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…ūdens lāses klusiņām, bez steigas, pārtapa par mazu brīnumu. 
Leduspuķes uzziedēja logos, dāvājot mums mirkļus brīnumam. 
Neprasa šie ziedi ūdens veldzi, tikai priecē mūsu acis skats.
Raugoties caur leduspuķu klaju, 
klusiņām sāk ceļu jaunais gads. 
Lai tas nes mums pacietību, ticību, ka viss reiz izdosies, cerību, 
ka piepildīsies sapņi, laimes brīžus nesteidzīgi izbaudīt…

Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga, cik laimīgu 
mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.

Lai jaunā gadā izdodas ieraudzīt un realizēt 
labus darbus, izjust prieku par sasniegumiem, 

atrast laiku ģimenei, draugiem un jaukai atpūtai!

LAIMĪGU JAUNO 2018. GADU!
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons

Lai gan decembris ikvienā sko-
lā ir darbīgākais mēnesis, jo sko-
lēniem noslēdzas pirmais mācību 
pusgads un jāiespēj kā uzlabot at-
zīmes, tā arī piedalīties daudzajos 
Ziemassvētku pasākumos, tomēr 
šis skaistais ziemas mēnesis ir arī 
labu darbu un gaišu domu laiks, 
kad prieku un laimi varam ne tikai 
gūt, bet arī sniegt.

Tā ik gadu īsu brīdi pirms Zie-
massvētkiem un skolas pirmā mācību 
pusgada centrālā pasākuma – lielā 
Ziemassvētku koncerta, Pāvilostas sā-
kumskolas skolas skolotāji un skolēni 
aicina uz muzikālo pasākumu, kuram 

šogad tika dots nosaukums “Kā smaržo 
decembris?”. Skolas bērni uz koncertu 
aicināja ikvienu, tomēr īpaši šajā reizē 
tika gaidīti skolas pensionētie skolotāji, 
kuriem skolēni pasniedza pašu gatavo-
tas piemiņas figūriņas – sirdis, eglītes, 
aplīšus u. c. Kaut gan Pāvilostas vidus-
skolas pensionētie skolotāji jau ilgus 
gadus skolā nestrādā, tomēr viņi ikreiz 
jūtas priecīgi par uzaicinājumu un ie-
spēju viesoties vidusskolā.

Ar skaistu dziedājumu koncertu ie-
sāka Pāvilostas vidusskolas sākumsko-
las kora dalībnieki, to turpināja skolēni 
ar nelielu teatrālu uzvedumu par Zie-
massvētku gaidīšanas laiku. Muzikālo 

pasākumu kuplināja arī vidusskolas 
kora dalībnieki, popgrupas meitenes, 
skolēni ar dzejoļu deklamējumiem, un 
koncerta noslēgumā, skolotājiem pie-
vienojoties lielajam skolas kopkorim, 
visi vienojās kopīgā dziesmā “Eglīte”.

Pasākuma izskaņā bijusī vidus-
skolas direktore Aina Ansone pateicās 
skolēniem un viņu skolotājiem par jau-
ko koncertu, kas īpaši tiek gatavots kā 
pensionētiem skolotājiem, tā arī vecā-
kiem, un vēlēja gaišus, mierpilnus un 
saticīgus svētkus!

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sasilda sirdis, Ziemassvētkus gaidot

Foto: M. Kurčanova
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2017. GADA 21. DECEMBRĪ PĀVILOSTĀ 
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti: Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Gints JURIKS, 
Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Alfrēds 
MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada paš-
valdības teritorijas plānotāja lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Dace 
BAUMANE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Neparedzētu iemeslu 
dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Mārtiņš DĒVICS un deputāts Ralfs JENERTS, sakarā ar 
pamatdarbu sēdē nepiedalījās deputāte Vita CIELAVA. Sēdi protokolēja pašvaldības kan-
celejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 22 darba kārtības punkti. 

â Nolēma piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018. gadam 1500,00 EUR 
apmērā.

â Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Liepājas reģiona tūrisma biroju par sadarbību 2018. 
gadā un piešķirt dotāciju 3000,00 EUR apmērā. Finansējumu paredzēt Pāvilostas novada Tūris-
ma informācijas centra budžetā.

â Ar 2018. gada 1. janvāri noteica Rīvas pakalpojumu punkta darba laiku: otrdienās un 
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.

â Atļāva SIA “Vērgales komunālā saimniecība” norakstīt no grāmatvedības uzskaites šādus 
pamatlīdzekļus:

Pamatlīdzekļa nosaukums Ekspluatācijā 
no

Sākotnējā uzskaites 
vērtība EUR

Nolietojums 
EUR 

Atlikusī 
vērtība EUR

Kases aparāts “FUJITSU 880” 23.03.2001. 142,29 142,29 0,00
BACK UPS 300VA 23.03.2001. 7,11 0,00 7,11
Mauriņa traktors MTD B155 23.09.2005. 597,61 597,61 0,00
Siltumventilators 359 2001.gads 7,11 0,00 7,11
Motorzāģis 359 21.12.2010. 475,37 475,37 0,00
Krūmgriezis OM 755M 2004.gads 298,80 298,80 0,00

â Atļāva vienai personai veikt parāda atmaksu pakāpeniski, sastādot atmaksas grafiku. 
Uzdeva personai slēgt vienošanos par parāda apmaksu pie kancelejas vadītājas. 

â Nolēma samazināt četrām personām ar otrās grupas invaliditāti, vienai personai  ar pir-
mās grupas invaliditāti un trim personām kā politiski represētajām personām nekustamā īpašu-
ma nodokļa summu par 50 procentiem par nekustamo īpašumu Pāvilostas novadā, jo nekusta-
mais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

â Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu vienai personai kā politiski re-
presētai personai par īpašumu Pāvilostas novadā platībā 53,15 ha. Nolēma nepiešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 17,65 ha zemes īpašumam.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma piešķirt 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam papildatvaļinājumu par darba 
stāžu 2017. gada 22. decembrī un no 2017. gada 27. decembra līdz 2017. gada 28. decembrim 
(3 darba dienas).

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, deputāts Andris Zaļkalns nepiedalās lēmuma pieņemšanā par Lieni Zaļkalni. Pamatojoties 
uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, deputāts Gatis 
Brēdiķis nepiedalās lēmuma pieņemšanā par Gati Brēdiķi un Raiti Brēdiķi. Pamatojoties uz likuma 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, deputāte Zane Mežavilka 
nepiedalās lēmuma pieņemšanā par Vari Vīgantu un Māri Vīgantu. Noteica prioritātes zvejas rīku 
skaita nozvejas limita 2018. gadam sadalīšanai: 1. prioritāte – personas deklarētā dzīvesvieta 
vai personas, kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Pāvilostas novada administra-
tīvajā teritorijā, kurām bija noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 2017. gadā un 
Vērgales zvejnieku apvienības 10.11.2017. un 27.11.2017. iesniegumos ieteikto zvejas limitu sa-
dalījumu 2018. gadam: ANIŅŠ Tālivaldis, ANSONE Solveiga, ANSONE Linda, ANSONS Aldis, AN-
SONS Ainars, AŅŪNS Dzintars, BENETIS Zintis, BETHERS Ilgvars, BĒRZIŅŠ Alberts, BINFELDS 
Edgars, BLAUBĀRDE Inguna, BLAUBĀRDIS Juris, BRĒDIĶIS Gatis, BRĒDIĶIS Raitis, BRŪKLE Anna, 
BRŪKLIS Alberts, BRŪKLIS Aldis, BŪMEISTARE Sigita, ČIPĀNS Uldis, DRĪLIŅŠ Aivis, DRĪLIŅŠ 
Arvīds, DRULLIS Ingmārs, ERNSTSONS Gints, GĒGERSONS Egils, GĒGERSONS Raivis, GIRGEN-
SONS Arnis, GRIŠKĒVIČS Ronalds, GRUNTMANIS Arnis, HELMŠTEINS Zigfrīds, JAKOVĻEVS Ai-
gars, JANAITIS Uģis, JĒCIS Egils, JONASS Edvards, KIBEĻSKIS Mārtiņš, KURČANOVS Valērijs, 
LIEPA Māris, MATISONS Guntars, MEĻĶIS Agnis, MEĻĶIS Ivo, PAVLOVSKIS Nikolajs, PRIEDOLIŅŠ 
Guntars, SMILTENIEKS Elmārs, SMILTENIEKS Māris, SMIRNOVS Zigmunds, SPRUDZĀNS Aivars, 
STRĪĶIS Oskars, ŠĒNS Elmārs, ŠNORE Jānis, TROFIMOVS Aldis, TROFIMOVS Andis, TŪTĀNS Ul-
dis, VAGOTIŅŠ-VAGULIS Ģirts, VARKALIS Andrejs, VASKOPS Aigars, VASKOPS Vairis, VEŠŅAKO-
VA Tatjana, VEŠŅAKOVS Vladimirs, VIDENIEKS Valts, VĪGANTS Māris, VĪGANTS Varis, VĪKSNE 
Mārtiņš, VĪTOLA Solvita, VĪTOLA Daina, VĪTOLIŅŠ Arnis, VĪTOLS Edgars, VĪTOLS Nauris, VĪTOLS 
Oskars, ZAĻKALNE Liene. 2. prioritāte – personas deklarētā dzīvesvieta vai personas, kurām 
piederošais nekustamais īpašums atrodas Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, kurām 
bija noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 2017. gadā, bet pieteicās uz papildu li-
mitu 2018. gadam, kuri tika uzaicināti uz zvejas rīku izlozi 11.12.2017.: ANSONE Linda, ANSONS 
Ainars, BLAUBĀRDE Inguna, GIRGENSONS Arnis, KURČANOVS Valērijs, PRIEDOLIŅŠ Guntars, 
SMILTENIEKS Elmārs, ŠNORE Jānis, VASKOPS Aigars, VEŠŅAKOVS Vladimirs, VĪTOLA Solvita. 
3. prioritāte – personas deklarētā dzīvesvieta vai personas, kurām piederošais nekustamais 
īpašums atrodas Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, kurām 2017. gadā bija noslēgts 
līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa vajadzībām, bet kuri nav uzsākuši izmantot noteikto zvejas 
rīku skaita limitu sešu mēnešu laikā, līdz ar to līguma darbība tika pārtraukta (protokols Nr.7., 
16.§.). Personas tika aicinātas uz zvejas rīku izlozi 11.12.2017.: RAIBARTS Artis, ŠNORE Ilmārs. 4. 
prioritāte – personas deklarētā dzīvesvieta vai personas, kurām piederošais nekustamais īpa-
šums atrodas Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, kurām 2017. gadā nebija noslēgts lī-
gums par zvejas rīkiem pašpatēriņa vajadzībām, kuri tika aicināti uz zvejas rīku izlozi 11.12.2017.: 
ANSONE Sanita, ARĀJS Mārtiņš, ĀĶIS Olivers, JENERTS Ralfs, KARULE Laura, KUDUMS Jurģis, 
PRIEDOLIŅŠ Pēteris, PRIEDOLIŅŠ Rūdolfs, SILIŅŠ Jānis, UPMANIS Mārtiņš, VASKOPA Daina, 
VASKOPS Āris, VASKOPS Elgars, VĀRSBERGS Einārs, VOLENBERGS Kristaps. 5. prioritāte – 
personas, kurām bija noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa vajadzībām 2017. gadam, bet 
lēmuma pieņemšanas brīdī personas deklarētā dzīvesvieta vai piederošais nekustamais īpašums 
nav Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā: BAGIROVS Eldars, LEIGŪTE Ilze, ŠTEINBERGS 

Raivis. 6. prioritāte – personas, kuras nav iekļautas Vērgales zvejnieku apvienības 2017. gada 
10. un 27. novembra iesniegumos par zvejas limitu sadali 2018. gadam: ERNSTSONE Liena, 
NELSONS Guntis.

Nolēma zvejas rīkus piešķirt 1. prioritātes grupā ietilpstošām personām proporcionāli 2017. 
gadā piešķirtam daudzumam un personām no 2., 3. un 4. prioritātes, kuras 11.12.2017. izlozēja 
zvejas rīkus.

Piešķīra zvejas rīku limitus un nolēma slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus par 
zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot 
pašpatēriņa zvejā 2018. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu, šādi:

Nr. 
p.k. Uzvārds, vārds Zivju 

tīkli

Reņ-
ģu 
tīkli

Zivju 
āķi

LIMITS 66 41 3800

1. ANIŅŠ Tālivaldis 1 1

2. ANSONE Solveiga 1

3. ANSONE Linda 100

4. ANSONS Aldis 1

5. ANSONS Ainars 1 1

6. AŅŪNS Dzintars 1 1

7. ARĀJS Mārtiņš 1 100

8. BENETIS Zintis 1 100

9. BETHERS Ilgvars 1 1 100

10. BĒRZIŅŠ Alberts 1 1

11. BINFELDS Edgars 1 100

12. BLAUBĀRDE Inguna 1 100

13. BLAUBĀRDIS Juris 1 1 100

14. BRĒDIĶIS Gatis 1 100

15. BRĒDIĶIS Raitis 1

16. BRŪKLE Anna 1

17. BRŪKLIS Alberts 1 1

18. BRŪKLIS Aldis 1 1 100

19. BŪMEISTARE Sigita 1

20. ČIPĀNS Uldis 1 1

21. DRĪLIŅŠ Aivis 1

22. DRĪLIŅŠ Arvīds 1 100

23. DRULLIS Ingmārs 1 1 100

24. ERNSTSONS Gints 1

25. GĒGERSONS Egils 1

26. GĒGERSONS Raivis 1 100

27. GIRGENSONS Arnis 1 100

28. GRIŠKĒVIČS Ronalds 1

29. GRUNTMANIS Arnis 1 1

30. HELMŠTEINS 
Zigfrīds

1 1

31. JAKOVĻEVS Aigars 1

32. JANAITIS Uģis 1

33. JENERTS Ralfs 1

34. JĒCIS Egils 1 1

35. JONASS Edvards 1 1

36. KARULE Laura 100

37. KIBEĻSKIS Mārtiņš 1 1 100

38. KUDUMS Jurģis 1 1 100

39. KURČANOVS Valērijs 1 100

40. LIEPA Māris 1

41. MATISONS Guntars 1

42. MEĻĶIS Agnis 1 1 100

43. MEĻĶIS Ivo 1

42. PAVLOVSKIS Nikolajs 1

43. PRIEDOLIŅŠ Guntars 100

44. SILIŅŠ Jānis 1

45. SMILTENIEKS 
Elmārs

100

46. SMILTENIEKS Māris 1

47. SMIRNOVS Zig-
munds

1

48. SPRUDZĀNS Aivars 1 1 100

49. STRĪĶIS Oskars 1 1 100

50. ŠĒNS Elmārs 1 1 100

51. ŠNORE Ilmārs 1

52. ŠNORE Jānis 1 100

53. TROFIMOVS Aldis 1 1

54. TROFIMOVS Andis 1 1

55. TŪTĀNS Uldis 1

56. VAGOTIŅŠ-VAGULIS 
Ģirts

1 1 100

57. VARKALIS Andrejs 1 1 100

58. VASKOPS Aigars 1 100

59. VASKOPS Elgars 1 100

60. VASKOPS Vairis 1 1 100

61. VĀRSBERGS Einārs 1

62. VEŠŅAKOVA Tatjana 1 1

63. VEŠŅAKOVS Vladimirs 1 100

64. VIDENIEKS Valts 1 1 100

65. VĪGANTS Māris 1 1 100

66. VĪGANTS Varis 1 100

67. VĪKSNE Mārtiņš 1 1 100

68. VĪTOLA Daina 1 1

69. VĪTOLA Solvita 1

70. VĪTOLIŅŠ Arnis 1 1

71. VĪTOLS Edgars 1 1 100

72. VĪTOLS Nauris 1 1 100

73. VĪTOLS Oskars 1 1

74. VOLENBERGS 
Kristaps

100

75. ZAĻKALNE Liene 1 1 100

66 41 3800

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība decembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
Viļņu ielā 4, Pāvilostā, 837 m2 platībā;
“Vanagi”, Sakas pagastā, 2,08 ha platībā;
“Dīķmalas”, Vērgales pagastā, 1,8 ha platībā.

Ievērojot to, ka dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu pieņemšanu atkritumu 
poligonos pieaugs no 25,00 EUR/t 2017. gadā uz 35,00 EUR/t 2018. gadā, attiecīgi mainīsies 
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No  2018. gada 1. janvāra par 1 m3 sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Pāvilostas novadā maksa būs 12,56 EUR/m3 bez PVN līdzši-
nējo 11,90 EUR/m3 bez PVN vietā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme”, 
rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv vai zvanot pa tālr. 63407315. 

PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM  
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSĀ  

NO 2018. GADA 1. JANVĀRA
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Juridiskās personas 
nosaukums

Speciālās licences 
derīguma termiņš

Noslēgtā zvejas 
tiesību nomas 
līguma termiņš

Reņģu 
stāvvadi

Zivju 
murdi

Lucīšu 
murdi Zivju tīkli

Grunts* tīkli 
(zivju tīkli) grun-

duļu zvejai
Reņģu tīkli Zivju āķi Zivju 

vadi
Akmeņ-

plekstu tīkli
Mencu 
kvota

Apaļo 
jūrasgrunduļu 

murdi
LIMITI 5 1 29 222 100 49 3100 1 85 20705 10
SIA “Lagūna” 26.06.2021. 31.12.2023. 30 14 5 300 20 3833 2

SIA “Aisbergs JV” 01.11.2022. 31.12.2023. 1 5 50 23 10 400 20 4866 2

SIA “AJA 3” 21.10.2018. 31.12.2023. 7 23 10 10 100 1 19 3368 2

Liepājas rajona Pāvilostas 
pilsētas zvejnieku 
saimniecība “Kaija”

02.08.2022. 31.12.2023. 3 7 70 32 16 400 19 6160 2

SIA “Santa VV” 01.08.2019. 31.12.2023. 2 3 17 7 5 200 353 2

IK Līga G 19.11.2018. 31.12.2022. 5 18 8 100 7 1500
Zv./s Riediņi 09.01.2021. 31.12.2022. 2 14 6 3 1600 625

*No kopējā zivju tīklu limita laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam apaļā jūrasgrunduļa zvejai ir izmantojami grunts tīkli ar acs izmēru 60–70 mm.
Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: reņģu stāvvads – 113,83 EUR; zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) – 71,14 EUR; lucīšu murds – 21,34 EUR; zivju tīkls, līdz 100 m 

(piekrastes ūdeņos) – 7,11 EUR; reņģu tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; zivju āķi, 100 gab. –  9,96 EUR; zivju vads (atvērums virs 200 m) – 28,46 EUR; akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m – 4,98 EUR; plekstu 
vadi (atvērums līdz 40 m) – 35,57 EUR; plekstu vadi (atvērums virs 40 m) – 71,14 EUR, apaļo jūrasgrunduļu murdi – 0,00 EUR. Nomas maksu 50 % apmērā jāsamaksā pirms zvejas tiesību nomas 
līguma protokola saņemšanas. Atlikušo zvejas rīku nomas maksu jāsamaksā līdz 30.06.2018. Zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīs tikai pēc apliecinājuma saņem-
šanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 7.4. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parādi attiecībā pret 
pašvaldību un tās iestādēm. Atlikušo zvejas rīku limitu nolēma iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas 
Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons attiecībā uz SIA “AJA 3” lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 
Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu deputāte Zane Mežavilka attiecībā uz SIA “VIGA 3” lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma piešķirt 
zvejas rīku limitus, kuri dod iespēju izmantot zvejā 2018. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādiem rūpnieciskās zvejas tiesību esošiem nomniekiem:

Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: zivju tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; 
reņģu tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; zivju āķi, 100 gab. – 9,96 EUR. Zvejas tiesības iznomāja 
pašpatēriņa zvejai uz 2018. gadu. Nomas maksu jāsamaksā pirms zvejas tiesību nomas līguma 
protokola saņemšanas. Zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīs 
tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un 
zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 2.6. punkta nosacījumu, kā arī nav citu 
maksājumu parāds attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm. Zvejas tiesību nomas līgumus Vēr-
gales pagastā deklarētām personām un personām kā ar personām, kurām pieder nekustamais 
īpašums Vērgales pagasta administratīvajā teritorijā, tiks parakstīts Vērgales pagasta pārvaldē 
pie lietvedes Anitas Sprudzānes, Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā deklarētām personām – pie 
kancelejas vadītājas Aritas Mūrnieces.

Uz katru no brīviem zvejas rīkiem nolēma uzsākt rindas reģistrāciju un pēc izlozes to noteica: 
zivju tīkli

1. VASKOPS Āris

2. ANSONE Sanita
3. VOLENBERGS Kristaps
4. KARULE Laura
5. VASKOPA Daina
6. VĀRSBERGS Einārs
7. GIRGENSONS Arnis
8. ĀĶIS Olivers
9. JENERTS Ralfs

 reņģu tīkli

1. VASKOPA Daina
2. BLAUBĀRDE Inguna
3. VOLENBERGS Kristaps
4. VASKOPS Elgars

5. VASKOPS Aigars
6. ANSONE Sanita
7. ARĀJS Mārtiņš
8. ŠNORE Jānis
9. KARULE Laura
10. VASKOPS Āris
11. ĀĶIS Olivers

 zivju āķi

1. VĀRSBERGS Einārs

2. VASKOPS Āris
3. VASKOPA Daina
4. JENERTS Ralfs
5. ĀĶIS Olivers
6. SILIŅŠ Jānis

Personas, kuras neieradās uz izlozi, aicinātas iesniegt pašvaldībā iesniegumu par uz-
ņemšanu rindā.

2017. gada īsākā diena bija ce-
turtdiena, 21. decembris, savukārt 
garākā nakts – no ceturtdienas uz 
piektdienu. Mēs Ziemupē ziemas 
saulgriežus svinējām 22. decem-
brī, palīdzot sev un saulei uzsākt 
ceļu kalnup. Kad saule jau norietē-
jusi, ir jākliedē tumsa, tāpēc aizde-
dzam rituāla uguni.

Dedzi gaiši, uguntiņa, tu ne-
zini, ko es došu. Šogad, kad rokās 
paņēmu vaska sveci un liesma ap-
ņēma kadiķa zarus, es sapratu to 
vēl skaidrāk – rituāla uguns tāpat 
vien neaizdegas, ugunij vajag sa-
runu, sadarbību, jo tā savieno zemi 
un gaisu, ūdeni un uguni, dzīvo ar 

veļu valsti, mūs ikvienu ar Visuma 
enerģiju, un tikai tad, ja rituāla 
uguns sajūt šo mūsu nopietnību, 
sajūt mūs kā daļu no Visuma, tā 
kļūst par siltumu un māju sajūtu. 
Pabarojam uguni ar ziedojumu, lai 
tai varēšana dot spēku, veselību un 
gaismu – to, kas mums katru die-
nu tik ļoti nepieciešams.

Un tad ir tā dziesma, kura ir 
mani Ziemassvētki, mana sajūta, 
mans spēks. Sidrabiņa lietiņš lija 
Ziemassvētku vakarā. / Saule deve 
savu meitu no veļiem šaizemē... Šī 
dziesma atver vārtus uz dziļāka-
jiem esības slāņiem, savij un savie-
no un dod skaidrību.

Rituāla laikā atdodam ugunij 
vecos ziedu vainagus un pušķus 
– lai spējam sākt Saules gadu ar 
baltām domām un sirdi.

Pēc rituāla velkam Bluķi – tas 
ir neatņems Ziemassvētku noti-
kums, lai katrā sētā, kurā ieiets, 
nestu svētību un pārticību. 

Kad pašu sētsvieta izieta, Blu-
ķa ceļš ved tālāk pa ciema mājām. 
Apciemojam tuvējo māju saimnie-
kus un visur tiekam sirsnīgi sa-
gaidīti – tiekam pie našķiem un, 
par ko vislielākais prieks – saņe-
mam daudz sirsnīgu vārdu. Tā jau 
arī ir tā svētība un pārticība, kuru 
spējam viens otram sniegt. Un tad 

jau dodamies atdot Bluķi ugunij. 
Šogad Ziemupes vārds 

locīts un vētīts dažādos vējos 
un nevējos, tāpēc šogad Bluķi 
un visas mūsu sliktās domas 
un sajūtas, kas Bluķim atdotas, 
liekam spēcīgā ugunī –  rituāla 
ugunī un reizē arī Dievaiņu 
plostiņu dodot līdzi: lai viss 
sliktais – sacītais, darītais – 
aiziet nebūtībā un neatgriežas. 

Pēc labi padarīta darba cie-
nasts jau mūs gaida Ziemupes 
tautas namā, Skaidrītes sarūpēts, 
jāsaka – kā jau katru gadu, izrēķi-
nājām, ka šis varētu būt jau cetur-
tais pankūku uznāciens.

Vispirms gan vēl istabā Die-
viņš jāieaicina.

Jaunie nav jāmudina, Ziemu-
pes un tuvāko ciemu jaunieši lab-
prāt iesaistās un paši iesaka, kādu 
rotaļu vēl mēs varētu iziet. Katrs 
solis dod spēku un prieku.

Jā, mēs esam un būsim, un 
katru dienu mūs pavadīs Saule 
un naktī Mēness, un mēs kļūsim 
vairāk un spēcīgāki. Neviens mūs 
nelieks un nenievās.

Lai mums visiem izdodas at-
rast gaismu, spēku un veselību! 
Lai TOP!

Daiga Kadeģe

Ziemupē svin ziemas saulgriežus

â Apstiprināja Ziemassvētku rotājumu vērtēšanas konkursa “Ceļā uz gaismu 2017” nolikumu.
â Nolēma uzdot vienai personai līdz dzīvokļa īres tiesību izbeigšanai noslēgt vienošanos ar SIA 

“Vērgales komunālā saimniecība” par komunālo maksājumu parāda dzēšanu, sastādot parāda no-
maksas grafiku. Ar 2018. gada 1. janvāri nolēma izbeigt īres tiesības ar vienu personu par dzīvokļa 
Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 30.03.2017. sēdes lēmumu protokols Nr. 3., 21.§. Ar 2018. 
gada 1. janvāri nolēma piešķirt dzīvokļa Sakas iela 6-8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, īres tiesības 
vienai personai.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Kalši”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai un at-
dalīt no tā zemes vienību 10,2 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Kalšmeži”, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā. Atdalāmajai zemes vienībai 10,2 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Nekustamā īpašuma “Kalši”, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai zemes vienībai, 30,1 ha, mainīja nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

â Nolēma slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas no-
vads, SIA “Cīravas ūdensdzirnavas” pēc Pāvilostas novada būvvaldes atzinuma saņemšanas un pre-
tendenta iepazīstināšanas ar to.

â Ar  2018. gada 1. janvāri nolēma samazināt zemes nomas platību no 722 m2 uz 300 m2 izno-
mājamam zemes gabalam Dzintaru ielā 109A, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Nolēma slēgt vienošanos 
Nr. 47 pie zemes nomas līguma.

â Uz pieciem gadiem iznomāja vienai personai nekustamo īpašumu “Stallīši”, Vērgale, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, Nr. 9. un Nr. 10. Zemes nomas maksu gadā noteica 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 

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

â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, uz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās 
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu. NĪLM kods 0202 sekojošām zemes vienībām, 
kas atrodas nekustamā īpašumā “Grīņu valsts rezervāts”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, zemes 
vienībai platībā 211,2 ha; zemes vienībai platībā 52,3 ha; zemes vienībai platībā 121,4 ha un zemes 
vienībai platībā 1069,7 ha.

â Nolēma grozīt 28.09.2017. Pāvilostas novada domes lēmumā (protokols Nr. 5., 8§) “Par rezer-
ves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Pāvilostas novada pašvaldībai” lemjošā daļā 2.2. 
punktu, 2.4. punktu un 2.7. punktu.  

â Nolēma atstāt negrozītu Pāvilostas novada būvvaldes  23.10.2017.  lēmumu Nr. 8, 2.§ “Par 
Atzinumu par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2017-6447 atstāšanu par negrozītu”.

â Nolēma veikt nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašval-
dības vārda. Par nekustamā īpašuma Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, atsavināšanu tiks 
lemts pēc minētā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda MAGONES ziņojumu par administrācijas un 
iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 12. un 18. janvārī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 25. janvārī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas decembra sēdes notika 2017. gada  

21. un 29. decembrī. Tika izskatītas trīs administratīvā pārkāpuma lietas. Vienai personai tika 
izteikts brīdinājums, pārējās personas sodīja ar naudas sodu.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 2018. gada 18. janvārī plkst. 14.00.

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene Volenberga

No 2018. gada 1. janvāra

â Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 430 eiro. 
â 2018. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī sa-

skaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai 
pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, 
kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla in-
deksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto 
pensijas apmēru noteiks no 2018. gada 1. janvāra un par periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 
2018. gada septembrim.

â Tiesības uz slimības pabalstu būs cilvēkiem, kuriem būs noteikts kvalifikācijas periods, 
t.i., sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā 
vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas periods neattieksies uz darbnespējas lapām 
A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasnie-
dzis 14 gadu vecumu.

â Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 
kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu. 

â Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam 
vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā no 
piešķirtā pabalsta apmēra.

â Tiek palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) likme 
par 1 procentpunktu – attiecīgi palielinot par 0,5 procentpunktiem VSAOI likmi darba ņēmējam 
un par 0,5 procentpunktiem darba devējam. VSAOI likme tiek palielināta, jo tiek ieviesta veselības 
apdrošināšana. Tādējādi darba ņēmēji tiks pakļauti arī veselības apdrošināšanai, kas nozīmē, ka 
šiem darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības 
aprūpes pakalpojumus.

â Izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā pašnodarbinātajiem ar ienākumu mēnesī līdz minimā-
lajai algai un ar ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu:

– pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, no ienā-
kumiem būs jāveic VSAOI 5% (pensiju apdrošināšanai). Ja pašnodarbinātā ienākums visa kalen-
dāra gada laikā nesasniedz 50 eiro, tad VSAOI 5% apmērā var neveikt;

– pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmē-
ru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI 
vispārējā apmērā (2018. gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15% un 
persona ir pakļauta pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, vecāku apdrošināša-
nai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai) un no starpības starp 
ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta, būs jāveic VSAOI 5%  apmērā (pensiju apdrošināšanai);

– pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un kuru ienākums 
mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, VSAOI (2018. gadā VSAOI likme vispārējā 
gadījumā pašnodarbinātajam 32,15%) būs jāveic no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par 
minimālās algas apmēru. VSAOI būs jāveic kā līdz šim – par iepriekšējo ceturksni līdz sekojošā 
mēneša 15. datumam. Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta, VSAOI 
5% apmērā būs jāaprēķina par visu kalendāra gadu (visa gada ienākumu no lauksaimnieciskās ražo-
šanas un visa gada izdevumu, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, starpība) un jāveic VSAOI 
5%  apmērā (pensiju apdrošināšanai) par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 15. aprīlim.

â Izmaiņas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem:
– autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bruto) 5% apmērā 

būs jāveic VSAOI (pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Autoratlīdzības izmak-
sātājam 5% VSAOI maksājums nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai 
II grupas invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, 
kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem;

– ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie viena vai vairākiem 
darba devējiem kopā sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības kā 
pašnodarbinātajam VSAOI nav jāveic (neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības apmēra);

– ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet alga viņam pie viena vai vairākiem 
darba devējiem kopā nesasniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības, ja to ienākums 
mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam. 

â Izmaiņas VSAOI objektā profesionālajiem sportistiem – profesionālā sportista VSAOI 
objekts ir divas minimālās mēnešalgas. Ja profesionālā sportista alga būs mazāka par divām 
minimālajām mēneša algām, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem būs pienākums 
veikt VSAOI starpību.

â No valsts budžeta uzsāks finansēt divus jaunus psihosociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus: psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģime-
nes locekļiem un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un 
to ģimenes locekļiem.

â Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam būs 215 
eiro, bet bērnam vecumā no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem – 258 eiro (līdz šim – attiecīgi 
95 un 114 eiro).

â Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu 
skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna 
kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb 171 eiro. 
Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 222 eiro, bet ja trīs un vairāk bērnu 
– 274 eiro (līdz šim – 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas 
sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās 
atlīdzības apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.

â Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes 
apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par au-
džuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai 
pašnodarbinātie).

â Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, 
kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidē-
jās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem atlīdzību maksās esošajā apmērā – 171 
eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro 
apmērā.

â Tiek saglabāti esošie ģimenes valsts pabalstu apmēri un bērnu kārtas skaitļa 
noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī nākamgad 
ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē būs 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par 
trešo bērnu – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro mēnesī. No 2018. 
gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz bērna 20 (šobrīd – līdz 19) gadu vecu-

ma sasniegšanai, kamēr mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav 
stājies laulībā. Tāpat no nākamā gada 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši 
valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās 
un saņem stipendiju. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, 
paredzēts pārejas periods, proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru 
un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

â Līdz gada beigām (31. decembrim) tiks nodrošināta valsts mērķdotācija piemaksai pie 
mēnešalgas tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi 
vai sociālo dienestu un kuri strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos.

No 2018. gada 1. marta

â Tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā 
divi bērni, un papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbal-
sta mehānisms – piemaksa. Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu 
no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs 10 eiro mēnesī, 
par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro 
mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par 
četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī; par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī; par 
sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī; par septiņiem bērniem – 266 eiro mēnesī u. tml. Lai VSAA 
varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, 
VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk 
kā līdz 30. aprīlim.

No 2018. gada 1. aprīļa

â Stāsies spēkā “Sociālā uzņēmuma likums”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves 
kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodar-
binātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

No 2018. gada 1. jūlija

â Paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim, līdz 1,5 eiro (līdzšinējā viena eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. 
gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai 
invaliditātes pensija. 

â Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bēr-
nu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 2018. gada 1. oktobra

â Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu 
(līdzšinējo – 50% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem, un pensijām, kas piešķirtas par darbu 
kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos, 

70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu. 

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciā-

lists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2018. GADĀ

Likteņdārza īstenotāji – nodibinā-
jums “Kokneses fonds” – izsaka pa-
teicību Pāvilostas novada pašvaldībai 
par 100,00 EUR lielu līdzfinansējumu 
Likteņdārza Lielā kalna veidošanā – 
grunts iegādei. Pateicībā par ieguldī-
jumu nodibinājums “Kokneses fonds” 
izveidojis plāksnīti ar Pāvilostas nova-
da pašvaldības nosaukumu, kas tiks 
izvietota pie Likteņdārza informācijas 
ēkas. Savukārt 2018. gada pavasarī 
pie Lielā kalna tiks izvietota īpaša no-
rāde, kurā tiks minēts arī Pāvilostas 
novada pašvaldības nosaukums.

Izsaka 
pateicību 
Pāvilostas 
novada 
pašvaldībai
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NOTIKUMI 
2017. gada decembrī

Decembrī pašvaldības policija veica šādus darbus:

â Pāvilostā, Dzintaru ielā, notverts klaiņojošs suns, kas tika ievietots dzīvnieku vol
jērā. Suņa saimnieks tika noskaidrots, un izteikts brīdinājums par dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpšanu.

â Sakas pagasta Rīvā baļķvedēji izbraukājuši vietējās nozīmes grants ceļu. Dien-
nakts kontroles rezultātā vainīgā persona netika notverta.

â Mēneša laikā veiktas četras patrulēšanas pa novada teritoriju. Sadarbībā ar Valsts 
policiju papildus tika veikti vēl divi reidi. Pārkāpumi netika konstatēti.

â Pēc deputātu pieprasījuma uz kārtējo domes sēdi no Vērgales pagasta Ploces pie-
spiedu kārtā tika atvesta viena persona, kas ir ilggadējs Vērgales komunālās saimniecī-
bas parādnieks.

â Šis rudens ir ļoti bagāts ar nokrišņiem. Daži pašvaldības grants ceļi ir pasludināti 
par nelietojamiem, ūdens smeļas pāri ceļa brauktuvei. Ceļu galos saliktas svaru ierobe-
žojošās zīmes. Lūdzu, taupīsim mūsu ceļus, ievērosim zīmes un, ja ir iespējams, atliksim 
smagos pārvadājumus uz vēlāku laiku.

Pašvaldības policija novēl visiem novada iedzīvotājiem laimīgu jauno gadu!

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Decembrī 15 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm maznodrošinātās ģi-

menes statuss, 6 personām piešķirts pamatpabalsts, 6 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 perso-
nām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 personai piešķirti asistenta pakalpojumi, 1 personai 
piešķirti līdzekļi dokumentu kārtošanai, 25 personām pagarināti līgumi par asistenta pakalpoju-
mu saņemšanu.

Pāvilostas 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 Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv.
Darba slodze – sociālajam darbiniekam 40 darba stundu nedēļa, sociālajam darbiniekam 

darbam ar ģimeni un bērniem 32 darba stundu nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz neno-
teiktu laiku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu doku-
mentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada Sociālajā dienestā vai nosūtot elektroniski uz e-pastu 
ildze.balode@pavilosta.lv līdz 2018. gada 31. janvāra plkst. 16.00.

Pāvilostas novada Sociālais dienests 
aicina pieteikties darbā uz brīvo darba vietu

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Prasības kandidātiem: 
izglītība, ne zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.
Darba slodze: 40 darba stundu nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, 

nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu.
Ar amata aprakstu var iepazīties Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv.
 Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu 

dokumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada Sociālajā dienestā vai nosūtot elektroniski uz 
e-pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 2018. gada 31. janvāra plkst. 16.00.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
*)  Rīvas pakalpojumu punktā no 2018. gada 1. janvāra tiek mainīts darba laiks. Turpmāk 

pakalpojumu punkts strādās otrdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00;
*) sakarā ar to, ka Sociālajā dienestā darba attiecības ir pārtraukuši divi speciālisti un darba 

slodze palielinās esošajiem speciālistiem, jūsu ērtībai lūgums par savu vizīti iepriekš ziņot tele-
foniski;

*) vecāki, kuri nav vēl izņēmuši bērnu saldumu pakas, lūdzu to izdarīt tuvākajā laikā.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

PAR KŪTSMĒSLU KRĀTUVĒM
Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālā vides pārvalde atgādina lopkopjiem, ka tajās fer-

mās, kur tiek turētas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām, kas atbilst vismaz 15 slaucamām govīm, 
20 nobarojamiem jaunlopiem, 330 cūkām vai 110 aitām vai kazām, no 2018. gada 1. janvāra 
obligāti jābūt mēslu krātuvei, kurā iegūtos kūtsmēslus var uzkrāt 8 mēnešus, un vircas krātuvei, 
kurā var uzkrāt vircu vismaz 8 mēnešus. Kūtsmēslu krātuves, kas uzbūvētas līdz 2015. gadam, 
var būt ar mazāku ietilpību (attiecīgi uzkrāšanai 6 un 7 mēnešus). Dzīvnieku novietnē, kurā pa-
kaišu kūtsmēslus uzkrāj dziļajā kūtī, un saimniecībā, kurā gaļas liellopi, aitas un savvaļas sugas 
dzīvnieki, kas paredzēti produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežotā vidē, 
nav nepieciešama krātuve kūtsmēslu uzglabāšanai. 

12. decembrī valdība atbalstīja Zemko-
pības ministrijas (ZM) sagatavotos grozī-
jumus “Meliorācijas likumā”, kas paredz 
iekļaut likumā administratīvās atbildības 
nosacījumus un kompetenci sodu piemē-
rošanā meliorācijas jomā. Likumprojekts 
sagatavots saskaņā ar Administratīvo sodu 
sistēmas attīstības koncepciju.

Līdz šim administratīvā atbildība un 
sodu piemērošana meliorācijas jomā bija 
noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksā. Lai ievērotu vienotu juridisko 
praksi, Administratīvo sodu sistēmas at-
tīstības koncepcija paredz, ka administra-
tīvo atbildību par prasību un nosacījumu 
pārkāpšanu paredz tajā speciālajā likumā, 
kurā ir ietvertas attiecīgās prasības.

Likumprojektā noteikta administratīvā 
atbildība par meliorācijas sistēmas pie-
lūžņošanu – meliorācijas sistēmai nevaja-
dzīgu lietu novietošanu, piesārņošanu ar 
vielām, kurām var būt ietekme uz cilvēku 
veselību vai vidi. Noteikta arī adminis-
tratīvā atbildība par meliorācijas sistēmu 
aizaudzēšanu – zāles nenopļaušanu un 
sistēmu aizaudzēšanu ar krūmiem, kā arī 
par meliorācijas sistēmu aizsprostošanu – 
šķēršļu radīšanu, lai kavētu vai pārtrauktu 

ūdens plūsmu.
Tāpat administratīvā atbildība noteik-

ta par personas iejaukšanos meliorācijas 
sistēmas darbībā, kas rada kaitējumu vai 
būtisku meliorācijas sistēmas darbības 
traucējumu, t. i., meliorācijas sistēmas bo-
jāšanu vai iznīcināšanu.

Likumprojektā arī noteikts, ka admi-
nistratīvos pārkāpumus par meliorācijas 
sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu būs kompetentas 
izskatīt tikai vienas pārvaldes iestādes 
amatpersonas – konkrētās pašvaldības 
amatpersonas.

Plānots, ka grozījumi, kas saistīti 
ar administratīvās atbildības noteikša-
nu “Meliorācijas likumā”, stāsies spēkā 
vienlaikus ar “Administratīvo pārkāpumu 
procesa likumu”. Plašāka informācija par 
izmaiņām “Meliorācijas likumā” pieejama 
Ministru kabineta tīmekļvietnē. Likum-
projekts vēl tiks skatīts Saeimā.

Informāciju sagatavoja
sabiedrisko attiecību speciāliste

Viktorija Straujupe,
tālrunis 67027622,

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Sagatavotas izmaiņas 
“Meliorācijas likumā”

Mēs pirmsskolas izglītības iestādē “Dzinta-
riņš” bērniem mācām pret dzīvniekiem izturē-
ties ar mīlestību un cieņu. Aicinām visus dzīv-
nieku mīļus izturēties ar cieņu pret bērniem, 
kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi 
“Dzintariņš” un nevest savus mājdzīvniekus 
nokārtoties uz trotuāra pie iestādes vārtiņiem. 
Ja arī nabaga dzīvnieks ir tā nocieties, ka līdz 
mežmalai nevar tikt, tad, lūdzu, savāciet savu 

dzīvnieku ekskrementus. Čupiņas un renkulīši, 
kas atstāti uz trotuāra un kuros izmīņājas bēr-
ni, viņu vecāki un darbinieki, nevairo pozitīvu 
attieksmi pret suņiem un viņu saimniekiem. 
Rūpējoties par savu sunīti, izturieties ar cieņu 
arī pret viņu – nenostādiet viņu neērtā situācijā!

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
Monta Pētermane

2016. gada nogalē Pāvilostas rokdarbu 
pulciņš “Spundiņš” atsaucās aicinājumam 
palīdzēt Liepājas bērnunama bāreņiem, 
uzadot daudz jo daudz siltu zeķīšu un 
mazbērnu čībiņas. Sirdī gūtais prieks un 
gandarījums, kad ar savu darbu vari otram 
darīt labu un iepriecināt, bija tik liels, ka 
rokdarbnieces arī pagājušajā gadā nolēma 
saadīt zeķes, čībiņas, cimdus un citus rok-
darbus.

Visi rudens mēneši tika veltīti tam, lai 
ar sirdssiltumu noadītu kopumā 82 pārus 

krāsainu zeķu un cimdu, rakstainus leļļu 
spilventiņus, siltas jo siltas čībiņas. Bet 21. 
decembrī, īsi pirms Kristus bērniņa nākša-
nas pasaulē, rokdarbu pulciņa “Spundiņš” 
adītājas devās uz Liepājas bērnunamu, lai 
dāvātu savus rokdarbus tiem, kuriem šajā 
dzīvē ir gājis grūtāk un kuriem visvairāk 
vēlamies dāvāt mīlestību un ģimenisku 
sirdssiltumu.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas adītājas 
apdāvina Liepājas bāreņus

Foto no pulciņa “Spundiņš” dalībnieču personīgā arhīva

Suņa gadā cienīsim suņus un savus līdzcilvēkus!
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Ikreiz gada pēdējais mēne-
sis sev līdzi atnes gan vienus 
no gada skaistākajiem un sirs-
nīgākajiem svētkiem – Ziemas-
svētkus, gan arī jautros un pār-
steigumiem bagātos gadu mijas 
svētkus. Svētki tradicionāli 
tiek saistīti ar bagātīgi klātu 
galdu, tāpēc svarīgi atcerēties 
un ņemt vērā dažus padomus, 
lai svētku sajūta nemazinātos 
gremošanas problēmu dēļ.

 Galvenās un izplatītākās 
pārēšanās sekas ir  smaguma 
sajūta vēderā, vēdera uzpūšanās, 
nogurums, ko izraisa pārlieku 
lielais cukura un tauku 
daudzums organismā. Svētku 
laikā cilvēki var sūdzēties arī par 
sliktu dūšu, vemšanu, caureju 
vai aizcietējumu.

 Ja ir sanācis pārēsties svētku 
maltītes laikā, rūpīgi jāizvērtē 
sliktās pašsajūtas simptomi. 
Vēdera pūšanās galvenais 
cē lonis ir cukuri (laktoze, 
fruk  toze), kurus uzņemot 
pār  mērīgi organismam var pie
trūkt fermentu to pārstrādei. 
Vēdera pūšanos var izraisīt 
arī pastiprināts sāls patēriņš 
uzturā. Šajā gadījumā var līdzēt 
simetikonu saturoši preparāti. 
Aizcietējums parasti rodas, ja 
ēdienreižu laikā tiek uzņemts 
maz šķiedrvielu, jāseko līdzi 
arī ūdens patēriņam ikdienā. 
Aizcietējumu veidošanos var 
veicināt arī mazkustīgs dzī
ves veids. Šķiedrvielas uzturā 
no drošina dārzeņi, augļi un 
pilngraudu produkti. Caurejas 
līdzekļi var palīdzēt atvieglot 
aizcietējuma simptomus, tomēr 
jāatceras, ka tie jālieto uzmanīgi 
un to ilgstoša lietošana situāciju 
var tikai pasliktināt.

Visnepatīkamākie simpto-
mi ir vemšana  un caureja. Gan 
caurejas, gan it īpaši vemša-
nas  laikā organisms pastiprināti 
zaudē ūdeni un tajā izšķīdušos 
sāļus, tāpēc jāparūpējas par 
zaudētā šķidruma atgūšanu. Lai 
neizraisītu atkārtotu simptomu 
saasināšanos, šķidrums jāuzņem 
maziem malkiem un nesaldināts. 
Lai izvairītos no gremošanas 
traucējumiem ne tikai svētku 
laikā, bet arī ikdienā, ieteicams 
uzturā iekļaut piena produktus 
ar bifido baktērijām.

Pēcsvētku dienās organis-
ma labsajūtas atjaunošanai un 
attīrīšanai ieteicams lietot zāļu 
tējas un ūdeni. No zāļu tējām 

PĒCSVĒTKU PERIODS UN LABSAJŪTAS ATGŪŠANA

var izvēlēties piparmētru un ku-
melītes, kam raksturīga nomie-
rinoša, gremošanu uzlabojoša 
un spazmas mazinoša darbība. 
Gremošanas uzlabošanai ietei-
cama arī ķimeņu, fenheļa vai 
pelašķu tēja. Pēc bagātīgajām 
svētku ēdienreizēm pēcsvētku 
dienās ieteicamas vieglas, bet 
regulāras ēdienreizes. Galvenais 
ir sekot līdzi ēdiena daudzumam 
un tam, lai uzņemto ēdienu būtu 
viegli pārstrādāt  – samazināt 
ogļhidrātu (maize, kartupeļi, 
saldumi) un tauku daudzumu, 
palielināt svaigu augļu un dār-
zeņu daudzumu ēdienkartē. Ļoti 
ieteicamas fiziskās aktivitātes, 
kas uzlabo organisma asinsriti, 
emocionālo labsajūtu un tādējā-
di samazina gremošanas trau-
cējumu izraisītos nepatīkamos 
simptomus.

KO ĒST, LAI ATTĪRĪTU 
ORGANISMU?

Pēcsvētku laikā ir vērts pie-
vērst uzmanību dabiskiem pro-
duktiem, kas attīra organismu 
spēcīgāk par jebkurām zālēm un 
tāpēc ir nekaitīgi.

SARKANĀS BIETES ir vis-
spēcīgākais organisma attīrītājs, 
kas aug mūsu platuma grādos. To 
sastāvā esošā celuloze, varš, fos-
fors un C vitamīns uzlabo gremo-
šanu, iznīcina pūšanas baktērijas 
zarnās, savukārt betaīns liek ak-
nām ātrāk atbrīvoties no toksī-
niem. Derēs arī skaistumam: bie-
tes dos ķermenim folskābi, kas 
palīdzēs veidot jaunas šūnas, un 
kvarcu, kas uzlabos ādas, matu 
un nagu stāvokli. Spied sulu vai 
gatavo salātus – tas viss nāks ve-
selībai par labu!

KĀPOSTOS ir liels dau-
dzums šķiedrvielu, kas izvada 
no organisma smagos metālus un 
toksīnus. Kāposti satur organis-
kās skābes, stabilizē zarnu mik-
rofloru un pozitīvi ietekmē gre-
mošanas traktu. Ieteicams lietot 
svaigā veidā vai dzert sulu.

ĶIPLOKA DAIVIŅĀ ir vairāk 
nekā 400 dažādu organismam 
vēlamu vielu, kas attīra asins-
vadus un samazina holesterīna 
līmeni asinīs. Veselībai vislabāk 
ieteicams svaigā veidā. Specifis-
ko smaku pēc tā lietošanas apka-
rot palīdzēs svaigi pētersīļi.

ĀBOLI, pateicoties pektīniem 
un šķiedrvielām, stabilizē visu 
gremošanas sistēmas darbību. 
Tie palīdz izstrādāt kuņģa sulu 
un atbrīvo no aizcietējumiem. 
Visefektīvāk tie, protams, “dar-
bosies” svaigā veidā. Un noteikti 
nemizoti!

AVOKADO satur daudz glu-
tanīna, kas atvieglo aknu darbī-
bu, stabilizē holesterīna līmeni 
asinīs, palīdz gremošanas pro-
cesiem un apgādā organismu ar 
skābekli. Noderēs gan svaigā vei-
dā – salātos vai uz maizītes, gan 
arī eļļa ēdienu piedevās.

Dietologi iesaka pēc svētkiem 
uzreiz nepievērsties drastiskām 
diētām, bet pamazām samazināt 
ēdiena apjomu. Jāsāk ar vitamī-
nu apjoma palielināšanu, kurus 
organisms ir iztērējis, lai neit-
ralizētu toksīnus un šlakvielas. 
Vislabāk pēc svētkiem pāriet uz 
5 fāžu diētu – ēst piecas reizes 
dienā mazas un veselīgas por-
cijas. Tas palīdzēs normalizēt 
kuņģa un zarnu trakta darbību. 
Šāda diēta aktivizē vielmaiņu un 
palīdz ātrāk atbrīvoties no visa 
liekā. Dienas laikā ieteicams ap-
ēst svaigu augli vai izdzert svaigi 
spiestu sulas glāzi, iekļaut ēdien-
kartē tvaicētus dārzeņus un sa-
lātus, nedaudz siera, jogurta bez 
piedevām, var atļauties arī grau-
du mazi, rīsus, kā arī liesu gaļu, 
zivis vai pākšaugus. Starp ēdien-
reizēm pārtraukumam nevaja-
dzētu būt ilgākam kā 3 stundas, 
bet ieteicamais porcijas lielums 
ir 250 grami. Ja svētku dienā ap-
ēdi pārāk daudz gaļas, samazini 
piena produktu daudzumu ēdien-
kartē. Savukārt saldumu mīļiem 
jāsamazina ogļhidrātu daudzums 
– tiem, kas svētkos daudz naš-
ķējušies, vajadzētu atteikties no 
maizes, rīsiem un kartupeļiem.

Pēc svētkiem formu un pašsajūtu  
ātri ļaus atgūt ūdens procedūras 

VIENKĀRŠI PADOMI,  
KĀ PAKĀPENISKI ATGŪT FORMU PĒC SVĒTKIEM: 

• samazini sāls patēriņu un atsakies no asiem un sāļiem ēdieniem.   
 Sāls aiztur šķidrumu un veicina apetīti; 
• ja pēc svētku ēšanas maratona ir slikta pašsajūta, 
 iedzer aktīvo ogli, tā lieliski uzsūc toksīnus; 
• iekļauj ēdienkartē bietes, kas attīra organismu un mīkstina vēderu; 
•  sautē, tvaicē un ēd svaigus kāpostus. Tie ne tikai lieliski attīra
 organismu, bet arī ir labs C vitamīna avots, kurš saglabā 
 savas īpašības arī pēc termiskas apstrādes; 
•  uzņem B grupas vitamīnus, lietojot uzturā pākšaugus, 
 graudaugus un zemesriekstus; 
•  atsakies no smagiem, grūti sagremojamiem ēdieniem, tā vietā 
 vāri vieglas dārzeņu zupas; 
• dzer vairāk ūdeni, lai palīdzētu organismam vieglāk un ātrāk 
 tikt galā ar svētku “paliekām”. 

Līdzās sabalansētam uzturam 
nevajadzētu aizmirst par fiziskām 
aktivitātēm. Taču, tā kā vielmaiņas 
gala produkti nemaz tik ātri no 
organisma neizvadās, talkā ietei-
cams ņemt ūdens procedūras, kas 
stimulē vielmaiņu un veicina orga-
nisma attīrīšanos. 

PIRTS. To uzskata par vienu 
no veselīgākajām notievēšanas 
metodēm. Karstā gaisa iespaidā 
notiek dziļa organisma attīrīšana. 
Organisms lēnām, bet mērķtiecīgi 
ar sviedriem izvada šlakas un tok-
sīnus. Vienlaicīgi ķermenis attīrās 
no netīrumiem un atmirušajām 
ādas šūnām, kam pateicoties āda 
kļūst maiga un tvirta. Lai svīšanu 
pastiprinātu, pirms iešanas pir-
tī ieteicams iedzert karstu zāļu 
tēju. Tā kā karstumā smadzeņu 
apasiņošana palēninās, cilvēks at-
slābinās un veģetatīvās sistēmas 
darbības izmaiņu ietekmē uzlabo-
jas pašsajūta, garastāvoklis un gre-
mošanas orgānu darbība. Atceries, 
ka vēlamais efekts parādīsies tikai 
tad, ja pirts apmeklējumi būs regu-
lāri un tie tiks apvienoti ar fiziska-
jām aktivitātēm un pareizu uzturu. 

ŠARKO DUŠA. Tā ir visa 
ķermeņa masāža ar augsta 
spiediena ūdensstrūklu, kas tiek 
virzīta uz ķermeni. Šarko duša 
izteikti tonizē ādu, zemādas audus 
un muskuļus, līdz ar to stimulē 
vielmaiņu un palīdz organismam 
atbrīvoties no sārņiem. Šī 
procedūra efektīvi palīdzēs cīnīties 
ar svētkos uzkrātajiem tauciņiem. 
Lai sasniegtu vēlamo efektu, 

vajadzīgas 10–20 procedūras, 
līdztekus jāmaina arī kaitīgie 
paradumi, jāsāk lietot sabalansētu 
uzturu, jānormalizē dienas režīms 
un jānodrošina sev pietiekama 
fiziskā slodze. 

ZEMŪDENS MASĀŽA. Šī 
procedūra notiek siltā vannā, kurā 
ķermenis tiek masēts ar ūdens 
strūklu. Regulējot ūdens strūklas 
stiprumu, masāžas ietekme var 
būt gan relaksējoša, gan tonizējo-
ša. Pateicoties masāžas strūklas 
spiedienam, procedūra iedarbojas 
arī uz dziļāk esošajiem audiem, 
uzlabojot vielmaiņu un palīdzot 
cīnīties ar celulītu. Faktiski šo pro-
cedūru var dēvēt par “divi vienā”, 
jo tā apvieno masāžu ar ūdens 
dziedniecību. 

SĀLS VANNAS. Siltumā poras 
atveras, paātrinās vielmaiņas pro-
cesi, uzlabojas asinsrite, izvadās 
toksīni, kas ļauj uzlabot ne tikai 
izskatu, bet arī pašsajūtu. Jūras 
sāls vannai piemīt izteikti nomie-
rinoša iedarbība. Vannai ieteicams 
pievienot aptuveni 200 gramus 
jūras sāls. Jo vairāk pievienosi 
sāli, jo izteiktāks būs rezultāts. Ja 
tevi moka bezmiegs, pirms gulēt-
iešanas 15 minūtes paguli vannā, 
kurai pievienoti 500 grami jūras 
sāls. Ja uztrauc celulīts, vannai 
vari pievienot līdz pat kilogramam 
sāls. Pēc šādas vannas vari neslau-
cīties, vienkārši ietinies halātā un 
uz ādas palikušais sāls turpinās 
attīrīt un tonizēt ādu. Sāls vannas 
procedūras nav ieteicamas, ja uz 
ādas ir brūces vai pušumi. 
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1. Vispārīga informācija
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesnie-

gumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīs-
tībai” ietvaros un Zivsaimniecības rīcības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma 
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2018. gada 20. janvāra līdz 20. februārim.

4. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums: 55 029,33 

EUR.
M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības da-

žādošanai piekrastē.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 259 587,90 EUR.
M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma sa-

glabāšanā.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 239 991,28 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:
ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta 

dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta 

dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
Krasta  iela 12 (2. stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads, LV3430.
Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, +371 26595623, info@lrpartneriba.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā: www.lrpartneriba.lv.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē 
www.lad.gov.lv. 

Projektu iesniegumu iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrī-
bas adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.
lad.gov.lv un “Elektronisko dokumentu likuma” noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta 
elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

2. Konkurss izsludināts 
šādai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai:

Rîcîba  M1/R1 ELFLA LEADER

Rîcîbas nosau-
kums

Atbalsts uzòçmçjdarbîbai un vietçjo produktu realizâcijai

Mçríis Veicinât ilgtspçjîgas un produktîvas uzòçmçjdarbîbas  attîstîbu partnerîbas 
teritorijâ

Kârtai pieðíirtais 
finansçjums

55 029,33 EUR

Maksimâlâ 
attiecinâmo izmak-
su summa vienam 
projektam

40 000 EUR aprîkojuma projektiem
(Bûvniecîba ðîs kârtas projektiem nav attiecinâma)

Maksimâlâ atbal-
sta intensitâte

70 %
80%  kopprojektiem

Aktivitâðu apraksts Ðîs rîcîbas ietvaros paredzçts atbalstît uzòçmçjdarbîbas attîstîbu, esoðo 
uzòçmumu attîstîbu nelauksaimnieciskâs darbîbas jomâs, îpaði atbalstot tûrisma 
nozari. Jaunu pakalpojumu izveidoðana tuvâk iedzîvotâju dzîves videi, esoðo 
pakalpojumu uzlaboðana, daþâdoðana, pilnveidoðana. Jâveicina uzòçmçjdarbîbas 
nozaru attîstîba ar augstu pievienoto vçrtîbu. Rîcîbas ietvaros paredzçts atbalstît 
esoðos mâjraþotâjus un mikrouzòçmumus, jaunos uzòçmumus savas darbîbas 
uzsâkðanai, darbîbas uzlaboðanai radot augstâku pievienoto vçrtîbu produktiem. 
Modernizçt esoðos uzòçmumus, lai tie varçtu raþot efektîvâk, kvalitatîvâkus 
produktus un/vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mâjraþoðanâ ir 
lauksaimniecîbas produkti, kas minçti lîguma par ES darbîbu I pielikumâ, izòemot 
zivsaimniecîbas.  Rîcîbas ietvaros paredzçts atbalstît tâdus projektus, kas veicina 
darbinieku produktivitâti, darbinieku apmâcîbas.

Lauku attîstîbas 
programmas 
apakðpasâkuma    
aktivitâte

Vietçjâs ekonomikas stiprinâðanas iniciatîvas.

Projektu 
îstenoðanas 
teritorija

Grobiòas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiòodes, Nîcas, Rucavas un Pâvilostas 
novadi. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu 
“Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam” īstenošanai

3. Konkurss izsludināts 
šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rîcîba M3/R1 EJZF

Rîcîbas 
nosaukums

Atbalsts zivsaimniecîbas nozares attîstîbai un uzòçmçjdarbîbas 
daþâdoðanai piekrastç

Mçríis Veicinât konkurçtspçjîgas un ilgtspçjîgas Baltijas jûras piekrastes attîstîbu 
Liepâjas rajona partnerîbas teritorijâ 

Kârtai pieðíirtais 
finansçjums

259 587,90 EUR

Maksimâlâ 
attiecinâmo izmak-
su summa vienam 
projektam

50 000 EUR aprîkojuma projektiem
100 000 EUR bûvniecîbas projektiem

Maksimâlâ atbal-
sta intensitâte

30%  lielajiem uzòçmumiem un zvejas kuìu dzinçja nomaiòai
70%  inovatîvam projektam
80%  ar piekrastes zvejniecîbu saistîtiem projektiem un kopprojektiem
50% pârçjiem projektiem

Rîcîbas nosau-
kums un aktivitâðu 
apraksts 

1. aktivitâte. Pievienotâs vçrtîbas veidoðana un inovâcijas 
veicinâðana visos zvejas un akvakultûras produktu piegâdes 
posmos.
Aktivitâtes ietvaros paredzçts atbalstît zivsaimniecîbas uzòçmumus VRG 
teritorijâ (Baltijas jûras piekrastç), atbalstot saimnieciskâs darbîbas 
uzlaboðanu gan raþoðanas procesâ, gan produkcijas realizçðanâ.  Îpaðs 
atbalsts inovatîviem projektiem. Ir iespçjams îstenot kopprojektus. 
Inovatîvs projekts: ir projekts, kuru îstenojot tiek radîti jauni vai uzlaboti 
produkti, procesi vai metodes un kurð atbilst SVVA stratçìijâ noteiktajiem 
identificçðanas kritçrijiem.

2. aktivitâte. Ekonomiskâs izaugsmes veicinâðana, darba vietu 
radîðanas veicinâðana, kâ arî zivsaimniecîbas nozarç un citâs 
jûras ekonomikas nozarçs – daþâdoðana.
Aktivitâtes ietvaros atbalstâmi uzòçmçjdarbîbas projekti VRG teritorijas Baltijas jûras 
piekrastç, lai daþâdotu savu saimniecisko darbîbu zivsaimniecîbas nozarç un citâs 
jûras ekonomikas nozarçs. Galvenâs jûras ekonomikas nozares ir jûras transports, 
enerìija (tai skaitâ atjaunojamâ enerìija), tûrisms un zivsaimniecîba. Îpaðs atbalsts 
inovatîviem projektiem. Ir iespçjams îstenot kopprojektus.
Rîcîbas ietvaros atbalstâma ir bûvniecîba un ar to saistîtâs aktivitâtes, bûvmateriâlu 
iegâde, teritorijas labiekârtoðana, pamatlîdzekïu iegâde, kopprojektiem – mârketings.

Projektu 
îstenoðanas 
teritorija

Pâvilostas novads, Grobiòas novada Medzes pagasts, Nîcas novada Nîcas 
pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepâjas pilsçta  (2. aktivitâte tikai 
Liepâjas pilsçtâ, ja pretendenta komercdarbîbas joma pârsvarâ ir zvejniecîba, 
akvakultûra vai zivju un vçþveidîgo mîkstmieðu pârstrâde un konservçðana). 

4. Konkurss izsludināts 
šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rîcîba M3/R2 EJZF

Rîcîbas nosau-
kums

Atbalsts vides resursu un zvejas vai jûras kultûras mantojuma 
saglabâðanâ

Mçríis Veicinât konkurçtspçjîgas un ilgtspçjîgas Baltijas jûras piekrastes attîstîbu Liepâjas 
rajona partnerîbas teritorijâ

Kârtai pieðíirtais 
finansçjums

239 991,28 EUR

Maksimâlâ 
attiecinâmo izmaksu 
summa vienam 
projektam

50 000 EUR aprîkojuma projektiem
100 000 EUR bûvniecîbas projektiem
300 000 EUR paðvaldîbu sabiedriskâ labuma projektiem

Maksimâlâ atbalsta 
intensitâte

30%  lielajiem uzòçmumiem un  zvejas kuìu dzinçja nomaiòai
80%  ar piekrastes zvejniecîbu saistîtiem projektiem
90% paðvaldîbu un uzòçmçju sabiedriskâ labuma projektiem

Rîcîbas nosau-
kums un aktivitâðu 
apraksts

1. aktivitâte. Vides resursu vairoðana vai izmantoðana, kâ arî klimata 
pârmaiòu mazinâðana.
Aktivitâtes ietvaros atbalstâmi tâdi projekti, kas nepasliktina esoðo vides kvalitâti un 
sekmç vides kvalitâtes uzlaboðanu, atjaunojamo resursu ilgtspçjîgu izmantoðanu.
Infrastruktûras projekti, kas mazina vidi degradçjoðo ietekmi un antropogçno ietekmi 
uz piekrasti. 
Atbalstâma stacionârâ dzinçja nomaiòa uz zvejas kuìiem. 
Rîcîbas ietvaros atbalstâma ir bûvniecîba un ar to saistîtâs aktivitâtes, bûvmateriâlu 
iegâde, teritorijas labiekârtoðana, pamatlîdzekïu iegâde. 
2. aktivitâte. Zvejas vai jûras kultûras mantojuma izmantoðanas 
veicinâðana.
Aktivitâtes ietvaros atbalstâmi tâdi projekti, kuri veicina kultûras mantojuma 
saglabâðanu vai veicina kultûras pieejamîbu VRG teritorijas Baltijas jûras piekrastç. 
Rîcîbas ietvaros atbalstâma ir bûvniecîba un ar to saistîtâs aktivitâtes, bûvmateriâlu 
iegâde, teritorijas labiekârtoðana, pamatlîdzekïu iegâde.

Projektu îstenoðanas 
teritorija

Pâvilostas novads, Grobiòas novada Medzes pagasts, Nîcas novada Nîcas pagasts, 
Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepâjas pilsçta. 
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Liekas, nupat ar smaidu sejā 
un krāsainu ziedu buķeti rokā ie-
sākās jaunais mācību gads. Taču 
jau pagājuši četri mēneši un ir 
klāt Ziemassvētki, kad noslēdzas 
pirmais mācību pusgads, tiek iz-
sniegtas liecības un tradicionāli 
vidusskolā tiek rīkots Ziemassvēt-
ku koncerts, šogad tam tika dots 
nosaukums «Ziemassvētku zeķē 
piparkūku diedziņš». Pāvilostas 
vidusskolas skolēni un pedagogu 
kolektīvs 22. decembrī aicināja 
ikvienu ielūkoties, ko visu tik ne-
var ielikt vienā zeķē – gan dejas, 
dziesmas un dzejoļus, kā arī jaut-
ras un smieklīgas izdarības.

Kā ik gadu, katra klase bija 
īpaši gatavojusies Ziemassvētku 
koncertam un izveidojusi savu 
priekšnesumu. Tie bija par dažā-
dām tēmām un to, kā viņi saprot 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku. 
Tā 6. klase puteni vārīja uzputenī, 
10. klasei likās interesanti parādīt 
zālē sēdošajiem, kā no lielveika-
la tiek būrīšos vesti mājās kām-
ji, savukārt 12. klases meitenes 
sniedza improvizētu balto gulbju 
deju un 7. klase mazliet atļāvās 
pasmieties par populāriem TV šo-
viem kā «Saimnieks meklē sievu» 
un citiem.

Kā pēdējie Ziemassvētku kon-
certā uzstājās vidusskolas 1. līdz 
4. klašu apvienotais kolektīvs, 
sniedzot nelielu teatrālu uzve-
dumu par piparkūku karaļvalsti, 
kur iemitinājušās negantas peles, 
kas vēlas sagrauzt piparkūku pili, 
bet piparkūku ķēniņš un princis 
steidz glābt savu karaļvalsti un 
tās iemītniekus, precot daiļo kaķu 
meitu. Kā jau īstā Ziemassvētku 
piparkūku karaļvalstī, netrūka 
ne dejas, ne dziesmas, ne skaistu 
dzejoļu.

Bet koncerta izskaņā Pāvilos-
tas vidusskolas skolēni un sko-
lotāji, kā arī zālē sēdošie vecāki, 
vecvecāki, skolas absolventi un 
citi interesenti vienojās kopīgā 
dziesmā. Pēc skaistā koncerta 
ikviens varēja izdejoties svētku 
ballē.

Pāvilostas vidusskolas Zie-
massvētku koncerta režiju veidoja 
11. klases skolniece Kristiāna Šei-

Ziemassvētku koncerts vidusskolā

Pasākuma vadītājas (no kreisās) Elizabete Kiričenko un 
Kristiāna Šeiko.

Vidusskolas 8. klases priekšnesums.

Vidusskolas 10. klase.

1.–4. klašu skolēnu un audzinātāju veidotais uzvedums.

Vienojoties kopīgā dziesmā, gaišus un sirdssiltus svētkus 
vēlēja Pāvilostas vidusskolas direktores pienākumu izpildī-
tāja Marita Rolmane. Foto: M. Kurčanova

Izstādes autores (no kreisās) – Silvija Irēna Mauriņa un Daina Vītola. 

Pāvilostā atklāj novadnieku fotoizstādi
5. decembra pēcpusdienā Pāvilostas 

bibliotēkā atklāja jaunu fotoizstādi ar no-
saukumu “Mana Karaliste ir Te”. Izstādes 
darbu autori ir mūsu novadnieki, kuri 
katrs nāk no savas vietas Pāvilostas nova-
dā – Silvija Irēna Mauriņa no Pāvilostas, 
Ēriks Gausmanis no Vērgales un Daina 
Vītola no Ziemupes.

Par muzikālo priekšnesumu liels pal-
dies meitenēm – Samantai, Lienei, Unai 
un Kristiānai, kā arī viņu skolotājai Aijai!

Laipni aicinām visus apmeklēt izstā-
di, kura būs apskatāma līdz nākamā gada 
janvāra beigām!

Elīna Horna

Jau iepriekš rakstījām, ka fotoizstāde ir 
novadnieku Dainas Vītolas, Silvijas Irēnas 
Mauriņas un Ērika Gausmaņa realizēts 
Pāvilostas novada pašvaldības šī gada kul-
tūras projekts ar mērķi popularizēt Pāvilos-

tas novadu kā mūsu iedzīvotāju Karalisti, 
radīt kvalitatīvu, mūsdienīgu, aktuālu, viegli 
pārvietojamu, ātri uzliekamu triju fotogrāfu 
ceļojošo fotoizstādi par Pāvilostas novadu ar 
30 uz putu kartona izdrukātām fotogrāfijām.

Tās autori – Silvija, Ēriks un Daina – ir 
trīs pavisam dažādi cilvēki, katrs ar savu 
dzīves pieredzi, skatījumu, kuri dzīvo trīs 
dažādās novada vietās, bet pavisam noteikti 
viņus vieno trīs lietas: patīk fotografēt, mīl 
savu dzīvesvietu un savu novadu, kā arī visi 
trīs ir neglābjami romantiķi.

Izstāde savu ceļu pie skatītājiem uzsāka 
septembra vidū Ziemupes tautas namā, bet 
novembrī bija skatāma Vērgales kultūras 
namā un vēl janvārī tā aplūkojama Pāvilos-
tas novada pašvaldības izstāžu un semināru 
zālē, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

ko, kura kopā ar kolēģēm Eliza-
beti Kiričenko un Alīnu Viktoriju 
Burmeisteri arī pasākumu nova-
dīja, bet par svētku dekorācijām 
aktu zālē bija parūpējusies skolē-
nu līdzpārvalde.

Priecīgu un pozitīvu emociju 

uzlādēts, skolēniem iesākās Zie-
massvētku brīvlaiks, kad skolas 
solā bija jāatgriežas vien janvāra 
otrajā nedēļā.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Foto: E. Horna
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Pāvilostas novada Sociālais 
dienests 19. decembrī Pāvilos-
tas pilsētas kultūras namā uz 
tikšanos ar Ziemassvētku ve-
cīti un viņa draugiem aicināja 
bērnus no Pāvilostas un Sakas 
pagasta, bet 23. decembrī sa-

tikt vecīti Vērgales kultūras 
namā ieradās Vērgales pagasta 
bērni.

Pirmssvētku pasākuma ieva-
dā vispirms notika iepazīšanās 
ar Lauvu, kurš bija izbēdzis no 
zoodārza un vēlējās iegūt drau-

gus un uzzināt to, kas tad īsti ir 
Ziemassvētki, kā arī noskaidrot, 
kur Ziemassvētku vecītis pazau-
dējis balsi. To uzzināt palīdzēja 
gan bērni, gan Saimniece, Kaķis 
un Pele. Izrādījās, ka Ziemassvēt-
ku vecīša balsi bija paņēmusi 

Pele, taču Lauva aicināja visus 
būt draudzīgiem un labestīgiem 
un notikušo vērst par labu. Ar 
skanīgām dziesmām, jautrām 
dejām un rotaļām tika sagaidīts 
arī Ziemassvētku vecītis ar dāva-
nu maisu! Bet bērni par prieku 

Ziemassvētku vecītim un viņa 
jaukajiem draugiem bija iemācī-
jušies Ziemassvētku dzejoļus un 
pantiņus, pretī saņemot saldumu 
paku.

Vita Braže un 
Marita Kurčanova

Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja
Foto: V. Braže

Decembris ir īpašs labestī-
bas mēnesis, kad dāsni atveram 
sirdis ziedojumiem un labiem 
darbiem. Jau vairāku gadu ga-
rumā Pāvilostas novada vidējās 
paaudzes deju kolektīvi “Mār-
sils” un “Vērgalīte” ik gadu de-
cembra sākumā ar dejām, prie-
ku un gaišām domām piedalās 
Aizputes labdarības lielkoncer-
tā “Deja no sirds uz sirdi” Aiz-
putes sporta centrā.

Šogad labdarības koncerts 
tika rīkots ar mērķi, lai ziedotu 
biedrības “Aizputes Samarietis” 
ģimeņu atbalsta centram “Roku 
rokā”, kas vēlas Aizputē izveidot 
sajūtu – relaksācijas telpu bēr-
niem ar īpašām vajadzībām.

Labdarības lielkoncertā pie-
dalījās vairāk nekā 400 dejotāju 
no Liepājas deju apriņķa 21 deju 
kolektīva, kopā izdejojot 22 dejas 
un fināla jeb noslēguma deju. Pā-
vilostas pilsētas kultūras nama 
VPDK “Mārsils” kolektīva vadī-
tājas Zanes Mežavilkas vadībā 
skatītājus priecēja ar jaunās se-
zonas deju “Kristī mazus, kristī 
lielus” un iepriekšējās sezonas 
dejām “Es meitiņa kā rozīte” un 
“Meitenes pielūgsme”. Savukārt 
Vērgales kultūras nama VPDK 
“Vērgalīte” un vadītāja Kristīne 
Jaunbrūna koncertā piedalījās ar 
dejām “Lielais rits”, “Pa sauli, pret 
sauli pādīti dīdu”,  “Dievs, sargi 
dzimteni!”, “Pats par savu naudu 
dzēru” un deju kolāžu “Ciemā 
teku meitas celt”. Lielkoncerta no-
slēgumā visi kolektīvi apvienojās 
skaistā fināla uznācienā – dejā 
“Pa zaru zariem”.

Šogad labdarības koncertu ar 
savu klātbūtni bija pagodinājis arī 

PĀVILOSTAS NOVADA DEJOTĀJI PIEDALĀS 
LABDARĪBAS LIELKONCERTĀ

Liepājas apriņķa virsvadītājs Jānis 
Purviņš, kurš koncerta izskaņā at-
zina, ka jūtas ļoti lepns par saviem 
deju kolektīviem, kas līdz ar šo 
koncertu gan snieguši neaprakstā-
mas emocijas skatītājiem, gan aiz-
sākuši nākamā gada lielo Dziesmu 
un deju svētku deju maratonu.

Koncerta “Deja no sirds uz sir-
di” noslēgumā organizatori patei-
cās dalībniekiem un kolektīvu va-
dītājiem par skaisto koncertu, kas 
ik gadu pulcē pilnu zāli skatītāju. 
Tradicionāli arī šogad Pāvilostas 
novada dejotāji koncertu atbals-
tīja ne tikai ar dalību tajā, bet arī 
finansiāli, ziedojot naudiņu labda-
rības akcijas mērķim. 

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Foto: M. Kurčanova

VPDK “Mārsils”

VPDK “Vērgalīte”
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2. decembrī Pāvilostas Bēr-
nu un jauniešu centrs jau no 
paša rīta bija gatavībā doties 
uz Pāvilostas pilsētas kultūras 
namu, lai piedalītos Adventes 
ieskaņas tirdziņā.

Jaunieši vadīja radošās darb-
nīcas, kurās bija aicināts pieda-
līties ikviens bērns un to vecā-
ki – kopā griezām, līmējām un 
zīmējām sniegavīrus, eglītes un 
Ziemassvētku saldumu nūjiņas. 
Jaunieši arī bija sagatavojuši Zie-
massvētku kartītes un dažādus 
dekorus, kurus apmaiņā pret zie-
dojumiem cilvēki varēja iegūt sev 

loterijas veidā. Jauniešu mērķis ir 
ziedot savākto naudu “Eņģeļiem 
pār Latviju”, lai šajā Ziemassvēt-
ku laikā, kurš ir arī labo darbu 
laiks, palīdzētu bērniem, kuriem 
neiet tik viegli kā mums.

Paldies visiem, kuri mūs 
atbalstīja un palīdzēja īstenot 
mūsu ieceri! Mēs vēl turpināsim 
vākt naudiņu dažādos pa sā
kumos un kopējo savākto summu 
paziņosim vēlāk.

 
Terēze Cābele,

Pāvilostas novada Bērnu un 
jauniešu centra vadītāja

Jaunieši vāc ziedojumus

BJC dalībnieces (no kreisās) – Liene Šķila un Una Stendze.
Foto no BJC arhīva

3. decembrī Kazdangas 
kultūras centrā notika koru 
koncerts “Nāk svētītais miers 
pār tevi”, kurā piedalījās Pā-
vilostas  sieviešu koris “Sīga”, 
diriģente Liene Breča un kon-
certmeistare Dace Bunka. 

Koncerts bija veltīts kompo-
nista Ērika Eglīša 55 gadu jubi-
lejai, Ziemassvētku ieskaņai un 
Latvijas jubilejai. Aizputes, Dur-
bes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, 
Priekules, Vaiņodes koru izpil-
dījumā skanēja Ē. Eglīša kora 
dziesmas un XXVI Vispārējo 

latviešu Dziesmu svētku reper-
tuārs. Koncerta mākslinieciskā 
vadītāja bija Ilze Valce, kā arī 
pasākumu kuplināja XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu svētku 
virsdiriģenti Jēkabs Ozoliņš un 
Ints Teterovskis.

Paldies Kazdangas kultūras 
centra vadītājai un pārējiem dar-
biniekiem par sirsnīgo koncertu 
un Pāvilostas kultūras nama vadī-
tājai S. Vārsbergai par transportu!      

 Kora “Sīga” dalībniece 
Aina Jakovļeva

Liepājas apriņķa 
koru koncerts Kazdangā

Latvijas Nacionālā biblio-
tēka sadarbībā ar Latvijas bib-
liotēkām uzsāk jaunu skaļās 
lasīšanas sacensību, iesaistot 
11 līdz 12 gadus vecus (5. un 6. 
klases) skolēnus.

Uzsākot jaunu lasīšanas kon-
kursu, Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras centrs 
vēlas pilnveidot bērnu prasmes 
izvēlēties piemērotu un intere-
santu literatūru skaļajai lasīša-
nai, sekmēt interesi par lasīšanu 
un grāmatām, saliedēt bērnus 
kopīgām lasīšanas aktivitātēm, 
kā arī veicināt lasītprieku.

Arī Pāvilostas novada Pāvil
ostas bibliotēka sadarbībā ar 
Pāvilostas vidusskolas skolotāju 
Annu Kaži iesaistās šajā konkur-
sā, un 30. novembrī skolēniem 
tika noorganizēta skaļās lasīša-
nas sacensību pirmā kārta, kurā  
piedalījās Pāvilostas vidusskolas 
5. un 6. klases skolēni, kopumā 
20 skaļie lasītāji.

Dalībnieki bija izvēlējušies 
aizraujošas grāmatas, par kurām 
bija jāpastāsta, kāpēc izvēlējies 
tieši šo grāmatu, un jāizlasa ne-
liels ievads, lai klausītājam ir 
saprotams grāmatas un stāsta 
saturs, kuru lasa. Katram lasī-
tājam tika dotas 3 līdz 5 minū-
tes izvēlētā grāmatas fragmenta 
skaļajai priekšlasīšanai. Skolēni 
ar cieņu un uzmanību klausījās 
klasesbiedru uzstāšanos un šim 

konkursam deva savu nosauku-
mu “X faktors lasīšanā”.

Katrā klasē tika noteikti pir-
mo trīs vietu ieguvēji. Tā 5. klasē 
3. vietu uz diviem dalīja Roberts 
Vaškus un Daniela Tuze, 2. vietu 
ieguva Gabriela VagotiņaVagu-
le, savukārt 1. vietā ierindojās 
Rainers Zamarītis. Bet 6. klasē 
3. vietu ieguva Ralfs Rojs Kris-
tapsons un Kristiāns Gertsons, 2. 
vietā ierindojās Mārcis Zīlītis, bet 
godpilno 1. vietu saņēma Rihards 
Buncis.

Bērni tika vērtēti punktu 
sistēmā no 6 līdz 10, kur 6 bija 
viduvējs rādītājs, bet 10 – izcils 
sniegums. Žūrijas vērtēšanas 
veidlapās tika izvirzītas deviņas 
pozīcijas, pēc kurām tika vērtēti 
un likti punkti katram dalībnie-
kam par grāmatas fragmenta 
priekšlasījumu. Piemēram, da-
lībnieks lasa piemērotā tempā, 
klausītājam tiek nodotas emo-
cijas, stāsts aizrauj auditoriju, 
stāsta oriģinalitāte u.c. Žūrija ilgi 
apspriedās un pēc iegūto punktu 
kopvērtējuma nolēma, ka skaļās 
lasīšanas vietējā mēroga uzvarē-
tājs ir RAINERS ZAMARĪTIS no 
5. klases.

Dalībniekus vērtēja žūrija – 
Velta Citskovska, Marita Horna 
un es, Mairita Vītola. Jāatzīstas, 
ka tas nemaz nebija viegli, jo 
bērni bija ļoti centušies un labi 
sagatavojušies, bet mums bija 

jāvērtē pēc daudziem noteiktiem 
kritērijiem.

Sacensības notiek trijās kār-
tās: vietējā, reģionālā mērogā un 
nacionālais fināls Rīgā. Diemžēl 
uz Rīgu varēs doties tikai viens 
lasītājs no Liepājas reģiona, tāpēc 
turēsim īkšķus par mūsu lasīša-
nas čempionu Raineru Zamarīti, 
kuram jau janvārī būs jādodas uz 
Liepāju uz reģionālā mēroga ska-
ļās lasīšanas konkursu.

Konkursā reģionālā mēroga 
uzvarētājs lasīs vienu fragmentu 
no izvēlētās grāmatas un vienu 
fragmentu no citas, iepriekš nezi-
nāmas grāmatas, kas viņam tiks 
iedota fināla norises rītā. Valsts 
fināls būs krāšņi svētki, uz ku-
riem tiks ielūgta visa lasīšanas 
čempiona klase. Starp lasīšanas 
sesijām uzstāsies populārs māks-
linieks vai mūziķu grupa. Valsts 
lasīšanas čempions saņems ofi-
ciālu trofeju (kausu) skolai, kas 
nākamajā gadā ceļos tālāk. Valsts 
čempions uz gadu tiks iecelts par 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu direktoru – iedvesmotāju.

Paldies Maritai Hornai, Veltai 
Citskovskai, skolotājai Annai Ka-
žei un, protams, pasākuma dalīb-
niekiem!

Uz satikšanos “X faktorā lasī-
šanā 2018”!

                                                                                                           
Pāvilostas bibliotēkas 

vadītāja Mairita Vītola

Pāvilostā notiek skaļās lasīšanas 
sacensības jeb “X faktors” lasīšanā

Pāvilostas vidusskolas 6. klase un skolotāja Anna Kaže. Foto: M. Vītola 

Pavisam nemanot ir paskrēju-
ši 4 mēneši, un klāt ir 1. semestra 
beigas. Šogad skolā mācās 117 
skolēni.  Apkopojot rezultātus, se-
cinām, ka kopumā skolēni ir uzrā-
dījuši labus rezultātus, skolas vi-
dējā balle ir 7,41. Priecājamies par 
mūsu skolas izcilniekiem, kuru 
liecībās ir tikai 9 un 10 balles: 
Madars Bērznieks un Gabriela 
Vagotiņa-Vagule no 5. klases, bet 
8. klases skolniece Marta Zama-
rīte visos mācību priekšmetos ir 

saņēmusi augstāko vērtējumu “10 
balles”.  47 skolēniem vērtējumi 
liecībā nav zemāki par 6 ballēm, 
bet diemžēl 6 skolēni ir saņēmu-
ši arī nepietiekamus vērtējumus, 
tāpēc viņiem nākamajā pusgadā 
jāpieliek lielas pūles, lai skolu va-
rētu beigt sekmīgi. Visaugstākais 
vidējais vērtējums starp klasēm ir 
4. klasei ar 7,93 ballēm, 5. klasei 
ar 8,61 ballēm, bet vidusskolā 12. 
klasei ar 7,45 ballēm.

Jaunajā gadā vēlu visiem sko-

lēniem labas sekmes mācībās, zi-
nātkāri, radošumu un neatlaidību 
sava mērķa sasniegšanā! Pedago-
giem – stipru veselību, izturību 
un konkurētspēju šajā mainīgajā 
laikmetā, bet vecākiem būt par 
stipru balstu saviem bērniem visās 
dzīves situācijās! Lai visus kopā 
mūs vieno viens mērķis – gudra 
un erudīta jaunā paaudze! 

 Direktores vietniece 
izglītības jomā 

Aina Jakovļeva  

Pirmā mācību semestra 
rezultāti Pāvilostas vidusskolā

29. novembrī “Kastanīša” 
sešgadnieki devās mācību eks-
kursijā uz Liepāju. Mūsu mērķis 
bija Liepājas pilsētas vēstures 
muzejs un Amatnieku nams.

Gan vienā, gan otrā vietā mūs 
laipni uzņēma, pastāstīja un parā-
dīja daudz interesantu lietu. Mu-
zejā bērni ar interesi vēroja sen-
lietas, klausījās gides stāstījumā 
un atbildēja uz viņas jautājumiem. 

Jāatzīst, ka mūsu bērni ir lieli gud-
rinieki.

Amatnieku namā visinteresan-
tāk bija sēdēt stellēs un palīdzēt 
aust galdautu, kā arī pašu rokām 
sameistarot modernu atstarotāju. 
Ceram, ka bērni rosinās savus ve-
cākus vēl kādu reizi aizbraukt uz 
šīm vietām un kopīgi uzzināt kaut 
ko jaunu.

Iestādes vadītāja

“Saulītes” grupiņas 
mācību ekskursija uz Liepāju
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Daudzu gadu garumā bied-
rība «Pāvilostas kultūrvēstu-
riskais vides centrs» sadarbībā 
ar Pāvilostas pilsētas kultūras 
namu un Pāvilostas novada 
Bērnu un jauniešu centru 
mazu brīdi pirms Ziemassvēt-
kiem Pāvilostā rīkoja Ziemas-
svētku tirdziņu. Šogad pasāku-
ma organizatori bija nolēmuši 
ieviest zināmas korekcijas un 
pirmo reizi rīkot Adventes ie-
skaņas tirdziņu.

Tā kā pirmo gaišo svecīti Ad-
ventes vainagā šogad dedzinājām 
3. decembrī, tad tirdziņš tika rī-
kots dienu pirms – 2. decembrī.

Tiem, kam vēl nebija izgata-
vots vai iegādāts Adventes vai-
nags, to varēja izgatavot radoša-
jā darbnīcā «Adventes vainagu 
gatavošana» zinošas floristes 
Mairitas Vītolas pavadībā. Šo lie-
lisko  iespēju izmantoja vairāki 
pasākuma apmeklētāji, darinot 
krāšņus vainagus no dabas ma-
teriāliem. Savukārt prasmīgā 
apsveikumu kartīšu darinātāja 
Anitra Zinčenko aicināja gan 
lielus, gan mazus savā radošajā 
darbnīcā, kur varēja izgatavot 
savu Ziemassvētku apsveikuma 
kartīti, lai ar sirdssiltu sveicienu 
to vēlāk kādam nosūtītu vai uzdā-
vinātu. Bet Pāvilostas novada Bēr-
nu un jauniešu centra pārstāvji 
savā radošajā darbnīcā aicināja 

Aizvadīts pirmais Adventes tirdziņš

darināt skaistus Ziemassvētku 
dekorus. Centra vadītāja Terēze 
Cābele un pārstāve Liene Šķila 
tirdziņā piedāvāja iegādāties pret 
ziedojumiem  Bērnu un jaunie-
šu centra apmeklētāju darinātas 
apsveikuma kartītes, svečturīšus 
un  Ziemassvētku koka dekorus 
ar latviešu spēka zīmēm. Sazie-
dotā nauda tiks novirzīta akcijai 
«Eņģeļi pār Latviju».

Bet Adventes ieskaņas tir-
dziņa centrālais notikums bija 
tirgotāju un pircēju mijiedarbī-
ba. Šogad tirdziņā kopumā bija 
pulcējušies 11 tirgotāji gan no 
Pāvilostas, gan no Jūrkalnes, 
Alsungas, Tukuma, Talsiem, Rī-
gas un pat no Latgales. Ikviens 
tirdziņa apmeklētājs varēja ie-
gādāties lietas gan smukumam, 
gan saimniecībā noderīgus kok-
griezumus, māla izstrādājumus 
un citas preces, bet saldumu un 
gardu mājražojumu produkcijas 
tirgotāji aicināja degustēt un pre-

ci iegādāties kā ikdienas lietoša-
nai, tā arī Ziemassvētku galdam 
un svētku vakariņām.

Kā jau ikvienā tirgū, arī Pāvil
ostas tirdziņā neiztikt bez jaut-
rām dziesmām un dejām. Par pa-
sākuma apmeklētāju un tirgotāju 
labsajūtu rūpējās etnogrāfiskais 
ansamblis «Maģie suiti» no Jūr-
kalnes un Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama 1.–4. klašu tautisko 
deju kolektīvs.

Tradīcija, kad ikviens pircējs, 
kas iegādājies kādu tirdziņā pie-
dāvāto preci, piedalās loterijā un 
laimē kādu balvu, ko laipni atvēl 
katrs tirgotājs, tika saglabāta arī 
šajā Adventes ieskaņas tirdziņā. 
Tā pie skaistām dāvanām tika 
gan lieli, gan mazi tirgus apmek-
lētāji.

Lai tirgus dalībniekiem un 
pircējiem būtu spēks un izturība, 
ikviens tika cienāts ar spēcinošu 

putru un gardu tēju.
Pasākuma laikā kultūras 

namā simboliski tika iedegta arī 
pirmā Ziemassvētku egle pilsētā. 
Līdz ar labākiem laikapstākļiem 
citviet pilsētā pamazām tika ie-
degtas arī citas Ziemassvētku eg-
lītes, to vidū arī centrālā pilsētas 
egle pie Pāvilostas novada domes.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Foto: M. Kurčanova

22. decembrī Saraiķu biblio-
tēkā notika svētku sarīkojums 
«Balti nāca Ziemassvētki», uz kuru 
pulcējās lieli un mazi saraiķnieki. 
Svētku ieskaņā uz aizvadītā gada 
notikumiem atskatījās Saraiķu 
bibliotēkas vadītāja Inguna un 
bibliotekāre Ligita. Savukārt visus 
klātesošos priecēja Vērgales pa-
matskolas skolniece Gundega Ma-
tisone, kura norunāja fragmentus 
no literāriem darbiem, ar kuriem 
viņa veiksmīgi piedalījās stāstnie-
ku konkursā. Lai būtu interesan-
tāk, bija padomāts arī par loteriju. 
Ikviens, kurš saņēma savu izlozē-
to dāvanu, noskaitīja arī dzejolīti. 

Bibliotekāres bija parūpējušās arī 
par interesantām atrakcijām gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Ik-
viens izmēģināja veiksmi savdabī-
gā zivju makšķerēšanā, pieaugušo 
komanda pret bērnu komandu sa-
centās par ātrāko tautasdziesmu 
salikšanu no sajauktā secībā iedo-
tām papīra lapiņām. Nebūt nebija 
viegli uzminēt, cik daudz konfekšu 
ir trauciņā.

Bibliotekāres novēl visiem 
laimīgu jauno gadu un lasītājiem 
būt tikpat aktīviem arī nākamajā 
gadā!

 
Vita Braže

Gada nogales 
svētku sarīkojums 
Saraiķu bibliotēkā

Foto: V. Braže
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“Dzintariņa” raibie Ziemassvētki

Tik dažādos veidos pie mums atnāk Ziemas-
svētku sajūta un prieks. Šogad pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Dzintariņš” Ziemassvētku prieku 
centāmies noķert, darot dažnedažādas lietas. Zie-
massvētkus gaidot, bērni visās grupās cepa pipar-
kūkas, mācījās dzejoļus un dziesmas.

“Dzintariņa” kolektīvs jau daudzus gadus Zie-
massvētku nedēļu atklāj ar Bluķa rītu, kad iepa-
zīstinām bērnus ar senu latviešu tautas tradīciju 
– bluķa velšanu. Senie latvieši vēla bluķi pa visu 
ciemu no vienas mājas uz otru, ticēdami, ka bluķī 
tiek novelts viss vecā gada grūtums, un bluķi sa-
dedzināja par zīmi, ka vecā gada pūliņi pabeigti un 

jauns gads var sākties. Bluķa vilkšana arī atgādina 
saules kustību un sadedzināšana gaismas uzva-
ru pār tumsu, jo ir taču Saulgriežu laiks un mēs 
ļoti gaidām gaismas atgriešanos. Mēs pirmsskolas 
iestādē, bluķi dedzinot, ticam un ceram, ka tiksim 
vaļā no slimībām un niķiem, kas mūs šad un tad 
piemeklē.

Tad pienāk svētku laiks. Šogad “Taurenīšu” 
grupas bērni bija tik nepacietīgi, ka nevarēja sa-
gaidīt Ziemassvētku vecīti pie sevis, tāpēc devās 
vecītim pretī un satika to Ziemupes Rūķupē, kur 
pavadīja kopā ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem 
vairākas jautras un darbīgas stundas. 

“Vāverēnu” grupas bērniem īsti jautrus Ziemas-
svētku mirkļus sagādāja Ziemassvētku vecīša palīgi 

– divas enerģiskas rūķu meitenes Elīna un Sveta. 
Paldies meitenēm par atraktivitāti un atsaucību!

Foto no PII arhīva

Bet paši mazākie – “Saulītes” grupas bērni – bija vispacietīgākie un 
gaidīja, kad vecītis atnāks pie viņiem, un arī sagaidīja. Pie viņiem atnāca 
ne tikai Ziemassvētku vecītis, bet atbrauca arī Jūrkalnes tautas nama 
bērnu un jauniešu teātris “Jampadracis” režisores Kristīnes Skrulles va-
dībā ar ludziņu “Sniega vīru piedzīvojums”. Vēlāk izrādījās, ka Ziemas-
svētku vecīti sauc Silva. Tāpēc sakām milzīgu paldies Kristīnei un Silvai 
par atsaucību un piedalīšanos mūsu svētkos! 

Ziemassvētku nedēļai tuvojoties noslēgumam, visi pirmsskolas 
bērni devās uz Pāvilostas vidusskolu, kur noklausījās sākumskolas 
bērnu koncertu, veltītu speciāli pirmsskolas bērniem. “Dzintariņa” 
bērni nebija skopi un ar pašu ceptajām piparkūkām sveica koncerta 
dalībniekus.

Tagad atliek novēlēt, lai katrai ģimenei un ikvienam – lielam un 
mazam – ienāk mājās prieks. Lai harmonija, saticība un mīlestība val-
da savstarpējās attiecībās.

    
Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” vārdā vadītāja

Monta Pētermane

Jau trešo gadu pēc kārtas 
ziem upnieki jauno gadu sagai-
dīja kopā. Tagad to varam saukt 
par tradīciju. Sākām ar saskaitī-
šanos, turpinājām ar viktorīnu 
par Ziemupi, dančiem, krāšņu 
uguņošanu, Ziemupes tēla spod-
rināšanu, lambadu un putniņde-
ju. Mūziku katrs izvēlējās pēc 
savas gaumes. Piemēram, piecos 
no rīta visi dejoja “Dipu dapu lā-

cis nāk”. Tas bija ģimeniski, sati-
cīgi, skaisti un jautri. Paldies par 
piedalīšanos, par svētku salūtu. 
Īpašs paldies Ērikam par skaņas 
aparatūru. Lai 2018. gadā viss iz-
dodas gan mums, gan jums!

Daina Vītola 
(es arī tur biju, visu redzēju, 

līdz sešiem no rīta 
līdzi dejoju)

Ziemupnieki kopā sagaida 

JAUNO GADU
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21. decembrī Vērgales kultūras namā 
notika Vērgales pamatskolas Ziemas-
svētku pasākums. To ar izrādi par Zie-
massvētkiem atklāja Vērgales kultūras 
nama bērnu dramatiskais kolektīvs. Pēc 
eglītes iedegšanas un skolas direktora 
Ginta Jurika uzrunas tika sveikti tie sko-
lēni, kuri pirmajā semestrī mācījušies 
labi un teicami. Un tie ir:

1. klase – Marta AKERFELDE, Laura 
VANAGA, Kellija KRAUKLE, Ralfs GŪTMA-
NIS, Anna GULBE, Anna Amanda KALĒJA;

2. klase – Edvards AKERFELDS, Au-

gusts AKERFELDS, Ance LIBĶENA;
3. klase – Madara MIZĒNA, Ance MA-

TISONE, Ralfs HELMŠTEINS, Rinalds GUL-
BIS, Intars VOITKEVIČS;

4. klase – Madara BRĒDIĶE, Paula Lore-
ta BRĒDIĶE, Viktorija Edija VIHMANE;

5. klase – Arnita APLOKA, Roberts IN-
DRIEKUS, Mārtiņš LAGZDIŅŠ, Gundega 
MATISONE, Rihards NOVADS, Reinis VĪTO-
LIŅŠ;

6. klase – Džeina ŠERVINCKA, Amanda 
TROFIMOVA, Ērika RUDZĀJA;

7. klase – Miks KALĒJS;

Vērgales pamatskolas Ziemassvētki

Kā jau ierasts, gada nogalē 
ikviens varēja ciemoties Rūķu 
ciematiņā Rūķupē Ziemupes jūr-
malā, kas atrodas starp divām 
upēm un vienmēr līdzās jūrai, un, 
kā vēsta teika, tas šeit atrodas jau 
no aizseniem laikiem, kad Rūķis 
Fekusko Eibrahs kļuva par pirmo 
Rūķrūķi un aicināja rūķus darbo-
ties kopā, veidot ciematu un pie-
vērsties amatniecībai, mājsaim-
niecībai un visādām citām labām 
-ībām. Izveidojās ciemats, kurā no-
tikt brīnumainām lietām ne tikai 
senatnē, bet arī mūsdienās, – te 
katrs var atrast savu sirdsmieru, 
prieku par kopā būšanu, radīt un 
saskatīt Brīnumu un sajust dzīvi 
un dzīvīgumu. Ja vasarā Rūķupi 
spēj saredzēt tikai tie, kas lietās 
mēdz ieskatīties un ieklausīties 
vērīgāk, tad pirms Ziemassvēt-
kiem pie Rūķiem brauc ciemoties 
lieli un mazi cilvēkbērni no malu 
malām un tad visi kopā ar Rūķrū-
ķi Ziemassvētku vecīti iet rotaļās, 
gatavo sveces, rūķēnus un, patei-
coties Liepājas Novada fonda at-

balstam, lukturus u. c. noderīgas 
lietas dažādās Rūķotavās, dzer 
tēju, apmīļo poniju Kriksi un viņa 
lielos radiniekus zirgus, parunā 
ar kaziņu Grietu, skrienas ar vēju 
un suņrūķi Mesi, pēta putnus un 
jūru, raksta par saviem lieliska-
jiem darbiem, izstaigā Rūķ upes 
takas un galu galā – atrod to, pēc 
kā braukuši – Prieku.

Šoreiz šādu Prieka atradēju 
Rūķupē ciemojās vairāk nekā 
citus gadus – mazliet virs tūk
stoša. Lielākā daļa bija tepat 
no netālienes – Liepājas, Pā
vil ostas, Cīravas, Durbes, Sik
šņiem, Apriķiem, Vērgales, bet 
ceļš uz Rūķupi veda arī no tā
lākām vietām – Dobeles, Rīgas, 
Ventspils, Saldus, Brocēnu un 
Kuldīgas novada. 

Arī vēstules pie Ziemassvētku 
vecīša ceļo no visas Latvijas un 
ārzemēm – Taivānas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Vācijas, Anglijas 
u. c. pasaules vietām. Kopumā 
nu jau saņemtas vairāk nekā 500 
vēstules, bet tās turpina pienākt. 

Un labi, ka vecītim tām ir savs īpa-
šais skapis, kur tās visas sašķirot, 
samīļot un pārskatīt. 

Papildus tam, kā katru gadu, 
darbojās akcija “Piepildīsim lielo 
Dāvanu maisu!”. Atsaucība dara 
prieku – dāvanas vestas un sa-
ņemtas no bērnudārzu grupiņām, 
klašu un darba kolektīviem, indi-
viduāliem dāvinātājiem no Liepā-
jas, Ventspils, Kandavas, Blīdenes 
un daudzām citām vietām. Ja ak-
cijas pirmsākumos rūķiem nācās 
atgādināt, ka tās ir Dāvanas, nevis 
iespēja iztīrīt savu skapi un mājas, 
tad beidzamos divus gadus rūķi ir 
sajūsmā – mēs ar gandarījumu 
vedīsim šīs Dāvanas to nākamiem 
īpašniekiem un jau tagad zinām 
droši – cilvēkiem būs Prieks! Tas 
arī ir šīs akcijas mērķis un pamat-
uzdevums – dāvinātāju mīlestību 
nogādāt tiem, kam tā šobrīd ļoti 
noderēs savu spēku, gaišuma un 
ticības sev stiprināšanai. 

Ja vācu rūķis Tumors fon 
Pletenbergs kādreiz šajā krastā 
tika atstāts viens, tad ir pilnī-

gi skaidrs, ka šo vairāku simtu 
gadu gaitā to te kļuvis kārtīgs 
pulciņš un pa visiem kopā mēs 
spējam sniegt svētku sajūtu sev 
un citiem. Viens rūķis īsti nav 
rūķotājs, tāpēc vēlamies sacīt sil-
tu, apaļu un mīļu Paldies visiem 
tiem, kas dara, rada, atsaucas un 
iesaistās, un tādu ir daudz. Sāk-
sim ar tiem pašiem pamatrūķiem 
jeb vietējiem rūķupiešiem – Tējas 
rūķim – Birutai Kurmei, Ponijrū-
ķim – Dagnijai Lejai, Bodīšrūķim 
– Skaidrītei Blūmai, Bišu rūķim 
– Baibai Tikumai no Cīravas mācī-
bu dravas “Strops”, Dabas rūķim 
– Ritvaram Rekmanim. Un mūsu 
draugiem – lieliskajam malamu-
tam Mesim un saimniecei Anitai 
Reinei, Kalējrūķim – Laimonim 
Spēkam no Valtaiķiem, Rūķim 
rūķotājam – Kristīnei Kārkliņai
Lipartei no Brocēniem, Kurzemes 
NVO atbalsta centra rūķiem, Dur-
bes Zirgu rūķiem no ZS “Atvases”, 
Embūtes Garšaugu rūķiem – īpaši 
Inetai JurķeiMiķelsonei, Aizputes 
līnijdejotāju rūķu pulciņam, Cīra-

vas meža zvēriem (īpašs paldies 
Sarmītei Brašai), Ziemupes tau-
tas nama rūķim – Dainai Vītolai. 
Paldies par izlīdzēšanu ārkārtas 
un ne tik ārkārtas situācijās – Zi-
tai Balandei, Nikolajam Pavlov-
kim, Andrim Balandem, Aksanai 
Blūmai un Leldei Štakonai. Un, 
protams, paldies arī mūsu gal-
venajam un fotogēniskākajam 
Rūķrūķim – Ziemassvētku vecī-
tim! Kā arī visām citām šo rūķu 
svarīgajām personām, jo tikai ar 
draugu un ģimenes sapratni un 
atbalstu mēs ikviens varam iz-
darīt to, ko vēlamies un kas mūs 
iepriecina. Un tikai tad, ja rūķi ir 
kopā ar domām un darbiem, pa-
saulē rodas Brīnumi.

Liels paldies arī tiem rūķiem, 
kas strādā Pāvilostas novada paš-
valdībā un kuriem atradās brīdis, 
lai laikus salabotu ceļu uz Rūķupi. 
Lai mums visiem arī nākamā gadā 
kopā viss izdodas!

Rūķupes rūķu vārdā – 
Daina un Daiga

Uz tikšanos nākamā gada RŪĶUPĒ

Decembra ieskaņā savus vār-
tus atkal vēra “Rūķupe” Ziemu-
pē, lai iepriecinātu gan lielus, 
gan mazus kopā ar Rūķrūķi Zie-
massvētku vecīti. Viņa namiņš 
šogad bija atrodams pie pašiem 
Rūķupes vārtiem, mazliet nostāk 
no apkārt valdošās burzmas un 
trokšņiem, un to cītīgi sargāja 
sniegavīrs Olafs! Ierodoties Zie-
massvētku vecītis ar visiem sa-
sveicinājās, iepazinās un aicināja 
kopīgi izkustēties. Viņam čakli 

palīdzēja Aizputes līnijdejotāju 
grupa “Kompliments”. Gan lieli, 
gan mazi atbrīvojās no visiem 
niķiem un dusmām, kas pa visu 
gadu sakrājušies. Un tad jau svēt-
kiem vārti bija vaļā.

Rūķupes rūķi saka lielu, lielu 
paldies Zitai par skaisto Rūķu-
pes zīmi, kas šogad priecē katru 
ciemiņu! Kā jau katru gadu, arī 
šoreiz pašus mazākos ieprieci-
nāja ponijs Kriksis. Bet svētdien 
viņam pievienojās un darbos iz-

palīdzēja lielie brālēni no zem-
nieku saimniecības “Atvases”. 
Uz dzīvi Rūķupē decembrī bija 
pārcēlusies arī ļoti komunikab-
lā kaziņa Grieta un daudz mīļu, 
pūkainu trusēnu, kuri arī gaidīt 
gaidīja, lai viņus samīļo un iedod 
kādu kārumu! Lai drēgnajā laikā 
sasildītos, Tējas rūķis parūpējās 
par karstu tēju un siltumu pie 
ugunskura. 

Vita Braže

Rūķupei vārti vaļā!
Foto: V. Braže

8. klase – Elīna MILTIŅA, Sanija Monta 
BRĒDIĶE, Eva VĪTOLIŅA;

9. klase – Andris JĒCIS, Paula PELNĒ-
NA.

 Šie skolēni iededza pa svecītei svētku 
eglē. Bet pasākuma turpinājumā bija iespē-

ja skolēnu izpildījumā noskatīties Annas 
Brigaderes pasaku lugu «Sprīdītis», kuras 
tapšanā skolēni un skolotāji bija ieguldīju-
ši lielu darbu. Pēc skaistās izrādes skolēni 
pulcējās uz Ziemassvētku balli.

Vita Braže

Foto: V. Braže
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20. decembrī  Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts 
“KOPĀ ZIEMASSVĒTKOS” un liecību saņemšana. Tajā izskanēja vis-
dažādākie skaņdarbi, kuri katru stundu tika pieslīpēti, lai koncertā 
skanētu vislabākajā izpildījumā. Priecājamies, ka vecāki atrada laiku, 
lai atnāktu uz koncertu, un paldies par sirsnīgajiem aplausiem!

Savukārt Mākslas skolā sirsnīgu noskaņu radīja audzēkņu 
radošo darbu izstāde, tirdziņš un svētku noformējums – egles izro-
tāšana ar pašgatavotiem rotājumiem. Muzikālu pārsteigumu sniedza 
ģitāristu ansamblis – Eva un Reinis Vītoliņi.

Ziemassvētku brīnums – mūsos pašos

Decembris ir Ziemassvētku un Jaungada laiks. Pāvilostas Mūzikas un Pāvilostas Mākslas skolās tas 
paskrien vienā elpas vilcienā, jo rit mācību process – skates, mācību koncerti un, protams, koncerti un 
izstādes! Mēs taču dāvājam svētkus klausītājiem un skatītājiem!

Arī šogad, turpinot tradīciju, 18. decembrī Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sniedza labdarības 
koncertu Pāvilostas sociālās aprūpes centrā cilvēkiem, kuri ir kļuvuši slimi un nespēcīgi, kuriem nav 
tuvinieku, kas par viņiem rūpētos. Taču arī šo cilvēku sirdis ilgojas pēc svētku brīnuma, uzmanības, jau-
niem iespaidiem.

19. decembrī pirmo reizi tikko izremontētā Vērgales pamatskolas zālē izskanēja koncerts, kurā uz-
stājās Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāju Anitas Ceras klavierspēles un Helmuta Audara ģitāras spēles au-
dzēkņi. Šo audzēkņu uzstāšanos dzirdējām Vērgales evaņģēliski luteriskajā baznīcā sestdien, 14. decembrī. 
Tika izstādīti arī Pāvilostas Mākslas skolas skolotājas Daigas Lapiņas jaunāko audzēkņu A. Libķenas, 
D. Dones, E. Akerfelda, K. Novada, E. Naruševičas radošie darbiņi, kuri izpelnījās skolotāju un vecāku atzi-
nību. Pasākuma noslēgumā cienājāmies ar siltu tēju un kliņģeri. Novēlu, lai šāda kopā sanākšana Vērgales 
pamatskolā turpmāk kļūtu par tradīciju! 

Apsveicam Ingu Šlangenu 
ar 3. vietas iegūšanu Aizpu-
tes Mākslas skolas un Mārtiņa 
Freimaņa fonda organizētajā 
LR profesionālās ievirzes iz-
glītības mākslas skolu glez-
niecības konkursā “Dzīve kā 
košums”.  Atzinīgi tika novēr-
tēti arī pašmāju Ziemassvētku 
kartīšu dizaina konkursa uz-
varētāji – 1. vieta Ingai Šlange-
nai, 2. vieta Emīlam Sīpolam, 
3. vieta Keitai Pastarei. Apsvei-
cam, un vēlējums – tā arī turpi-
nāt uz priekšu! Ziemassvētku 
kartīšu izstāde apskatāma arī 
Pāvilostas bibliotēkā. Pasāku-
mu noslēdzām ar Ziemassvēt-
kiem raksturīgām smaržām, 
piparkūku cepšanu un kliņģera 
baudīšanu!

Neskatoties uz bērnu 
brīvdienu laiku, Mākslas skolas 
audzēkņi kopā ar pedagogiem 
29. decembrī apmeklēja Lie-

pājas muzejā nodarbību “Sil-
tus sveicienus Tev sūtu”, kas 
iepazīstināja ar Ziemassvētku 
kartītēm un vēlējumiem. Tajā 
uzzinājām, kā radusies kartīšu 
sūtīšanas tradīcija, kāpēc vēl 
joprojām ir vērts to darīt.

Un tā mācību pusgads 
paskrējis nemanot. Laiks maz
liet apstāties, pabūt kopā ar sev 
tuviem un mīļiem cilvēkiem un 
atrast Ziemassvētku brīnumu, 
kas mīt mūsos pašos – mūsu 
sirdīs. Un vai tas nav brīnums, 
ko spēj dot mazā cilvēciņa neat-
laidīgais darbs!?

Pateicamies visiem vecā-
kiem par atbalstu un sadarbību, 
visiem audzēkņiem un pedago-
giem  par ieguldīto darbu!

 
Pāvilostas Mūzikas skolas 

direktore un
Pāvilostas Mākslas skolas 

 direktores p. i. Inga ŠNORE

Foto: I. Šnore

Foto no Mūzikas skolas arhīva

Foto: D. Bērznieks

Jau atkal gads paskrējis 
un pienākuši Ziemassvēt-
ki. Lai arī visapkārt zaļš un 
svētku sajūtu grūti uzburt, 
mūsu audzēkņi cītīgi gatavo-
jas Ziemassvētkiem. Apsolī-
ta tikšanās ar Ziemassvētku 
vecīti! Un saldumu paciņas 
arī būs!

Jaunākās grupiņas vecāki 
bija sagādājuši bērniem pār-
steigumu, izrādot leļļu ludzi-
ņu. Arī sešgadnieku vecāki bija 
sagatavojuši pārsteigumu – lu-
dziņu par Jānīti, kurš negribē-
ja mācīties burtiņus. Savukārt 
piecgadnieku grupiņa devās 
pie Ziemassvētku vecīša uz 

Rūķ upi. Vidējās grupiņas bēr-
ni uzbūra ziemas pasaku kopā 
ar Sniegamāti un Sniegavīru.

Paldies grupu skolotājām, 
auklītēm un mūzikas skolotā-
jai par skaistajiem svētkiem! 
Paldies arī mūsu Ziemassvētku 
vecītim (N. Dunkeram), kurš 
nu jau gadiem priecē mūsu bēr-
nus! Paldies arī tiem vecākiem 
un darbiniekiem, kas atsaucās 
Rūķupes rūķu aicinājumam un 
sagatavoja Ziemassvētku paci-
ņas trūcīgiem cilvēkiem!

Laimīgu, veselīgu un rado-
šu jauno 2018. gadu!

Iestādes vadītāja

Ziemassvētki 
Vērgales PII “Kastanītis”

Foto: G. Akerfelde

3. vieta glezniecības konkursā
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Rietumu līgas ceturtās kārtas 
spēlē Ventspilī 28. novembrī “Pā-
vilostas novada” komanda spēlēja 
ar “Bērzi/Plus Ventspils” koman-
du. Abas komandas spēli uzsāka 
nervozi, bet labāki pirmajā tās 
nogrieznī bija pretinieki. Otrajā 
puslaikā viss mainījās. Mūsu bas-
ketbolisti ģērbtuvē bija spējuši 
izvērtēt spēles pirmajā pusē pie-
ļautās kļūdas, spēja pietuvoties 
pretiniekiem un izvirzīties vadī-
bā. Beigās tika izcīnīta kārtējā 
uzvara ar rezultātu 104:90. Labā-
kie spēlētāji komandā “Pāvilostas 
novads” bija Jurģis Muskats ar 23 

punktiem un komandā “Bērzi/
Plus Ventspils”  – Jānis Zemels 
un Matīss Gredzens, abiem pa 25 
punktiem.

Arī nākamā kārtā Vērgales 
sporta namā bija jāspēlē pret 
«Bērzi/Plus Ventspils» komandu. 
Šoreiz viss bija pretēji Ventspilī 
notikušajai spēlei. Sākumā 
mūsējie izvirzījās drošā vadībā 
ar +12 punktiem. Spēles otrajā 
pusē ventspilnieki ieslēdza savu 
«punktu mašīnu” un, uzbrūkot 
grozam ar augstu precizitāti no 
trīspunktu distances, pietuvojās 
mūsējiem un izvirzījās vadībā. 

Spēles beigu rezultāts 100:94, 
šoreiz uzvarot pretiniekiem. Pre-
tinieku centra spēlētājs Jānis 
Andersons realizēja 8 precīzus 
tālmetienus (26 punkti). Labākie 
spēlētāji komandā “Pāvilostas 
novads” bija Niks Lagzdiņš ar 20 
punktiem un komandā “Bērzi/
Plus Ventspils”  – Jānis Zemels ar 
29 punktiem.

Vairāk par spēlēm Rietumu 
līgā interneta vietnē: www.rietu-
muliga.lv.

Vērgales sporta nama vadītājs
Dzintars Semenkovs

Liepājas Olimpiskajā centrā 25. 
un 26. novembrī aizvadītas cetur-
tās un piektās kārtas spēles LPBČ. 
Otrajā divīzijā “Pāvilostas novada” 
komanda tikās ar “Kvartāla/Parabe-
lum” un “Fēniksa” komandām. Pie 
pirmās uzvaras čempionātā mūsu 
komanda spēlēja pret “Kvartālu/
Parabelum”, mačā jau no paša spē-
les sākuma labāki bija “Pāvilostas 
novada” komandas spēlētāji. Visu 
spēli aizvadot bez kritumiem, tika 
izcīnīta pārliecinoša uzvara ar re-
zultātu 89:38. “Pāvil ostas novada” 
komandā rezultatīvākie spēlētāji: 
Kaspars Kviesis ar 25 punktiem un 
Reinis Trofimovs ar 16 punktiem. 
Otrā spēle tika spēlēta pret čem-
pionātā pirmā vietā esošo koman-
du “Fēnikss”, kura vēl zaudējuma 
rūgtumu nav izjutusi. Pirmo ceturt-
daļu laukumā norisinājās līdzīga 
spēkošanās un minimālā vadībā 

atradās mūsējie. Otrajā spēles no-
grieznī “Fēnikss” apliecināja savu 
pārākumu un pārliecinoši uzvarēja 
spēli ar rezultātu 73:42. “Pāvilostas 
novada” komandu no zaudējuma 
neglāba pat Kaspara Kvieša  gūtie 
25 punkti.

Pirmās divīzijas pirmajā spē-
lē “Oskara transports” sacentās 
ar komandu “Mērnieks”. Līdz šai 
spēlei abas komandas  čempio-
nātu aizvadīja bez zaudējumiem, 
tāpēc arī tika gaidīta nopietna 
spēkošanās. Visas spēles laikā 
neviena no komandām neieguva 
vairāk par sešu punktu pārsva-
ru un uzvarētāja noskaidrošana 
notika spēles beigās. To nedaudz 
labāk aizvadīja “Mērnieka” bas-
ketbolisti un sagādāja mūsējiem 
pirmo zaudējumu ar rezultātu 
71:67. “Oskara transporta” ko-
mandā rezultatīvākais spēlētājs 

šajā spēlē bija Mārtiņš Lūsis ar 18 
punktiem.

Otrajā spēlē tikās pagājušās 
sezonas finālisti “Oskara trans-
ports” un principiālie pretinieki 
no “LPPP/Nīca”. Kā jau tas bija 
gaidāms, spēle notika punkts pun-
ktā un otro maču pēc kārtas likte-
nis izšķīrās spēles beigās. Šoreiz 
veiksme vairāk bija mūsu pusē 
un ar pēdējo sekunžu metienu 
Arvis Jančauskis izrāva uzvaru ar 
rezultātu 77:76. Komandā “Oskara 
transports” rezultatīvākie spēlētā-
ji šajā spēlē bija A. Jančauskis ar 
21 punktu un Lauris Pirktiņš ar 
13 punktiem.

Vairāk informācijas par 
spēlēm Liepājas pilsētas 
basketbola čempionātā  interneta 
vietnē: www.liepajniekiem.lv sada-
ļā “Sports” un www.basket.lv sada-
ļā “Turnīri”.

Pāvilostas novada komandas piedalās 
Liepājas pilsētas basketbola čempionātā

Basketbola komanda “Pāvilostas novads” 
turpina spēles Rietumu līgā

Otrajos Ziemassvētkos, 26. 
decembrī, Pāvilostas vidussko-
las sporta zālē notika Pāvilostas 
novada ceļojošā kausa izcīņa 
galda tenisā.

Jauniešu grupā līdz 16 gadiem 
turnīrā piedalījās pieci dalībnie-
ki. Izspēlējot savstarpējos mačus, 

par turnīra uzvarētāju un ceļojošā 
kausa īpašnieku  uz gadu kļuva 
Kristiāns Roberts GERTSONS, 2. 
vietā ierindojās Klāvs Pauls VĒJ-
KĀJS, bet 3. vietā – Rihards ĶEP-
SNIS.

Pieaugušo grupā turnīrā pie-
dalījās piecas sievietes un desmit 

vīrieši. Izspēlējot savstarpējos 
mačus, par turnīra uzvarētāju un 
ceļojošā kausa īpašnieci uz gadu 
starp sievietēm kļuva Aija BAR-
SUKOVA, 2. vietā Aivita BARSU-
KOVA, bet 3.vietā ierindojās Arita 
MŪRNIECE.

Pieaugušo grupā starp vīrie-

šiem, izspēlējot katram dalībnie-
kam ar katru, par turnīra uzvarē-
tāju un ceļojošā kausa īpašnieku 
uz gadu kļuva Ainars GIERKENS, 
2. vietā Sandis BIERIŅŠ un 3. vie-
tā Aldis BARSUKOVS.

Paldies visiem galda tenisa cie-
nītājiem par piedalīšanos sacensī-

bās! 2018. gada 3. februārī Pāvilos-
tas vidusskolas sporta zālē notiks 
Pāvilostas atklātais čempionāts gal-
da tenisā. Sacensību nolikums būs 
pieejams  Pāvilostas mājaslapā.

Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs

PĀVILOSTAS NOVADA CEĻOJOŠAIS KAUSS GALDA TENISĀ

Kausa īpašnieks uz gadu – Kristiāns Roberts 
GERTSONS, 2. vietā ierindojās Klāvs Pauls 
VĒJKĀJS, bet 3.vietā Rihards ĶEPSNIS.

1. vieta un ceļojošais kauss – Aijai BARSUKOVAI, 
2. vietā Aivita BARSUKOVA, 
bet 3. vietā Arita MŪRNIECE.

Ceļojošā kausa guvējs Ainars GIERKENS, 
2. vietā Sandis BIERIŅŠ un 
3. vietā Aldis BARSUKOVS. Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas telpu futbola ko-
manda piedalījās Aizputes nova-
da 2017. gada čempionātā telpu 
futbolā. Turnīrs notika no ok-
tobra līdz decembrim. Turnīrā 
piedalījās septiņas komandas, 
izspēlējot divus apļus. Pirmā 
apļa rezultāti: “Rokasbirzs” pret 
“Pāvilostu”, rezultāts 1:6; “Apri-
ķi” pret “Pāvilostu”, rezultāts 2:6; 
“Cīravas PV” pret “Pāvilostu”, 
rezultāts 2:7, “Dunalka” pret “Pā-
vilostu”, rezultāts 9:7; “Hasenpo-
th  Stabendrill” pret “Pāvilostu”, 
rezultāts 1:2, un “Cīrava” pret 
“Pāvilostu”, rezultāts 2:2. Otrā 
apļa rezultāti: “Apriķi” pret “Pā-
vilostu”, rezultāts 1:2; “Cīravas 
PV” pret “Pāvilostu”, rezultāts 
3:6, “Hasenpoth Stabendrill” pret 
“Pāvilostu”, rezultāts 0:6; “Cī-
rava” pret “Pāvilostu”, rezultāts 
4:0; “Rokasbirzs” pret “Pāvilos-

tu”, rezultāts 4:4, un “Dunalka” 
pret “Pāvilostu”, rezultāts 6:3.

Par turnīra uzvarētāju kļuva 
“Dunalkas” komanda ar 31 pun-
ktu. 2. vietā “Cīravas”  komanda 
ar 28 punktiem, 3. vietā “Pāvilos-
tas” komanda ar 23 punktiem, 
4. vietā “Apriķu” komanda ar 16 
punktiem, 5. vietā “Rokasbirzs” 
komanda ar 14 punktiem, 6. vietā 
“Cīravas PV” komanda ar 7 punk-
tiem, 7. vietā “Hasenpoth Staben-
drill” ar 3 punktiem.

Pāvilostas komandā spēlēja: 
Ivo Jaunzems, Kristers Cābelis, 
Gints Šulcs, Nauris Stirna, Ivars 
Horns, Ilmārs Šnore, Arvis Pēter-
manis, Mārtiņš Vērnieks, Andris 
Cābelis, Juris Bučoks, Matīss Eih
valds un Aldis Barsukovs.

Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs

PĀVILOSTNIEKI STARTĒ 
TELPU FUTBOLA TURNĪRĀ
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita 
Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente Vita Braže 
(tālr. 29393866). Raksti 2018. gada februāra izdevumam 
jāiesniedz līdz 2018. gada 30. janvārim.
Rakstus var sūtīt pa e-pastu uz adresi info@pavilosta.lv vai 
vitab3@inbox.lv, nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izdevums ir bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

 
GUNĀRS JEMBERGS 

(dzim. 1948. g.) 

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 
Alfrēdu DADZI – 86
Raisu ŠUTJKO – 86
Ausmu ENĢELI – 84
Āriju BĪRAUSU – 83
Jāzepu SKUDRU – 83
Valiju VĪGANTI – 83
Sergeju BOLGOVU – 81
Birutu VĒVERI – 81
Āriju ROKPELNI – 80
Reini BISTROVU – 75
Brigitu MEŽAVILKU – 75
Venēru SELDERIŅU – 65

Viktoru ZAICEVU – 65
Andri ERMSONU – 60
Nikolaju KURČANOVU – 60
Dagniju RANCĀNI – 60
Vari VĪGANTU – 60
Dairu FREIDENFELDI

VĒRGALES PAGASTĀ
Hermīni KRŪTMANI – 90
Annu PETROVU – 82
Miervaldi TILTU – 81
Birutu STEPANOVU – 75 
Miliju ŪŠI – 75 

Edviju EIHI – 70
Indru EIZENGRAUDIŅU – 70
Anitu KRAUZI – 65
Silviju BRIKMANI – 60
Santu KRAUZI, Birutu TEIBI, 
Ģirtu LAUMANI 

SAKAS PAGASTĀ
Arnoldu KREICBERGU – 86
Viju GUSEVU – 80
Lūciju ARĀJU – 70
Givi GOGUADZI – 70
Miervaldi GUDEVICU – 70
Viktoru REBUKU, Kristīni 
BALKU 

PILNGADNIEKUS – 
Kristeru CĀBELI Pāvilostā,
Lieni DUDINU un 
Mārtiņu KLEINŠMITU 
Vērgales pagastā!

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 

Nāks gads aiz gada, un Tu skaiti sevī,
Cik gadu sev, cik citiem dzīvē devi?
Kas citiem vairāk nekā sev spēj dot,
Tas laimīgs, savu dzīvi pārskatot!

JANVĀRĪ DZIMUŠOS 
Pāvilostas novada iedzīvotājus!

Viku un Mārtiņu PĒTERSONUS 
ar meitas ANNAS KSENIJAS piedzimšanu!

SVEICAM

Evitu MEŅĢI un 
Ervīnu GUDĒVIČU 

Sveicam kāzu dienā!
Tas visskumjākais brīdis, 
kad mīļa sirds 
Uz mūžu mūžiem 
pārtrūkst un stājas, 
Tad zvaigznes pie debesīm 
asarās mirkst 
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Pāvilostas rokdarbu pulciņš 

“Spundiņš” izsaka līdzjūtību Birutai 
Jembergai un piederīgajiem, 

Gunāru JEMBERGU 
Mūžības ceļos pavadot!

Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 
Bet atmiņas tik dārgās 
Sirds ilgi saglabās.
Pāvilostas pensionāru apvienība 

“Varavīksne” izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Birutai Jembergai, 

VĪRU 
Aizsaulē aizvadot! 

LĪDZJŪTĪBAS

Mēs katrs spējam
Baltākos brīnumus radīt –
no zieda,
no vārda,
no krāsas, 
no skaņas,
no vēja.
Mēs katrs protam tos tālāk dot,
mīlot un atbildes neprasot.

                                      /G. Āboliņa/

Vismīļākie sveicieni 
mūsu HERMĪNES tantei 
90. dzimšanas dienā! 
Paldies par skaistumu 
Ziemupē!

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs 2018. gada 24. janvārī:

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

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

ZINĀŠANAI
Lūgums visiem tiem pirmsskolas ve-
cuma bērnu vecākiem, kuru bērni 
nesaņēma saldumu paciņas Zie-
massvētku pasākumā 23. decembrī 
Vērgales kultūras namā, sazināties 
ar sociālo darbinieci Vizmu Alsei-
ku Vērgalē pa telefonu 26818992 un 
vienoties par paciņu saņemšanu!

Mežzinis Arturs  BRIKMANIS pie-
ņems apmeklētājus Vērgales pagasta 
pārvaldē 2018. gada 16. janvārī no 
plkst. 9.00 līdz 12.00. 

AICINĀJUMS
Gadu no gada Vērgales centru Ziemassvētku laikā rotā da-

žādas šiem svētkiem atbilstošas dekorācijas, kas priecē ne vien 
mūsu pagasta iedzīvotājus, bet arī viesus. Īpašu apkārtējo uz-
manību, atzinību un prieku katru gadu sagādā daudzdzīvokļu 
mājas “Alfas” iedzīvotāju sarūpētās dekorācijas, kas, iebrau-
cot Vērgalē, pamanāmas jau iztālēm. Arī šis gads nebija izņē-
mums. Taču svētku prieks un noskaņa, kura valdīja pie “Alfu” 
mājām, naktī no pirmajiem uz otrajiem Ziemassvētkiem tika 
izjaukta… Šajā naktī garnadži nozaga rotājumus – elektriskās 
lampiņas – briedīti ar ragavām un laternu, kas rotāja “Alfu” 
mājas nosaukumu ceļa malā. Netika saudzēta arī lielā egle cen-
trā pie Vērgales pamatskolas, kur tonakt arī tika nozagtas lam-
piņas. “Alfu” mājas iedzīvotāji lūdz atsaukties ikvienu, kurš, 
iespējams, kaut ko pamanīja tajā naktī vai var sniegt jebkuru 
citu informāciju par notikušo.

Pāvilostas novada dome 
izsludina pieteikšanos uz 

PĀVILOSTAS NOVADA 
BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻU AMATIEM

Aicinām pieteikties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze) 
amatu personas:

l kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
l kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
l kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība 
 pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē 
 vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā 
 (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
l kura prot valsts valodu augstākajā līmenī.
l kurām ir nevainojama reputācija.

Aicinām pieteikties uz bāriņtiesas locekļu (stundu darbs) ama-
tiem personas:

l kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
l kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
l kurām ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā 
 akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas 
 vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa 
 profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, 
 sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
l kuras prot valsts valodu augstākajā līmenī;
l kurām ir nevainojama reputācija.
l Obligātas datorprasmes labā lietotāja līmenī.

Pieteikumus (pievienojot CV, izglītību un prasmes apliecinošo 
dokumentu kopijas) iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, līdz 2018. gada 12. 
janvārim plkst. 11.00 personīgi vai nosūtot pa pastu, lai pasta sūtījums 
tiktu saņemts līdz 12.01.2018. plkst.11.00. Papildu informācija pa 
tālruni 26566055.

Informējam, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus 
ievēlē dome uz pieciem gadiem.

Vislabāko veselību vēlot – Ziemupes ciema ļaudis

Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos tev vēl jāuzsāk.

Sveicam 
Nikolaju KURČANOVU 
skaistajā dzīves jubilejā!

Vēl sieva, dēls, meita, 
vedekla, znots 

un mazdēli.

Novēlam arī nākamos gadus pilnus ar 
smaidu, laimi un brīnumainiem 
mirkļiem! Lai stipra veselība un

 nerimstošs dzīvesprieks!


