

Jaukais pasākums iesākās ar vokālā ansambļa „Burbulīši” 
meiteņu dziedājumu un kultūras nama vadītājas Silvas 
Vārsbergas sveicienu sanākušajiem, kā arī Pāvilostas novada 
pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones uzrunu un laba 
vēlējumiem svētkos.

Bērni tika aicināti iedegt rokās paņemtās brīnumsvecītes, 
tādā veidā palīdzot lielajai svētku eglei iedegties. Un visiem 
kopā saucot: „Eglīt, lūdzu, iededzies!”, krāšņā Ziemassvētku 
egle atmirdzēja visās varavīksnes krāsās. Visiem par prieku, 
ka nu pilsētā egle ir iedegta un esam Ziemassvētku gaidās, 
naksnīgajās debesīs atmirdzēja salūta puķes. 

Pasākuma izskaņā mazliet nosalušos brīnuma gaidītājus 
„Burbulīšu” meitenes aicināja iet rotaļās apkārt svētku eglei, 
tādā veidā mazliet sasildoties. Bet noslēgumā kultūras nama 
vadītāja aicināja visus klātesošos uz jauniešu tautisko deju 
kolektīvu sadancošanās koncertu „Deju spēles vējā” Pāvilostas 
kultūras namā.

Nu pilsētā ir iedegta Ziemassvētku galvenā egle, kas palīdzēs 
ātrāk un ar patīkamām noskaņām sagaidīt svētkus. Liels paldies 
kultūras nama vadītājai Silvai ar komandu un bērnu vokālā 
ansambļa „Burbulīši” vadītājai Aijai par patiesi brīnumiem un 
siltām emocijām piepildītu pasākumu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saraiķos  atzīmē 
Latvijas  

dzimšanas 
dienu

18. novembra vakarā Saraiķu bibliotēka aicināja savus 
lasītājus uz kopīgu Latvijas himnas dziedāšanu un mūsu valsts 
dzimšanas dienas svinībām. 

Pasākumu ar A. Līcītes dzejas rindām atklāja Saraiķu 
bibliotēkas vadītāja Inguna Kopštāle. 

Šī zeme, šī valoda mūsu, kas negaisā debesis ver, 
Kas ozolos atvases zaro un gaismu no pakalniem dzer, 
Mēs nezinām rītdienu skaitu un nezinām to, kas vēl būs, 
Bet zinām – mēs būsim viens otram, ja saullēktā apvāršņi grūs. 

Tev pieskaros, Latvija, salnā, es noglāstu zemi, kad snieg, 
Es uzticos cerībai tavai, sals roku uz pleca kad liek, 
Un tādēļ, kad sāpes mūs plosa, es lūdzu pēc plaukšanas vēl, 
Trīs zvaigznes mūs sargā no vētrām, trīs zvaigznes pār zemi kas kvēl. 

Nu jau par tradīciju saraiķniekiem kļuvusi himnas 
dziedāšana un svētku uguņošanas Rīgā noskatīšanās tiešraidē. 
Pēc tās savukārt visi devās laukā uz savu „mazo uguņošanu”, 
kur gaisā tika palaists degošs vējlukturis, lai tas lido kopā ar laba 
vēlējumiem mūsu skaistajai un mīļajai Latvijai! 

Saraiķu bibliotēkas vadītāja saka lielu paldies Edītei par 
skaistajām un garšīgajām kūkām un paldies visiem, kuri atnāca, 
palīdzēja un atbalstīja! Paldies arī tiem, kuri nevarēja būt klāt, 
bet atbalstīja mūs visus domās! 

Vita Braže 

No 11. novembra Vērgales muzejā apska-
tāma izstāde „Latviešu karavīrs zem dažādu 
valstu karogiem”, bet 12. novembrī ikvienam 
interesentam bija iespēja tikties ar atvaļināto 
robežsardzes virsnieku, vēstures pētnieku, at-
modas dalībnieku un Latvijas patriotu – Juri 
RAĶI, kurš ar savu interesanto un saistošo 
stāstījumu klausītājus aizveda daudzu gadu 
desmitu senā pagātnē. 

Izstādē varēja aplūkot dažādus karavīru 
tērpus un cepures, ieročus, zābakus un citus 
sīkus karavīru piederumus, kā arī pierakstus 
un grāmatas. Plašajā klāstā bija gan Latvijas 
laika, gan padomju laika tērpi, tādēļ J. Raķis 
atsevišķi pastāstīja par katru cepuri un for-
mas tērpu. Karavīru cepures varēja arī pielai-
kot. Pēc interesantā un izsmeļošā stāstījuma 
Vērgales pamatskolas skolēni J. Raķim uzde-
va jautājumus.

 Vita Braže

No 10.–14. novembrim Latvijā norisinājās Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļa, kuras tēma bija „Troļļi ziemeļos”.

Šajā laikā arī Vērgales bibliotēkā skolēniem tika organi-
zētas dažādas aktivitātes. Bibliotēkā šoreiz viesojās Vērgales 
pamatskolas 3. klases skolēni ar audzinātāju Inesi Razmu un 
4. klases skolēni ar audzinātāju Guntu Limbergu. Vispirms 
skolēni noklausījās bibliotekāres lasījumu par troļļiem, at-
bildēja uz jautājumiem. Pēc tam bērni sēdās pie galda, lai 
no iepriekš sagatavotās, speciālās troļļu mīklas veidotu katrs 

savu trolli. Kamēr cepeškrāsnī kaltējās no mīklas veidotie 
mākslas darbi, bērnus gaidīja jauns uzdevums – izkrāsot zī-
mējumus ar troļļiem, vai arī pašiem uzzīmēt savu trolli. Bib-
liotēkā pie sienas nu ir tapusi krāsainu zīmējumu izstāde. Bet 
ar to vēl viss nebeidzās, jo šīs pašas nedēļas ietvaros skolēni 
vēlreiz devās uz bibliotēku, lai izkaltētos veidojumus – troļ-
ļus izdaiļotu ar krāsu palīdzību. Tagad bibliotēkā ir arī krā-
sainu troļļu izstāde.

                   Benita Baltrune

Pāvilostas pilsētas kultūras nama  7.–9. klašu deju kolektīvs ar vadītājiem Daigu Cābeli un 
Eināru Vārsbergu.

Bērni ar interesi klausījās atmodas dalībnieka un Latvijas patriota Jura Raķa 
stāstījumu.
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Izstāde Vērgales muzejā

Troļļi ciemojas Vērgalē
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Jau otro gadu Pāvilostas bibliotēka atzīmē 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, kas šogad norisinājās 
no 10. novembra līdz 16. novembrim. Šī gada nedēļas 
tēma ir „TROĻĻI ZIEMEĻOS”. Un kurš gan nezin mazos 
ziemeļu mošķīšus Norvēģijā vai apaļīgi piemīlīgos 
Muminus Somijā! Arī Pāvilostas bibliotēkas vadītāja 
Mairita pie sevis ciemos aicināja Pāvilostas vidusskolas 
1. klases bērnus un audzinātāju Intu Priedoliņu, kā arī 
3. klases skolēnus ar skolotāju Gaidu Beneti, lai kopīgi 
lasītu, gatavotu, krāsotu un priecātos par trollīšiem.

Skolēni no 1. klases kopīgi ar audzinātāju Intu 
noklausījās Mairitas stāstījumu par bibliotēkā 
pieejamajām grāmatām, kurās dzīvo un visādus ne-
darbus dara troļļi un Mumini. Pēc tam bērniem bija 
jāsaliek papīra puzle, kurā skolēni izlasīja stāstiņu 
par diviem draiskiem Briesmonīšiem. Tas mazajiem 
skolēniem radīja pirmo priekšstatu par troļļiem. Bet 
pasākuma kulminācija bija troļļu mīklas pagatavošana 
un paša bērna izdomāta briesmonīša veidošana. Kad 
darbiņi sacietēja, skolēni varēja katrs savu briesmonīti 

izkrāsot. Noslēgumā pirmklasnieki un skolotāja pateicās 
bibliotēkas vadītājai par brīnišķigi pavadīto rītu.

Bet nākamā rītā bibliotēkā viesojās vidusskolas 
3. klases skolēni un skolotāja Gaida. Viņiem bibliotēkas 
vadītāja Mairita bija sagatavojusi gan grāmatu par 
troļļiem un Muminiem prezentāciju, gan slaidrādes 
filmiņu par Briesmonīšiem. Skolēni labprāt lasīja stāstiņu 
par dauzoņām Briesmonīšiem un skaļi smējās. Arī viņiem 
bija iespēja iemēģināt roku papīra puzles salikšanā. 
Trešklasnieki labprāt palīdzēja mīklas gatavošanā, lai 
ātrāk varētu pagatavot savu briesmonīti. Kamēr mīklas 
briesmonīši kalta, skolēniem bija iespēja parādīt savas 
zināšanas par dažādām tēmām, aizpildot krustvārdu 
mīklu. Bērni izrādījās ļoti erudīti un mīkla viņiem 
nesagādāja nekādas grūtības. Vēlāk skolēni un skolotāja 
izkrāsoja savus darbiņus. Priecīgi par rīta pasākumu, 
skolēni un skolotāja atvadījās un devās uz skolu.

    
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

„Vērgalīte” sveic „Kvēli” jubilejā
 Valsts svētku laikā ar koncertu 45. jubileju atzīmēja vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs „Kvēle”, ar kuru „Vērgalīti” saista draudzība jau vairākus gadu desmitus. „Kvēles” 
dibinātājs Aivars Frīdenbergs reiz bijis arī „Vērgalītes” vadītājs un kopā dejots kon-
certos gan Latvijā, gan ārpus tās. No „Kvēles” kolektīva nākuši un „Vērgalītē” šobrīd 
dejo četri dejotāji –  Ineta Brensone, Guna Džeriņa, Māris Kupšis un Aivars Kupšis. 
Visi četri dejotāji svētku koncertā piedalījās gan „Kvēles”, gan „Vērgalītes” sastāvā. 

    Koncertā „Vērgalīte” izdejoja četras dejas – „Skaista, skaista tēvu zeme”, „Saldus 
kadriļa”, „Mūžam citas nemīlēšu” un „Jelgavas franksēze”. Koncertā vēl piedalījās 
TDA „Vija” no Rīgas, bērnu deju kolektīvs „Krustiņi” un senioru deju kolektīvs 
„Sidrabvilnis”.  

Autori: Ieva  Kupše  un Ruslans Šuļga

Sveču liešanas 
darbnīca Pāvilostā

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Pirma-
jā Adventē, 30. novembrī, aicināja visus ciemos uz 
bibliotēku, lai kopā ar biškopi Nauri Novadu sev 
pagatavotu sveci no bišu medus vaska.

Uz Sveču liešanas darbnīcu bija sanākuši ap 
20 interesentu. Šāds pasākums pirmo reizi notika 
pagājušā gadā, arī  īsi pirms Adventes laika, tāpēc 
daudzi pāvilostnieki ar nepacietību gaidīja ciemos 
Nauri un Mārci, lai atkal varētu pagatavot medus 
smaržas sveces.  Šogad bija lielāka izvēle izlejamo 
sveču figūriņu skaitā, no bišu medus vaska varēja 
izliet gan sunīšus, gan lāci, kā arī sivēntiņu, dino-
zauriņu, bišu stropiņu un pat peldošo sveci.

Bērni un pieaugušie ar interesi klausījās Naura 
stāstījumā par bišu vasku un kā aizsākusies šī sve-
ču liešanas nodarbe, paralēli gatavojot sveces. Kā pastāstīja bērni, sveces tiks liktas gan Adventes 
vainagā, gan dāvinātas mīļajiem cilvēkiem.

Paldies bibliotēkas vadītājai Mairitai un Naurim par jauko pasākumu. Klātesošie atzina, ka 
nākamgad noteikti gaidīs atkal ierodamies Nauri un Mārci Sveču liešanas darbnīcā.

 Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Kino punkts Ziemupē
Sadarbībā ar projektu KINO PUNKTS turpat 30 ziemupniekiem Ziemupes 

tautas namā bija iespēja noskatīties Jura Kursieša jauno latviešu filmu „Modris”.  
Projekts KINO PUNKTS ir radīts, lai reizi mēnesī, gada garumā remdētu kino 
slāpes – tāds moto ierakstīts viņu mājas lapā.

Viņi piedāvāja – mēs neatteicāmies. Ja skatītāju interese būs noturīga, tad Kino 
punkts sola mums piešķirt filmas un to  demonstrēšanas tiesības arī turpmāk. Pro-
jekts darbojas jau piekto gadu. Tagad tas ir pievērsies arī ciemiem ar mazu iedzīvo-
tāju skaitu. Paldies par doto iespēju.

Daina Vītola, Ziemupes TN vadītāja

Pāvilostas bibliotēkā 20. novembrī notika 
tikšanās ar SIA „Dzintara dziednīca” pārstā-
vi Daigu Brili lekcijas „Baltijas dzintars jūsu 
veselībai” ietvaros. 

Tikšanās laikā ar dziednieci un dzintara 
kosmētikas radītāju Daigu klātesošie varēja 
vairāk uzzināt par dzintarskābi, kas ir ikkat-
rā cilvēkā, kāpēc tieši Baltijas dzintars ir tik 
vērtīgs cilvēka veselībai, kā to pareizi lietot 
kosmētikā un dziedniecībā, par tā izcelsmi 
un ieguvēm citviet pasaulē. Sanākušajiem in-
teresentiem bija iespēja arī iepazīties ar Dai-
gas radīto kosmētikas un dziedniecības sor-

timentu – krēmiem, serumiem, balzamiem, 
eliksīriem, dzintara diegu, dzintara pulveri, 
ziepēm un citiem.

Pasākuma noslēgumā ikviens varēja sa-
ņemt no dziednieces Daigas nelielu konsul-
tāciju un iegādāties kādu sev piemērotu pro-
duktu, veselības un pašsajūtas uzlabošanai.

Atsaucība no klātesošajiem bija tik liela, ka 
tika nolemts Daigu uzaicināt uz Pāvilostu vēl 
kādu reizi.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pāvilostā viesojas dzintaru pazinēja

Pāvilostas bibliotēkā atdzīvojas troļļi

Evita Skudra,  
Pāvilostas Mākslas skolas 1. kursss3. klases skolēni ar saviem troļļiem.
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TIEKAS TŪRISMA UZŅĒMĒJI
Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu un semināru zālē ceturtdien, 27. no-

vembrī, Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītājas pienākumu 
izpildītāja Arita Brūkle un vietniece Zaiga Uzare aicināja novada tūrisma uz-
ņēmējus uz ikgadējo tūrisma uzņēmēju sapulci.

   Sapulces organizēšanas mērķis bija informēt uzņēmējus un novada do-
mes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu par jau paveikto 2014. gadā un plāno-
tajiem darbiem 2015. gadā.

Sapulces iesākumā domes priekšsēdētājs klātesošiem pastāstīja par nova-
da aktualitātēm un pašvaldības plānotajiem darbiem 2015. gadā, kas tieši un 
netieši skars tūrisma uzņēmējus. Kā arī aicināja tūrisma uzņēmējus būs at-
vērtiem un izdomas bagātiem, saskaroties vasaras mēnešos ar lielāku tūristu 
pieplūdumu pilsētā un novadā. 

Savukārt Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. Arita Brūkle informēja par 
šī brīža aktualitātēm tūrisma nozarē, par 2014. gadā īstenotajiem projektiem 
un atsauksmēm no tūristu puses, kā arī par jaunā tūrisma bukleta „Pāvilos-
tas novads 2015” izgatavošanas procesu, dokumentāciju un veicamajiem la-
bojumiem. Bet vietniece Zaiga Uzare klātesošos iepazīstināja ar 2014. gada 
statistikas tendencēm.

No tūrisma uzņēmēju puses izskanēja daudz jautājumu un ierosinājumu 
gan domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, gan TIC meitenēm. 

Sapulces noslēgumā tika nolemts vēlreiz tikties pavasarī pirms aktīvās tū-
risma sezonas sākuma.

Ar pilno sapulces protokolu var iepazīties Pāvilostas novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrija sadarbībā 
ar veikalu tīklu „top!” un LLKC, aici-
na izaudzēto realizēt vietējā veikalu 
tīklā.

„Reizēm mums ir problēmas pat 
vietējo kartupeļu audzētāju savam 
veikalu tīklam atrast kādā reģionā un 
tos nākas vest, piemēram, no Rīgas 
uz Rēzekni. Mēs nezinām, kur ir vie-
tējās produkcijas ražotājs, savukārt 
zemnieks nezina, ka savu produkciju 
var realizēt daudz tuvāk mājām – pie 
mums”, uzsver pašmāju veikalu tīkla 
„top!” pārstāvji.

Šāda atziņa izskanēja SIA Lat-
vijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra (LLKC) sadarbībā 
ar Zemkopības ministriju un veikalu 
tīklu „top!” Ozolniekos rīkotajā 
informatīvajā seminārā dārzeņu 
un augļu audzētājiem par iespējām 
veicināt vietējo produktu noietu.

Vietējā kapitāla veikalu tīklam 
„top!” pašlaik ir 203  veikali visos 
Latvijas reģionos. Plānots, ka nākam -
gad to skaits pieaugs vēl par 20. 
Uzņēmumā apvienojušies vairāki 
partneri, nodrošinot šī tīkla darbību 
visā valstī. „Mūsu veikalos jau tagad 
divas trešdaļas ir vietējās izcelsmes 
produkti,” norāda Deniss Hmeļovs, 
veikalu tīkla „top!” SIA  „Iepirkumu 
grupa” tirdzniecības direktors. 
„Mūsu partneri sadarbojas ar vairāk 
nekā 150 sava reģiona ražotājiem, 
tādējādi nodrošinot veikalos at-
šķirīgu reģionālo sortimentu. Tomēr, 
mēs joprojām esam atvērti daudz 
plašākām piegādēm no vietējiem 
ražotājiem,” norāda D. Hmeļovs.

Ozolnieku Tautas namā sabrau-
kušos zemniekus interesēja ļoti 
konkrēti jautājumi – vai „top!” var 
atbraukt pēc preces, cik ilgā laikā 
notiek norēķināšanās par piegādāto 
produkciju, vai samaksu zemnieks 
saņem par piegādāto vai pārdoto 
apjomu, vai ir kādi ierobežojumi 

saistībā ar dārzeņa formu un izmēru, 
kā veikals nosaka, kuru piegādātāju 
izvēlēties, kā labāk fasēt savu 
produktu un vēl daudzi citi.

Vitālijs Baškāns, veikalu tīkla 
„top!” atbildīgais par iepirkumiem: 
„Vietējam ražotājam ir vairākas 
iespējas kā nokļūt mūsu veikalu 
tīklā. Pirmkārt, viņš var slēgt jumta 
līgumu, kas ietver piegādes visiem 
partneriem. Otrkārt – piegādes veikt 
tikai uz mūsu partneru reģionālajām 
bāzēm, no kurām tālāk produkciju 
izvadā loģistikas uzņēmums. 
Treškārt  – var slēgt līgumu par 
piegādēm uz vienu konkrētu veikalu. 
Augļu un dārzeņu segmentā piegādes 
jāspēj nodrošināt 2–3 reizes nedēļā, 
par piegāžu apjomu vienojoties 
līguma slēgšanas brīdī.”

Dace Broka, SIA „Mārksmens” 
(SIA „Iepirkumu grupa” partneris) 
īpašniece: „Runājot par apmaksu, 
norēķināmies par piegādāto, nevis 
pārdoto produktu apjomu. Samaksu 
veicam, ilgākais 14 dienu laikā ar 
pārskaitījumu. Par to, kur likt jauno 
ražu, mēs zemniekus aicinātu domāt 
un ar mums runāt jau tagad, rudenī. 
Labprāt no vietējiem zemniekiem 
pirktu lociņus, tomātus, gurķus, 
sīpolus, ķiplokus, svaigu gaļu, mājās 
ceptu maizi. Ļoti labprāt arī poļu 
zemenes aizstātu ar mūsu pašu, 
turklāt – ja kādas ogas paliek pāri, 
mums ir divi konditorejas cehi, kuros 
arī nepieciešamas svaigas ogas.”

Veikalu tīkls „top!” zemniekus 
aicina interesēties par sadarbības 
iespējām un censties savu produkciju 
realizēt tuvāk mājām, nevis braukt, 
piemēram, uz Nakts tirgu Rīgā, kas 
bieži vien ir tālāk, nekā tuvākais 
šī tīkla veikals vai reģionālais 
sadarbības partneris.

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Novembra mēnesī Pāvilostas novada basketbolisti 
nospēlējuši divas mājas spēles Rietumu līgā  – Kur-
zemes radio līgā un abās spēlēs ir izcīnītas uzvaras. 
1. novembrī Vērgales sporta namā tika uzņemta ko-
manda SK „Kandava”. Jau no pašām pirmajām minū-
tēm spēles toni noteica mājinieki, esot pārāki visos 
spēles elementos. Mūsu basketbolisti izvirzījās dro-
šā vadībā un uzvarēja spēli ar pārliecinošu rezultātu 
109:67. Par spēles labākajiem spēlētājiem atzina Oska-
ru Liepiņu (Pāvilostas novads) un Mārci Grauzerma-
ni (SK „Kandava”). Skatītāju konkursā no pieciem 
dalībniekiem ceļazīmi uz finālu neviens neieguva. 
Pāvilostas novads – SK „Kandava” 109:67 (30-16; 29-
17; 25-8; 25-26).

Pāvilostas novads: Zariņš 25, Sviklis 22, Freimanis 
17, Liepiņš 14, R. Kabiņeckis 12, Ķudis 8, Tiškus 8, 
K. Kabiņeckis 2, Semenkovs 1.

SK „Kandava”: Bērziņš 19, Rozentāls 13, Viļum-
sons 10, Dišlers 9, Grauzermanis 9, Štoferts 7.

Otrajā spēlē, kura Vērgalē norisinājās 9. novembrī, 
tika uzņemti ciemiņi no Kazahstānas BC „Barsy At-
yrau”. Šis ir pirmais gads, kad līgā iesaistās komanda 
no citas valsts. Spēles sākums iesākās līdzīgs un ne-
vienai no komandām neizdevās veikt lielo atrāvie-

nu, bet nelielā vadībā pirmās trīs ceturtdaļas atradās 
viesi. Noslēdzošajā ceturtajā ceturtdaļā viss sagriezās 
ar kājām gaisā un, sakārtojot spēli aizsardzībā, spēles 
kontroli savās rokās pārņēma Pāvilostas novada bas-
ketbolisti un izcīnīja smagu uzvaru ar rezultātu 77:68. 
Par spēles labākajiem spēlētājiem atzina Andi Zariņu 
(Pāvilostas novads) un Timur Manabayev (BC „Bar-
sy Atyrau”). Skatītāju konkursā no pieciem dalībnie-
kiem trīs(!) spēja raidīt bumbu grozā no centra un 
izcīnīt ceļazīmi uz finālu, lai cīnītos par televizoru, 
ko piedāvā firma „Priedaine N”. Finālā iekļuva: Edijs 
Semjonovs, Dāvis Pirtnieks un Andris Laumanis. 
Pāvilostas novads – BC „Barsy Atyrau” 77:68 (20-21; 
16-17; 17-22; 24-8).

Pāvilostas novads: Zariņš 22, Freimanis 12, Tiškus 
11, Svilkis 10, Liepiņš 8, K. Kabiņeckis 6, R. Kabiņec-
kis 5, Semenkovs 3.

BC „Barsy Atyrau”: Jucikas 17, Manabayev 16, 
Olechnavicius 12, Nurgaliyev 9, Myrzagaliyev 6, 
Konyssov 5, Gubashev 3.

Dzintars Semenkovs, 
Vērgales sporta nama vadītājs

23. novembrī Vērgales sporta namā norisinājās 
kārtējā Rietumu līgas Kurzemes radio līgas spēle 
starp Pāvilostas novada un SK „Kuldīgas Hercogs” 
komandām. Spēli daudz pārliecinošāk iesāka Pā-
vilostas novada basketbolisti un pirmo puslaiku 
noslēdza ar desmit punktu pārsvaru. Trešo ceturt-
daļu pretinieki iesāka agresīvi un provocēja mūsu 
basketbolistus uz konfliktu. Dažās no epizodēm 
likās, ka bez tā neiztikt, bet par laimi viss beidzās 
labi. Ar savu agresīvo spēli Kuldīgas basketbolis-
ti divus punktus atspēlēja, bet ceturto ceturtda-
ļu visai pārliecinoši aizvadīja Pāvilostas novada 
basketbolisti un ceturtdaļu uzvarēja ar +20. Gala 
rezultātā uzvara ar rezultātu 99:68. Par spēles la-
bākajiem spēlētājiem atzina Artūru Freimani no 

Pāvilostas novada un Jāni Ivanovski no Kuldīgas 
komandas. Skatītāju konkursā ceļazīmi uz finālu 
ieguva Dans Sils no Vērgales, kurš bija vienīgais 
no pieciem skatītājiem, kas raidīja bumbu grozā 
no centra.

Pāvilostas novads – SK „Kuldīgas Hercogs” 
99:68 (23:14, 25:21, 22:24, 29:9).

Pāvilostas novads: Freimanis 20, R. Kabiņec-
kis 19, K. Kabiņeckis 14, Liepiņš 13, Sviklis 10, Za-
riņš 9, Semenkovs 8, Ķudis 6.

SK „Kuldīgas Hercogs”: Ivanovskis 21, Hercen-
bergs 18, Osis 16, Zatlers 6, Eglītis 2, Lagzdiņš 2.

Dzintars Semenkovs,
Vērgales sporta halles vadītājs

ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ
2014. gada 15. novembrī Durbē notika Durbes novada atklātais čempionāts galda tenisā. Kopskaitā sa-

censībās piedalījās 61 dalībnieks no Nīcas, Liepājas, Rucavas, Kapsēdes, Priekules, Durbes un Pāvilostas.
Jauniešu grupā, kurā varēja piedalīties dalībnieki līdz 10 gadu vecumam, startēja 13 dalībnieki. Rezul-

tāti: 3. vietā Rihards Ķepsnis, 5. vietā Kristiāns Roberts Gertsons, 7. vietā Jānis Ūdriņš, 10. vietā Dāvids 
Muižnieks.

Jauniešu grupā līdz 14 gadu vecumam, piedalījās 16 dalībnieki. Rezultāti sekojoši: 6. vietā Jānis Štok-
manis, 10. vietā Kristers Cābelis, 15. vietā Klāvs Pauls Vējkājis, 16. vietā Edijs Bielis.

Savukārt jauniešu grupā līdz 18 gadu vecumam, savstarpēji cīnījās 7 dalībnieki. Rezultāti: 3. vietā Ivo 
Jaunzems, 6. vietā Arvis Barsukovs.

Pieaugušo vīru grupā šoreiz 8 dalībnieki, ar rezultātu – 4. vietā Aldis Barsukovs.

Pāvilostas novada basketbolistiem liels pārsvars 
pret SK „Kuldīgas Hercogs”

Pāvilostas novada basketbolistiem 
divas uzvaras

19. decembrī Pāvilostas vidusskolas sporta zālē
notiks 

Pāvilostas novada ceļojošā kausa izcīņa 
GALDA TENISĀ

Sacensību sākums plkst. 18.00. 

Sīkāku informāciju var saņemt 
pie sporta organizatora Alda Barsukova.

Zemniekus aicina 
sadarboties ar 
pašmāju veikalu 
tīklu „top!”
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2014. gada  DECEMBRIS uzņēmējdarbība

Lauku atbalsta dienesta 
paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” saskaņā ar Mi-
nistru kabineta 2014.  gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstī-
bai 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 kon-
kursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos””.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasāku-
mā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un „Atbalsts 
ieguldījumiem pārstrādē” notiks no 2014. gada 8. decembra līdz 
2015. gada 15. janvārim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasāku-
mā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”:

– lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrī-
bām – 4 500 000 EUR (četri miljoni pieci simti tūkstoši euro); 

– lauku saimniecībām – 65 943 776 EUR (sešdesmit pieci mil-
joni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdes-
mit seši euro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Finansējuma apmērs (EUR)

saimniecībām ar 
apgrozījumu līdz 

70 000 EUR

saimniecībām ar 
apgrozījumu virs 

70 000 EUR

Austrumlatgales RLP 1 147 209 3 896 210
Dienvidkurzemes RLP 2 163 101 7 346 435
Dienvidlatgales RLP 1 919 747 6 519 942
Lielrīgas RLP 1 218 770 4 139 246
Viduslatvijas RLP 1 476 953 5 016 102
Zemgales RLP 2 271 416 7 714 299
Ziemeļaustrumu RLP 1 231 554 4 182 666
Ziemeļkurzemes RLP 1 465 314 4 976 577
Ziemeļvidzemes RLP 2 105 939 7 152 296

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā 
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir 16 197 836 EUR (sešpad-
smit miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti 
trīsdesmit seši 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, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzek-
ļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegu-
ma apstiprināšanu.

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

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektronis-
kās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu 
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārval-
dēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu 
apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē 
(tālr. 67095000).

Pāvilostas novada dome aicina lauksaimnie-
kus iesniegt zemes nomas līgumus reģistrācijai 
Nomas zemju reģistrā.

2014. gada augustā spēkā stājās grozījumi 
likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvi-
dos”, kas ieviesa būtiskas izmaiņas darījumos 
ar lauksaimniecības zemi. Likums papildi-
nāts ar lauksaimniecības zemes darījumu 
izskatīšanas kārtību, deleģējot uzraudzību 
pašvaldības izveidotai komisijai. Likuma 
grozījumi lauksaimniecības zemei arī nosaka 
pirmpirkuma tiesības.

Daļa šo būtisko grozījumu ir spēkā jau no 
1. novembra, bet atsevišķas normas stāsies spē-
kā ar nākamā gada 1. jūliju.

Ar 1. novembri viena fiziska vai juridiska 
persona īpašumā var iegūt līdz 2000 hektāriem 
lauksaimniecības zemes. Pašvaldībām būs tie-
sības noteikt vienas fiziskās vai juridiskās per-
sonas īpašumā esošās lauksaimniecības zemes 
maksimālo platību savā administratīvajā teri-
torijā, nepārsniedzot 2000 hektārus. Lauksaim-
niecības zemes platībā netiks ieskaitīta lauk-
saimniecības zeme, kuru persona nomā vai par 
kuru tā saņem vienotos platības maksājumus 
pēc situācijas uz 2014. gada 1. novembri.

Izdarītie grozījumi, kas ir spēkā no 1.  no-
vembra, noteic izņēmumus darījumos ar 
lauksaimniecības zemi. Likuma 28.1 panta, 
30.1  panta un 30.2 panta prasības netiek at-

tiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvē-
jiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
esošā lauksaimniecības zemes platība darīju-
ma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā 
nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hek-
tārus juridiskajām personām. Tas nozīmē, ka 
ģimene savas piemājas saimniecības vajadzī-
bām varēs iegādāties līdz 10 hektārus zemes 
un tās īpašniekam nebūs nepieciešama nedz 
atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība, nedz jā-
apliecina, ka zeme tiks izmantota lauksaim-
nieciskajā darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām 
prasībām. Iepriekšminēto pantu prasības 
netiks attiecinātas uz maksātnespējas proce-
sā iegūstamu lauksaimniecības zemi; manto-
šanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi; 
valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamo lauksaimniecības zemi, kā arī 
lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā 
valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto 
funkciju īstenošanai; lauksaimniecības zemi, 
kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Pub-
liskas personas mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 8. punktu; 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp 
laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radinie-
kiem un lauksaimniecības zemi, kas tiek atsa-
vināta zemes konsolidācijas procesā saskaņā 
ar zemes pārvaldību regulējošiem normatīva-
jiem aktiem.

No 1. novembra spēkā stājusies norma par 
lauksaimniecības zemes nomas līgumu slēgša-
nu rakstveidā vismaz uz pieciem gadiem. Paš-
valdībai ir pienākums izveidot Lauksaimnie-
cības zemes nomas līgumu reģistru. Kārtību, 
kādā zemes nomnieks vai iznomātājs informēs 
pašvaldību par noslēgtajiem zemes nomas līgu-
miem, Ministru kabinets vēl nav noteicis, bet 
Zemkopības ministrija ir sniegusi informāciju 
par kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomā-
tājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauk-
saimniecības zemes nomas līgumiem.

➢ Pašvaldībām jāizveido Zemes nomas līgu-
mu reģistrs. Pāvilostas novadā Lauksaimniecī-
bas nomas zemju reģistru uzturēs zemes lietu 
speciāliste Anna Brūkle.

➢ Zemes nomnieks vai iznomātājs pēc ze-
mes nomas līguma noslēgšanas lauksaimnie-
cības zemes nomas līguma atvasinājumu ie-
sniedz personīgi zemes lietu speciālistei Annai 
Brūklei, ja zemes nomas līguma atvasinājumu 
iesniedz elektroniski vai pa pastu, to jānosūta 
uz adresi Pāvilostas  novada pašvaldībai Dzinta-
ru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas  novads, LV-3466.

➢ Zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, sa-
ņemot zemes nomas līguma atvasinājumu (ap-
liecinātu kopiju), izdara atzīmi uz lauksaimnie-
cības zemes nomas līguma atvasinājuma par 
reģistrēšanu Pāvilostas novada Lauksaimniecī-
bas zemes nomas līgumu reģistrā.

 Ja zemes nomas līgumā, kas reģistrēts 
Pāvilostas novada Lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu reģistrā, tiek izdarītas izmaiņas 
līguma būtiskajās sastāvdaļās vai zemes nomas 
līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmu-
mu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to 
jāinformē pašvaldība.

➢ Pašvaldība ir tiesīga reģistrēt Zemes no-
mas līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgu-
mus, kas noslēgti pirms šā gada 1. novembra.

Pāvilostas novada pašvaldība lūdz lauk-
saimniecības zemes pārdevējus aizpildīt 
īpašas veidlapas par atteikšanos no pirm-
pirkuma tiesībām, kas atrodamas pašvaldī-
bas interneta vietnē www.pavilosta.lv sadaļā 
Veidlapas vai iesniegumu iesniegšanas vie-
tā  – domē vai pagasta pārvaldē.  Lēmums 
par tiesībām iegādāties lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi (izziņas veidā), tiks pie-
ņemts 20 dienu laikā, ja tiks iesniegti visi ne-
pieciešamie dokumenti un saņemta likumā 
noteiktā informācija no citām iestādēm. 

Tie nosaka, kādas personas drīkst iegūt īpašumā lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi, un personas, kam ir pirmpirkuma 
tiesības uz zemi.

Likums nosaka, ka no 1. novembra fiziskajām personām, 
kuras vēlas iegādāties īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi, ir jāatbilst visiem šiem nosacījumiem:
 ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas 

Republikā;
 vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmušas vieno-

tos platības maksājumus vai to ieņēmumi no lauksaimniecis-
kās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido 
vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības 
ieņēmumiem, vai ir ieguvušas lauksaimniecisko izglītību vai 
tai pielīdzināmu izglītību arodizglītības programmā, profesio-
nālās vidējās izglītības programmā vai profesionālās pilnveides 
izglītības programmā, apgūstot augkopības, lopkopības vai ci-
tus atbilstošus priekšmetus ne mazāk kā 160 stundu apmērā;
 rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaim-

nieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodroši-
nās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi 
pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem mak-
sājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turp-
māk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 likuma 30.1. panta pirmajā daļā minētā iesnieguma ie-

sniegšanas dienā (dienā, kad iesniegts iesniegums par zemes 
iegādi) tām nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas 
to pastāvīgā dzīvesvieta.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst juridiskajām personām:
 vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmušas vienotos 

platības maksājumus vai to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražo-
šanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vie-
nu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
 rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaim-

nieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodroši-
nās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi 
pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem mak-
sājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turp-
māk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta 
vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam 

ir atbilstoša profesionālā izglītība attiecīgajā juridiskās personas 
darbības jomā, kas iegūta ne mazāk kā arodizglītības program-
mā vai profesionālās vidējās izglītības programmā, vai vismaz 
viena īpašnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne 
mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu 
trešdaļu no tā kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
 var norādīt patiesos labuma guvēj us un apliecināt, ka visi 

patiesie labuma guvēji ir likuma 28. panta pirmās daļas 1. pun-
ktā minētās personas (personas, kas ir atbilstošas zemes iegā-
des nosacījumiem);
 likuma 30.1. panta pirmajā daļā minētā iesnieguma ie-

sniegšanas dienā tām nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, 
kurā tās ir reģistrētas.

Likums pēc grozījumu izdarīšanas nosaka, ka viena fiziskā 
vai juridiskā persona var iegūt īpašumā līdz 2000 hektāriem 
lauksaimniecības zemes.

Likumā iekļautais jaunais 30.2. pants, kas arī stāsies spēkā 
šī gada 1. novembrī, nosaka, kam ir pirmpirkuma tiesības uz 

lauksaimniecības zemi. Ja lauksaimniecības zemes kopīpašnieks 
pārdod viņam piederošo zemes daļu, pirmpirkuma tiesības uz 
atsavināmo lauksaimniecības zemi ir zemes kopīpašniekiem. 
Likuma 28.1.  panta pirmajā daļā minētajai personai, kas ir 
lauksaimniecības zemes nomnieks, ir pirmpirkuma tiesības uz 
atsavināmo zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts attiecīga-
jā pašvaldībā. Šādā gadījumā lauksaimniecības zemes nomnie-
kam ir pirmpirkuma tiesības arī uz to lauksaimniecības zemi, 
uz kuru pirmpirkuma tiesības neizmanto zemes kopīpašnieks.

Jaunās likuma prasības netiek attiecinātas uz:
 lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai 

tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība da-
rījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 
desmit hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus – ju-
ridiskajām personām;
 maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepiecieša-

mo lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko 
iegūst īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto 
funkciju īstenošanai;
 lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 8. punktu;
 darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, 

pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
 lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes kon-

solidācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem.

Likumā iekļautais 36. pants nosaka, ka lauksaimniecības 
zemes nomas līgums slēdzams rakstveidā uz termiņu, kas nav 
īsāks par pieciem gadiem.

Pašvaldībai būs pienākums vest lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu reģistru, bet kārtību, kādā zemes nomnieks vai 
iznomātājs informēs pašvaldību par noslēgtajiem zemes no-
mas līgumiem, noteiks Ministru kabinets.

VIEDOKLIS
Biedrības „Zemnieku saeima” lauksaimniecības politikas 

eksperts Mārtiņš Trons: „Grozījumi likumā „Par zemes privati-
zāciju lauku apvidos” ir būtisks solis, lai beidzot apturētu lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes tirdzniecību investoriem un 
saglabātu to ražotāju rokās. Mums nav pieņemama situācija, 
ka investoriem Latvijā pieder aptuveni 15% lauksaimniecī-
bas zemes un, ka atsevišķos reģionos fiktīvie darījumi, kuros 
lauksaimniecības zeme tiek pirkta un pārdota, veido pat 25%. 
Tāpat grozījumi ir nepieciešami, lai sekmētu ilgtspējīgu lauk-
saimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, 
jo ar esošo tiesisko regulējumu nepietiek, lai Latvijas lauksaim-
niecības zemes resursi tiktu aizsargāti un ilgtspējīgi izmantoti. 
Grozījumi likumā ir arī instruments, lai sasniegtu Nacionālās 
attīstības plāna un Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam noteikto stratēģisko mērķi  – līdz 2020. gadam panākt 
divu miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes ie-
saistīšanu ražošanā, kas radītu iespēju saražot 1,8 reizes vairāk 
produkcijas, kā Latvija ražo patlaban. Lai arī vasarā grozījumi 
likumā tika pieņemti Saeimā, pilnvērtīgi tie varēs sākt darbo-
ties tikai pēc attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemša-
nas, un mēs ļoti ceram, ka tas notiks šogad.”

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemēm

Lūdzam lauksaimniekus sākt 
iesniegt zemes nomas līgumus 

reģistrācijai Nomas zemju reģistrā.

No 1. novembra spēkā stājas likuma  
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” grozījumi
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    Tumšo dienu baltais klusums  
      Laukiem siltu sagšu klāj. 

    Sveču liesmās atspīd mēness, 
    Zvaigznes zemei mieru vēl.

Gaišus, mīlestības un sirds siltuma 
pilnus Ziemassvētkus un 

jaukiem  notikumiem bagātu 
2015. gadu!

Īpaši gribam pateikties muzeja 
draugiem un labvēļiem. Lai jums 
visiem priecīgi rīti, gandarījuma 
pilnas dienas un pateicības siltuma 
piepildīti vakari svētkos un ikdienā!

Pāvilostas 
 novadpētniecības muzeja 

kolektīvs 

  LĪDZJŪTĪBA

  PATEICĪBAS

  SLUDINĀJUMS

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 9. decembra skatāma 
novadnieka Valda Gūtmaņa darbu izstāde „Klusais brīnums”. Vairāk 
par izstādi lasiet 8. lpp.

 20. decembrī plkst. 15:00 Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
Lielā zālē visi tiek aicināti uz Ziemassvētku tirdziņu! Andelēsimies, 
dziedāsim un iesim rotaļās. Tirgotājiem pieteikšanās pa tālr. 29226526 
(Maritai).

 22. decembrī plkst. 18:00 Pāvilostas pilsētas deju kolektīvi ielūdz 
uz koncertu „Tuvāk saknēm”. Koncertā piedalās – PII „Dzintariņš” 
deju kolektīvs, kultūras nama 1.–4., 3.–4., 5.–9. vidējās paaudzes tau-
tisko deju kolektīvi un Sakaslejas draudzes ansamblis. 

 25. decembrī plkst. 21:00 Ziemassvētku balle. Balles laikā būs 
iespēja redzēt Pāvilostas amatierteātra mistēriju „Simtjūdžu mežā”. 
Ziemassvētku balle kopā ar grupu „LIEPĀJAS TRIO”.  Ieejas maksa 
EUR 3,50. Galdiņu rezervēšana līdz 23. decembrim pa tālr.  29366112.

 29. decembrī plkst. 17:30 Ziemassvētku pasākums Pāvil ostas 
novada pirmsskolas vecuma bērniem ar muzikālu izrādi „ZIEMAS-
SVĒTKI PIE KRUSTMĀTES MŪMŪ”.

 Vērgales muzejā apskatāma izstāde „Latviešu karavīrs zem 
dažādu valstu karogiem”. 

 Rūķi un Ziemassvētku vecītis ielūdz pirmsskolas vecuma bērnus 
uz Jaungada eglītes sarīkojumu Vērgales kultūras namā 26. decembrī 
plkst. 12.00.

  …Kad gadi mainās,
      Ir svētkos aicināts ikviens…

Vērgales kultūras namā 1. janvārī plkst. 01 Jaungada balle kopā 
ar Arvi un Aivaru. Ieejas maksa EUR 3.50. Galdiņu rezervēšana līdz 
27. decembrim pie Velgas pa tel. 29189223.

 21. decembrī Ziemupes jūrmalā Ziemas saulgrieži. No plkst. 17:00 
masku gatavošana (līdzi jāpaņem lietas, kuras var izmantot ķekatu 
tērpa darināšanai).  Plkst. 18:00 – Bluķa vilkšana, iešana ķekatās, 
Uguns rituāls, svētku mielasts u.c. Jāģērbjas silti! Līdzi jāņem mazs 
cienastiņš.

 No 26. novembra līdz 10. janvārim Ziemupes tautas namā 
apskatāma Gunta Daubara foto izstāde. Vairāk par izstādi lasiet 7. lpp.

 20. decembrī plkst. 18.00 lasītāju Ziemassvētku eglītes  pasā-
kums Saraiķu bibliotēkā. Mīļi aicināti visi  Saraiķu iedzīvotāji!

Lai kā balti, saulē mirdzoši sniegi
Darbā rastais skaistums Tev dzīvē mirdz.
Lai ieceres piepildīt izdodas viegli, 
Lai Tev laimīgi gadi, lai līksmi dzied sirds!
                                                     /E. Pirktiņa/

MŪŽĪBĀ
Jūlija MAĻUKOVA 

(15.07.1926. – 21.11.2014.) 

Valerija RUDZĀJA 
(22.10.1931. –21.11.2014.)

Miķelis REINIS 
(29.08.1932. – 24.11.2014.)

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

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 nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2014. gada 22. decembrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.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 – 1000 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

ZIEMUPĒ

SARAIĶOS

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
decembrī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Lai zaļās egles sīkstums cerībām 
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki dod. 
Bet vērtības priekš dienām nākamām, 
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

Vērgales pamatskolas skolēni saka paldies 
Aivaram SPRUDZĀNAM un JAKUBAUSKU 
ģimenei par ābolu sulu, Artai KLĀSĒNAI 
par zaļumiem, Jānim ZELGALVIM par 
sapratni un izpalīdzību, Agijai ŠUPSTIKAI 
par burkāniem un MILTIŅU ģimenei par 
āboliem. 

*  *  *
Paldies ansamblim „Piemare” par 

atsaucību un piedalīšanos Pāvilostas kultūras 
nama rīkotajos pasākumos. Gaišām domām 
un muzikāliem darbiem bagātu Jums Jauno 
2015. gadu!

Pāvilostas pilsētas kultūras nama kolektīvs

KOSINSKU Annu – 93
ĀBOLIŅU Vēru – 90

GRANDBERGU Emmu – 90
KONČU Rasmu Lidiju – 88

BRIZGU Veltu Ievu – 87
BĒRZUPU Voldemāru – 85

GRIETĒNU Irmu – 85
KLOKU Veltu – 85
GLEZERI Žani – 84

KARLSONI Zentu – 84
KOPYLOVU Liubov – 84 

LUKŠEVICU Haraldu – 83
ZVEREVU Viktoru – 83

ŠNEIDERI Āriju Līnu – 82 
JONUŠU Tamāru Līnu – 80

ZVEREVU Zigrīdu – 80

BOLGOVU Viju Almu – 75
BRUMAKU Rutu – 75

DIĶI Ināru – 75
FREIMANI Silviju – 75
PRIEDOLU Jāni – 75

BĒLIŅU Staņislavu – 70
PRIEDI Birutu – 70
ARĀJU Mārīti – 65
DRULLI Ojaru – 65

ROČĀNI Guntu – 65
ROZENBERGU Lienīti – 65

VAGENHEIMU Aristīdu – 65
ARĀJU Astrīdu – 60

MELBERGU Jāni – 60
OZOLU Normundu – 60
RENCI Raimondu – 60

BIĢELI Uldi, KAŽI Daini, KURZEMNIECI Tamāru, MEŅĢI Oskaru, 
VĪTOLIŅU Ingu, JEGORUŠKINU Kristīni, JONUŠU Egilu, 

KIBEĻSKI Mārtiņu, RUDZĀJU Ditu, TUMPELI Mairitu, VAŠKU Lieni, 
VIGULI Gati, ŽILINSKU Zani, ALSEIKU Kalvi, KURČANOVU-KRAĢI Agnesi!

Pilngadniekus – MANTENIEKU Andri, POMERANCI Armandu 
un RAĢELI Kristīni Annu!

 Pārdod burkānus, svaigus un skābētus 
kāpostus. Iespējama piegāde. Zvanīt 29343504.

Lai Pestītājs, tavs tiesnesis, ir žēlīgs,
Kas tevi saucis sava troņa priekšā,
Un Dieva Mātes vaigs lai tev labvēlīgs,
Kad tevi sveiks uz debess māju sliekšņa.

Dziļa līdzjūtība dēliem un visiem 
tuviniekiem, māmiņu Valeriju zau-
dējot.

Pāvilostas katoļu draudze

Paveikt nepaveicamo, 
  Saglabāt nesaglabājamo. 
  Par spīti ikdienišķībai, 
  Izplaucēt brīnumu sirdī. 
  Par spīti grūtumam – 
  Laimīgiem būt! 
                        (L. Brīdaka)

Lai gaišas domas, prieks un mīlestība, kas ielīs Jūsu sirdīs 
Svētvakarā, pavada Jūs visu nākošo gadu!

Vizma

 Lai zemē miers, un debesis auž sniegu, 
  Lai zaros neapmaldās sveču atspīdums, 

       Un takas vienmēr sidrabotā priekā 
       Nes tuvāk brīnumiem un gaišiem sapņiem mūs! 
                                                                         (A. Līcīte)

Lai cik ļoti ticam vai neticam brīnumiem, kaut ikdienas stāstu nespējam 
izslēgt no prāta – domāsim gaišāk! Lai piepildās kaut simtā daļa no mūsu 
sapņiem un ilgām un Ziemassvētki palīdz sirdī iedegt ticības liesmiņu! Gaišus 
svētkus un veiksmīgu 2015. gadu! 

Ar cieņu, Inguna  (Saraiķu bibliotēka)

Decembra dienas ir tik īsas, ka grūti sekot to skrējienam. Šis 
ir laiks, kad mēs izjūtam gaidas, cerību un mēģinam rast dzīves 

piepildījumu. Nelūgsim Ziemassvētkiem brīnumu, bet lūgsim ticību 
sev izvēlētam ceļam un lai mums visiem pietiek spēka un izturības 
grūtību pārvarēšanai. Cauri ikdienas rūpju kalniem jāvar izlauzties 
ar mieru un mīlestību. Būsim savstarpēji saprotoši un izpalīdzīgi, 
vairāk ieklausīsimies viens otrā. Cerīgus Ziemassvētkus un izturību 
un dvēseles mieru Jaunajā gadā visiem Vērgales pagasta un Pāvilostas 
novada iedzīvotājiem. Paldies par atbalstu un uzticību Vērgales 
kultūras nama organizētajos pasākumos.

Mieru, kas piepilda Jūsu sirdis,
Uzticību, kas netiek pievilta.
Prieku, kas pārņem Jūs visus,
Cerības, kas piepildās,

 Mīlestību, kas ir ilgstoša,
 Ticību, kas nes Jūs caur dzīvi.

Lai Jums un man viss izdodas –
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga
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