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   Novada Ziņas
Ieklausies 

Ziemassvētkos!
Strauji tuvojas Ziemas-

svētku laiks un pavisam drīz 
jau katrā mājā ienāks senais 
mīļais Ziemassvētku vakars. 
Katram savādāks, citam par 
citu mīļāks un īpašāks. Aiz-
vien biežāk un biežāk vis-
apkārt viss liecinās par šiem 
gada skaistākajiem un baltā-
kajiem svētkiem. Tas būs tik 
dažādi un daudzpusīgi, ka 

kādu brīdi var kaut kā būt tā kā par daudz. Pirmssvētku spo-
žums lielveikalu skatlogos un cilvēku drūzmēšanās, ar svētkiem 
saistīta reklāma un dziesmas dažnedažādos izpildījumos. Zi-
nāms troksnis dažādās izpausmēs. Bet Ziemassvētki saistās arī 
ar ko citu, ar zvanu skaņām. Zvani baznīcu torņos, kas vēstīs 
par Ziemassvētku tuvošanos, sīku zvaniņu šķinda eglītes zaros, 
vai arī vienkārši uz kartiņas uzburta šo svētku noskaņa. Mūs-
dienu cilvēkam civilizācijas trokšņu pārņemtajā pasaulē gan 
varētu būt pagrūti sadzirdēt šos it kā niecīgos vēstījumus, bet 
ja nu tomēr izdodas? Un ieklausoties zvanu skaņās, saprotam, 
ka īstenībā mums tās patīk. Skeptiķi var nepiekrist, bet dažā-
di pētījumi tomēr liecina par zvanu pozitīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību. Zvanu skaņas attīra telpas enerģētiku, vairo pozitīvo 
enerģiju un uzlabo veselību. Katrā ziņā kopumā vērtējot var sa-
cīt, ka zvanu skaņas nav nevērtīgas. Un par Ziemassvētkiem ir 
teikts… Ieklausies šajā vārdā! Tas skan kā zvans baznīcas tornī, 
kā pulkstenis, kas skaita gada pēdējās stundas. Tas smaržo pēc 
pīrāgiem, piparkūkām un cepešiem. Un cik silts ir šis vārds! To 
silda sveču liesmas, mīļi vārdi un doma, ka drīz būs atkal jauns 
pavasaris! 

Vita Braže

ŠAJĀ NUMURĀ 
LASIET:

 ¾ Mēs ar viņiem lepojamies   

                                         
               – 4. lpp.

 ¾ Mainoties mikrouzņēmumu nodokļa 

likmei, valsts sociālās apdrošināšanas obligā-

tās iemaksas jāmaksā par katru darbinieku   

                                         
              – 5. lpp.

 ¾ Pāvilostas Mūzikas skolas 25 gadu jubi-

leja                                         
              – 8. lpp.

 ¾ Ziemassvētku pasākumi novada izglītī-

bas iestādēs                                    – 9. lpp.

 ¾ Novada mazuļi līdz skolas vecumam 

tiek aicināti uz Ziemassvētku egli           

                                         
              – 9. lpp.

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,  
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiek savā ceļā,  
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,  
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos…

Lai svētīgs šis svētku laiks! Lai Ziemassvētki atnes prieku, 
mieru un laimi visam nākamajam gadam!

Priecīgus svētkus! 
Pāvilostas novada pašvaldības vārdā

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
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Novembra mēnesī Pāvilostas novada vēlēšanas 
komisija vērsās ar iesniegumu Pāvilostas novada 
domē, ierosināt slēgt vēlēšanu iecirkni Nr. 598 Sa-
kas pagasta pārvalde, „Pagasta māja”, Sakas pag., 
Pāvilostas nov., LV-3466, lai ekonomētu pašvaldī-
bas finanšu resursus, gatavojoties 2017. gada 3. jū-
nija pašvaldību vēlēšanām, atstājot novadā tikai di-
vus vēlēšanu iecirkņus – Pāvil ostā un Vērgalē. 

Saskaņā ar Pāvilostas novada vēlēšanu ko-
misijas sagatavoto pārskatu par finanšu resur-
su izlietojumu iepriekšējās pašvaldību vēlēša-
nās, paredzamais ietaupījums, slēdzot vēlēšanu 
iecir kni Nr. 598, būtu aptuveni 2500,00 EUR. 
Tāpat vēlēšanu komisija nāca ar priekšlikumu, 
ka vēlēšanu iecirkņa Nr. 598 slēgšanas gadījumā 
iedzī votāji tiktu nodrošināti ar pašvaldības sa-
rūpētu transportu, kas iedzīvotājus aizvestu līdz 
viņiem tuvākajam vēlēšanu iecirk nim Pāvilostā 
vai Vērgalē un nogādātu atpakaļ dzīvesvietā.

Pāvilostas novada dome un Pāvilostas 
novada vēlēšanu komisija vēršas pie iedzīvo-
tājiem ar lūgumu izteikt savu redzējumu 
un jautā „Vai nepieciešams slēgt vēlēšanu 
iecirkni Nr.  598 Sakas pagasta pārvalde, 
„Pagasta māja”, Sakas pag., Pāvilostas 
novads, LV-3466?” (blakus rūtiņā lūdzu 
atzīmējiet savu izvēli).

Līdz 20. decembrim lūgums aizpildīto anketu 
izgriezt un nodot:

 ¾ kancelejas vadītājai Pāvilostas novada paš-
valdībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā; 

 ¾ bibliotekārei Sakas bibliotēkā, „Pagasta 
māja”, Sakas pagasts;

 ¾ lietvedei Vērgales pagasta pārvaldē, „Pa-
gastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts.

Elektroniski anketa pieejama un aizpildāma 
arī Pāvilostas novada mājas lapā

                          www.pavilosta.lv labajā pusē.

Dome aicina iedzīvotājus izteikt savu 
viedokli

Darba laiks 
decembra nogalē
Pāvilostas novada 

pašvaldībā un 
VPVKAC 

(Dzintaru ielā 73,  
Pāvilostā) 

23. decembrī 
           no plkst. 8:00–13:00

26. decembrī – slēgts

30. decembrī
            no plkst. 8:00–13:00

Vērgales 
pagasta pārvaldē

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

26. decembrī – slēgts
30. decembrī
              no plkst. 8:00–15:00 

    JĀ, IECIRKNIS NR. 598 IR SLĒDZAMS.
    NĒ, IECIRKNI NR. 598 NEDRĪKST SLĒGT.
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2016. gada DECEMBRIS

2016. gada 24. novembrī Pāvilostā notika kārtējā domes sēde



Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas nova-
da domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Ēriks ERLECKIS, Arta BUNKA, Andris 
ZAĻKALNS, Vita CIELAVA, pašvaldības darbinieki, uzaicinātās personas un klausītāji: Pāvilostas no-
vada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLABĀRDE, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita 
SPRUDZĀNE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VIRUPS, Pāvilostas novada pašvaldības sa-
biedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, līdz plkst. 14.17 Liepājas reģionālās vides pār-
valdes direktore Ingrīda SOTŅIKOVA, Vērgales pagasta muzeja klientu apkalpošanas speciāliste Daiga 
ENKUZENA, Marita HORNA, no plkst. 14.25 līdz plkst. 14.45 Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Gunita VĒRNIECE, SIA „Vērgales komunālā saimniecība” vadītājs Ivars LAPIŅŠ. Sēdē 
pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS un deputāte Dace BĒRZNIECE. Pavisam tika 
izskatīti 35 darba kārtības punkti.

 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pan-
tu, Gints Juriks lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Piešķīra priekšfinansējumu Vērgales pamatskolai 
EUR 6348.75 apmērā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģis-
ko skolu sadarbības partnerību projekta Nr. 2016-1-PT01-KA219-022799_2 „Helth Living and Egual 
Opportunities Trough Sport” realizēšanai. Finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta vairāku mērķu 
attīstības projektu sadaļas līdzekļiem un tā atmaksa tiek paredzēta 2019. gada budžetā.

 ¾ Atcēla Pāvilostas novada domes 29.09.2016. lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa un no-
kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Valda Zvaigznes par nekustamo īpašumu „Ceļmalas”, 
Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64860020127 par summu 128,56 EUR. Nolēma 
piedzīt no Valda Zvaigznes parādu par nekustamo īpašumu „Ceļmalas”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvil-
ostas novads, kadastra Nr. 64860020127 par kopējo summu EUR 134,56 apmērā, bezstrīdus kārtībā, 
piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums.

 ¾ Nepiešķīra finansējumu V. Purvīša daiļrades zinātniskā darba publikācijai.
 ¾ Ierosināja Pāvilostas Mūzikas skolas direktorei I. Šnorei sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldī-

bas sabiedrisko attiecību speciālisti M. Kurčanovu rīkot labdarības akciju ar mērķi savākt ziedojumam 
nepieciešamo summu un ziedot Ā. Vītolas slimības ārstēšanas un operācijas izdevumu segšanai.

 ¾ Apstiprināja „Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbī-
bas kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtību”.

 ¾ Nolēma neuzsākt Pāvilostas novada kapsētu digitalizāciju 2017. gadā un atkārtoti izskatīt Pāvil-
ostas novada kapsētu digitalizācijas nepieciešamību, sastādot 2018. gada budžetu.

 ¾ Nolēma publicēt aptauju www.pavilosta.lv un informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Zi-
ņas”, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par vēlēšanu iecirkņa Nr. 598, Sakas pagasta pārvalde, Pagasta 
māja, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466 slēgšanu. Jautājuma izskatīšanu atlika uz decembra 
sēdi.

 ¾ Pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andri Zaļkalnu sniegt Pāvilostas 
novada domes deputātu rakstisku viedokli par D. Enkuzenas domei adresētajā iesniegumā minētajiem 
jautājumiem.

 ¾ Apstiprināja Pāvilostas novada 2017. gada kalendāra izcenojumu: Pāvilostas novada kalendā-
ra pašizmaksa 1gb/EUR 4,636; Pāvilostas novada kalendāra cena, nododot pašvaldības iestādēm 1gb/
EUR 4,64; Pāvilostas novada kalendāra pārdošanas cena  1gb/EUR 5,61.

 ¾ Atļāva izgatavot un izvietot piemiņas plāksni pie Pāvilostas Mūzikas skolas durvīm Dzintaru 
ielā 23, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Piešķīra zvejas rīku limitus, kuras dod iespēju izman-
tot zvejā 2016. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu, šādiem rūpnieciskās zvejas 
tiesību esošiem nomniekiem:

Juridiskās 
personas 

nosaukums

Speciālās 
licences 

derīguma 
termiņš

Noslēgtā 
zvejas 
tiesību 
nomas 
līguma 
termiņš

Reņģu 
stāv- 
vadi

Zivju 
murdi

Lucīšu 
murdi

Zivju 
tīkli

Reņģu 
tīkli

Zivju 
āķi

Zivju 
vadi

Akmeņ- 
plekstu 

tīkli

Mencu 
kvota

LIMITI 5 1 29 222 50 3400 1 85 22223

SIA 
„Lagūna”

26.06.
2021.

31.12.
2023. 30 5 300 20 4263

SIA 
„Aisbergs 
JV”

01.11.
2017.

31.12.
2023. 1 5 50 10 400 20 5410

SIA ’’AJA 3’’ 21.10.
2018.

31.12.
2023. 7 23 10 200 1 19 3745

Liepājas 
rajona 
Pāvilostas 
pilsētas 
zvejnieku 
saimniecība 
„Kaija”

02.08.
2017.

31.12.
2023. 3 7 70 16 400 19 6850

SIA „Santa 
VV”

01.08.
2019.

31.12.
2023. 2 3 17 5 200 392

IK „Līga G” 19.11.
2018.

31.12.
2022. 5 18 2 100 7 938

Zv./s 
„Riediņi”

05.01.
2016.

31.12.
2022. 2 14 2 1800 625

Apstiprināt 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 – 9,96 EUR;
•	 Plekstu vadi (atvērums līdz 40 m) – 35,57 EUR;
•	 Plekstu vadi (atvērums virs 40 m) – 71,14 EUR.

*Var tikt piemērots maksas samazinājums saskaņā ar „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
11. augus ta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisko zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību””  87.12. apakšpunktu. 

Uzdeva nomniekam nomas maksu 50% apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma pro-
tokola saņemšanas, bet atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2017. Zvejas tiesību no-
mas līguma protokolu no pašvaldības puses nolēma parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas 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 sadalīt starp Pāvilostas novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā deklarētajām personām pašpatēriņa zvejas veikšanai. Noteica, ka Spēkā stāšanās plānota 
01.01.2017.

 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma organizēt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
slēgto izsoli. Apstiprināja viena nēģu murda izsoles sākuma cenu 170,74 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. 
Katru nēģu murda limitu sola atsevišķi. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēdzams uz 1 gadu. 
Uzdeva izsoles komisijai organizēt augstāk minēto divu nēģu murdu izsoli. Apstiprināja „Rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles konkursa nolikumu uz 2 (diviem) nēģu murdiem”. Paziņojumu par 
izsoles vietu un laiku nolēma izvietot Pāvilostas novada pašvaldībā un pašvaldības mājas lapā www.
pavilosta.lv.

 ¾ Nolēma izsniegt akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, Bie-
ži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju atradnei „Gulāni” nekustamā īpašuma „Valsts mežs Vērgale” (kad. 
Nr. 64960010125) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64960030049. Apstiprināja Bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu atļauju Nr. DI-1-2016 ar trīs pielikumiem – 1. Pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas 
nosacījumi”, 2. Pielikums atradnes „Gulāni” izvietojuma plāns, 3. Pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves 
limits”.

 ¾ Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Kisi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķīra nosaukumu „Ro-
bežas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 3,94 ha platībā noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM 
kods 0101.

 ¾ Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Mūsmājas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai 
trijos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības. Atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu 
„Ausmas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Mūsmājas”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 12,5 ha platībā noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
Atdalītajai zemes vienībai 5,8 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. Zemes vienībai mainīt nosaukumu 
no „Mūsmājas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz „Vurši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Zemes 
vienībai piešķīra nosaukumu „Vurši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Zemes vienībām 3,6 ha platībā 
un 16,0 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.

 ¾ Piekrita nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai divos at-
sevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķīra nosaukumu „Smilt-
niekmežs”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 3,5 ha platībā noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM 
kods 0201.

 ¾ Apstiprināja Pāvilostas novada Vērgales pagasta nekustamā īpašuma „Dālijas” Zemes ierīcības 
projektu. No zemes vienības atdalāmajam zemesgabalam aptuveni 6,9 ha platībā (vairāk vai mazāk, 
platību precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) ar nosaukumu „Mazdālijas” noteica zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101. Neku-
stāmajam īpašumā „Dālijas” paliekošai zemes vienībai 3,0 ha platībā noteica zemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

 ¾ Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Drusti”, Strante, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads zemes vienībai. Piešķīra adreses, nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķus:

Plānotā 
zemes 

vienība

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Nr. 1 0,04 Piešķīrt nosaukumu „Drusti A”, Strante, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads 1101

zeme dzelzceļa 
infrastruktūras 
zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā

Nr.  2 27,35

Saglabāja adresi „Drusti”, Strante, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads. Dzīvojamai 
mājai, pārējām ēkām saglabāja adresi 
„Drusti”, Strante, Sakas  pagasts, 
Pāvilostas novads. Adreses klasifikatora 
kods 103216744 un vasaras mājai 
saglabāja adresi „Drustieni”, Strante, 
Sakas pag., Pāvilostas nov. Adreses 
klasifikatora kods 106516020

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

 ¾ Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Mazplāteri”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, ze-
mes vienībai 0,3968 ha platībā no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 0,3968 ha platībā.

 ¾ Nolēma slēgt zemes nomas līgumus ar SIA „Jāņkalni S”, reģ. Nr. LV42103061938 uz rezerves 
zemes fonda uz laiku no 01.12.2016. līdz laikam kamēr LR likumdošanas normatīvie akti noteiks šī 
zemes gabala izmantošanu citiem mērķiem vai nodošanu citas personas lietošanā, bet ne ilgāk kā līdz 
30.11.2021., nosakot nomas maksu 2% gadā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN, sekojošiem zemes 
gabaliem: 

•	 Strautu iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 0,8462 ha;
•	 Strautu iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 2,4498 ha;
•	 Strautu iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 0,4639 ha;
•	 Strautu iela 10, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 0,7291 ha;
•	 Malduguns iela 16, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 1,0912 ha;
•	 Graudu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 0,8359 ha;
•	 Graudu iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas nov., platībā 0,0762 ha.

 ¾ Nolēma likvidēt adresi dzīvojamai mājai un pārejām ēkām zemes vienībai „Jaunbebe”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

 ¾ Nolēma veikt nekustamā īpašuma „Atvari”-3, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas      
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Pašvaldība novembra mēnesī atteicās no pirm-
pirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

1. Zeltenes iela 6A, Pāvilostā 8800 m2 platībā

2. „Zihmaņi”, Vērgales pagastā 15.1 ha platībā

3. „Kārlēni”, Vērgales pagastā 11.28 ha platībā

4. „Inčuki”, Sakas pagastā 6.37 ha platībā

PIRMPIRKUMA 
TIESĪBAS

    NOTIKUMI
2016. gada novembrī

SOCIĀLAIS DIENESTS 
ZIŅO

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 
2016. gada 17. novembra sēdē izskatīja trīs administratīvā 
pārkāpuma lietas. Divas par būvniecības noteikumu pār-
kāpšanu un vienu par ēkas un tās pieguļošās teritorijas ne-
uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā. Personas sodītas ar 
naudas sodiem.

Nākamā administratīvās komisijas sēde
plānota 2016. gada 21. decembrī plkst. 14:00.

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 
Liene Volenberga

Novembrī pašvaldības policija veica šādus darbus:
 ¾ Ļoti daudz novada iedzīvotāju diennakts tumšajā laikā pārvie-

tojas bez atstarotājiem. Izteikti vairāki mutiski aizrādījumi. Pašvaldī-
bas policija vēlreiz atgādina un aicina lietot gaismas atstarotājus vai 
atstarojošās vestes, tā ir jūsu drošība pārvietojoties pa ielām!

 ¾ Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veikti trīs patrulēšanas 
reidi pa novada teritoriju. Pārkāpumi netika konstatēti.

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

 ¾ Pāvilostā samierinātas divu konfliktējošu ģimeņu puses.
 ¾ No viena dzīvokļa Pāvilostā izraidīta nepiederoša persona.
 ¾ Ulmalē vienam autovadītājam aizrādīts par automašīnas 

iebrauk šanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā.
 ¾ Pāvilostā tika brīdināts autovadītājs par nepareizu apstāšanos 

krustojumā.
Tumšajā diennakts laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī ap-

dzīvotās vietās, kur ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, 
gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto gaismu 
atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur 
rokā iedegts lukturītis. Atcerēsimies, ka gaismu atstarojošo elementu 
apģērbā vai aksesuāros nekad nav par daudz un tie ļauj transportlī-
dzekļa vadītājam Tevi laikus pamanīt. Būtu vēlams tumšajā diennakts 
laikā vilkt mugurā gaišas drēbes, kas arī ļauj daudz laicīgāk pamanīt 
gājēju. Atstarotāji jāpieliek pie apģērba tā, lai pretim braucošo auto-
mobiļu vadītāji laikus tos varētu pamanīt. Pie muguras piestiprinātos 
atstarotājus neredz!

Sods par atstarojošu elementu vai vestes nelietošanu ir no 7 līdz 
30 eiro. Saeima vērtē minimālā soda dubultošanu, kas varētu būt 
15 eiro apmērā.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

Novembra mēnesī piešķirts 15 ģimenēm trūcīgās 
ģimenes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 
8  ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 
3  personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības ap-
rūpei, 7 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 perso-
nai piešķirts pabalsts, jaundzimušā aprūpei, 1 personai 
piešķirts pakalpojums ievietošanai institūcijā, 1 personai 
piešķirts asistenta pakalpojums.

ZIŅAS NO SALATĒTA:
Salatētis  pirmsskolas vecuma bērnus aicina uz svētku 

pasākumu un saldumu pakām. Ja kāds papildus grib sa-
gatavot saldumu pārsteigumu bērniem, kuri vecāki par 
pirmsskolas vecumu vai arī nav šeit deklarēti, tad līdz 
14.  decembrim iepriekš piesakoties un samaksājot paš-
valdības kasēs EUR 4,00, var piedalīties kopējos pasāku-
mos.

Bērni, kuri neapmeklēs šos novada pasākumus, savas 
saldumu pakas varēs saņemt pie sociālā dienesta darbi-
niekiem Vērgalē, Sakā, Pāvilostā.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode



RELIĢISKĀS ZIŅAS
PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN 
PĀVILA EV. LUT. BAZNĪCĀ

Adventa laikā dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 14.00;
24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums;
25. decembrī plkst. 11.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpo-

jums;
2017. gada 1. janvārī plkst. 14.00 Jēzus vārda došanas Diev-

kalpojums;
          6. janvārī plkst. 18.00 Zvaigznes dienas Dievkalpojums;
          8. janvārī plkst. 14.00 ierastais Dievkalpojums.

PĀVILOSTAS EV. BAPTISTU DRAUDZĒ
24. decembrī plkst. 16.00 Kristus Dzimšanas svētku svētva-

kars;
25. decembrī plkst. 11.00 Kristus Dzimšanas svētdienas 

dievkalpojums;
2017. gada 1. janvārī plkst. 11:00 Jaunā gada svētdienas 

dievkalpojums. 

PĀVILOSTAS SV. GARA KAT. BAZNĪCĀ
18. decembrī plkst. 15.00 IV Adventa Svētā Mise; 
24. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku vigīlija Sv. Mise; 
2017. gada 1. janvārī plkst. 15.00 Jaungada Svētā Mise. 

SAKASLEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ
11. decembrī plkst. 11.00 Adventa dievkalpojums;
24. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku vakara dievkalpo-

jums;
25. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku dienas dievkalpo-

jums.

18. decembrī  plkst. 16.00 Ulda Marhilēviča ZIEMAS-
SVĒTKU KONCERTS (plašāku informāciju meklējiet www.
pavilosta.lv un novada informācijas stendos)

ULMĀLES-LABRAGA EV. LUT. BAZNĪCĀ
24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

VĒRGALES PAGASTA BAZNĪCĀS
Vērgales ev. lut. baznīcā 25. decembrī plkst. 14.00 Ziemas-

svētku dievkalpojums. 
2017. gada 1. janvārī plkst.14:00 Jaunā gada dievkalpojums.
Saraiķu ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 15:00 Ziemas-

svētku dievkalpojums.
Ziemupes ev. lut. baznīcā  24. decembrī plkst. 15:30 Ziemas-

svētku dievkalpojums. 

Palīdzēsim Ārijai!
Vēršamies ar lūgumu atbalstīt mūsu bijušo kolēģi 

Āriju Vītolu, kurai nepieciešama operācija (izmaksas 
ir 7000 EUR). Puse naudas jau ir saziedota. Pirmās 
manipulācijas jau veiktas atbilstoši jaunākajām 
zinātnes iespējām.

Ārija Vītola ir aktīva, neatlaidīga, entuziasma 
pilna un radoša personība, kura 1978. gada ziemā 
veicināja un visādi atbalstīja mūzikas skolas filiāles 
atvēršanu Pāvilostā (padomju varas laikos tas nemaz 
nebija tik vienkārši). Mūzikas skolā Ārija strādāja no 
1978. līdz 1983. gadam, 16 audzēkņiem mācot apgūt 
nošu tekstu, dziedāt un spēlēt klavieres.

70 gados Ārija strādāja Pāvilostas pamatskolā 
par dziedāšanas skolotāju. Vēlākos gados skolotāja 
strādāja Aizputes, Liepājas un Rīgas skolās.

Mēs lūdzam līdzcilvēku atbalstu un ziedot uz 
kontu:
ĀRIJA VĪTOLA
LV28HABA0551019628045,  
norādot „Ziedojums skolotājai Ārijai Vītolai”

*** Pāvilostas Mūzikas skolā 14. decembrī no 
plkst. 17:00 Mūzikas skolas jubilejas pasākuma 
laikā un 21. decembrī no plkst. 17:00 Pāvilostas 
vidusskolas aktu zālē Ziemassvētku pasākuma „Pa 
pēdām Ugunīgā Gaiļa gadam” laikā būs pieejama 
Ziedojumu kastīte „Palīdzēsim Ārijai!”

novads ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašval-
dības vārda. Par nekustamā īpašuma „Atvari”-3, Vērgale, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanu nolēma lemt pēc minētā īpašuma 
ierakstīšanas zemesgrāmatā.

 ¾ Uzņēma  vienu personu  dzīvokļa  rindā  kā personu, kura ar dzīvo-
jamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā.

 ¾ Piešķīra vienai personai dzīvokli „Rīva 2”-12, Sakas pagasts, Pāvil-  
ostas novads uz 3 gadiem.

 ¾ Piešķīra vienai personai dzīvokli „Rīva 1”-7, Sakas pagasts, Pāvil-
ostas novads uz 3 gadiem.

 ¾ Pagarināja vienai personai līgumu uz dzīvokli„Sudrabi”-6, Vērgalē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā uz nenoteiktu laiku.

 ¾ Atcēla Pāvilostas novada TIC līdzšinējo darba laiku. Apstiprināja ar 
lēmuma pieņemšanas brīdi Pāvilostas novada TIC šādu darba laiku:

 1. oktobris–31. marts
    Pirmdiena–Piektdiena plkst. 7:30–19:00
    Sestdiena–Svētdiena plkst. 7:30–16:00
 1. aprīlis–24. jūnijs
    Pirmdiena–Piektdiena plkst. 7:30–19:30
    Sestdiena–Svētdiena plkst. 7:30–16:00
 25. jūnijs–15. augusts
    Pirmdiena–Svētdiena plkst. 7:30–21:00
 16. augusts–30. septembris
    Pirmdiena–Piektdiena plkst. 7:30–19:30
    Sestdiena–Svētdiena plkst. 7:30–16:00

 ¾ Bezstrīdus kārtībā nolēma piedzīt no Janeka Kanta nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Cīruļu iela 7, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads un Cīruļu iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads par kopējo 
summu EUR 326,10  apmērā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama 
arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no dienas, kad 
ir izdots lēmums. Nolēma nosūtīt J. Kantam pretenziju par nomas mak-
sas parāda samaksu 417,78 EUR apmērā, nosakot samaksas termiņu līdz 
23.01.2017. un brīdināt par prasības celšanu tiesā, nomas maksas parāda 
nesamaksas gadījumā. Parāda nesamaksas gadījumā 3.2. punktā minētājā 
termiņā, nolēma izbeigt nomas līgumu ar 24.01.2017. un celt prasību tiesā. 

 ¾ Apstiprināja nekustamā īpašuma Brīvības iela 32b, Pāvilosta, Pāvil-  
ostas novads Zemes ierīcības projektu. No zemes vienības atdalāmajam 
zemesgabalam ar piešķirto, aptuveni 0,1699 ha platību (vairāk vai mazāk, 
platību precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) nolēma piešķirt 
adresi Klusā iela 8B, Pāvilosta, Pāvilostas novads un noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve – NĪLM 
kods 0601. Zemes vienībai 0,1698 ha platībā saglabāt adresi Brīvības 
iela 32b, Pāvilosta, Pāvilostas novads un noteica nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve – NĪLM kods 0601. 

 ¾ Apstiprināja SIA „Egļu mežniecība” izmantotās pirmpirkuma tie-
sības uz nekustamo īpašumu „Strazdāji”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads.

 ¾ Nodeva piespiedu izpildei 2016. gada 24. marta Pāvilostas novada 
domes administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā soda uzlik-
šanu  vienai personai (Lēmums Nr.  14C-1.§.). Piedziņu nolēma vērst uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu. 

 ¾ Samazināja politiski represētajai personai par nekustamo īpašumu 
„Lūkati”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, nekustamā īpašu-
ma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā. 

 ¾ Laboja Pāvilostas novada domes 29.09.2016. lēmumā, protokols 
Nr. 12., 7.§ „Par Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības nolikuma, Pāvilostas novada amata saimju un mēnešalgu 
klasificēšanas apkopojums un Pāvilostas novada pašvaldības struktūras 
shēmas apstiprināšanu” pieļauto pārrakstīšanās kļūdu.

 ¾ Sēdes laikā izvērsās vairākas diskusijas par dažādiem jautājumiem:
 ¾ NOBRAUKTUVJU IERĪKOŠANA NOBRAUKŠANAI PLUDMA-

LĒ. Dome uzklausīja VVD Liepājas reģionālās pārvaldes direktores I. Sot-
ņikovas ieteikumus.

 ¾ PAR ŠTATA VIENĪBU REORGANIZĀCIJU SIA „VĒRGALES 
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”. 

 ¾ PRETENDENTU IZVĒRTĒŠANA UZ PAŠVALDĪBAS IZSLUDI-
NĀTO VAKANCI. 

 ¾ Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 
un Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vitrupa ziņojumu par admi-
nistrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 
2016. gada 21. decembrī Pāvilostā.

Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 29. decembrī 
Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
korespondente Vita Braže un 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova
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MĒS AR VIŅIEM LEPOJAMIES!
Kā jau katru gadu, arī šogad, Latvijas Republikas dzimšanas dienā, 

tika apbalvoti tie mūsu novada iedzīvotāji, ar kuriem lepojamies. 
Augstāko Pāvilostas novada apbalvojumu „GODA 

NOVADNIEKS” šogad ieguva zemnieku saimnie-
cības „Gausēni” īpašnieks JĀNIS CIELAVA, kurš ar 
savu darbu veicinājis Pāvilostas novada izaugsmi un 
atpazīstamību, jo ir viens no Kurzemes reģiona labāka-
jiem kvalitatīvas graudaugu sēklas ražotājiem.

Jānis Cielava saistīts ar Pāvilostas novadu visu savu 
mūžu. Dzimis un audzis Saraiķu „Gausēnos”, kur arī šo-
brīd dzīvo un strādā kopā ar sievu un dēliem. Vispirms 
mācījies Saraiķu četrgadīgajā pamatskolā, pēc tam Gro-
biņas vidusskolā līdz 8. klasei. Agronoma izglītība iegū-
ta Kazdangas lauksaimniecības sovhoztehnikumā. Pēc 
atgriešanās no dienesta padomju armijā Jāni jau tūdaļ 
gaidīja iecirkņa priekšnieka darbs Ziemupē. Savukārt 
1984. gada pavasarī Jānis Cielava tiek ievēlēts par kolho-
za „Kopdarbs” priekšsēdētāju, vēlāk bijis paju sabiedrī-
bas „Kopdarbs” priekšsēdētājs. Šajā laikā ieguldījis lielu 
darbu Saraiķu un Ziemupes ciemu centru izveidē. De-

viņdesmito gadu vidū, kad sākās pārmaiņas kolektīvajā saimniekošanā, tika pieņemts 
lēmums par paju sabiedrības likvidāciju un pašam par savas piemājas saimniecības iz-
veidi. Iesākumā „Gausēnos” tika strādāts ar mantoto 7 ha zemi un 5 ha meža, bet šobrīd 
z/s „Gausēni” apsaimnieko 206 ha lauksaimniecības zemes un 64 ha meža. Jāņa ikdiena 
nesaistās tikai ar zemnieku saimniecību, jo viņš strādā arī uzņēmumā „Baltic Agro 
Latvia” par tirdzniecības menedžeri.  Aktīvi darbojoties lauksaimniecības nozarē trīs 
reizes iegūts Zemkopības ministrijas rīkotā lauksaimnieku konkursa „Sējējs” laureāta 
tituls  – 1995., 1999. un 2003. gadā, trīs reizes iegūti konkursa „Latvijas sakoptākais 
pagasts” Atzinības raksti par uzņēmējdarbības attīstību. 2015. gadā Pāvilostas novada 
uzņēmēju vidū Jāņa Cielavas ģimene ieguvusi titulu  „Stipra ģimene uzņēmējdarbībā”, 
bet šī paša gada izskaņā saimniecību apmeklēja arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, 
kurš atzinīgi novērtēja saimniecības darbu. 

Brīvā laika Jānim praktiski neatliek ne ziemā, ne vasarā, jo ziemā jau jāgatavojas 
jaunajai lauksaimniecības sezonai un vasara lauksaimniekam jau tāpat ir pats sprai-
gākais darba laiks. Taču viņš atrod laiku arī hobijam, jo labprāt spēlē volejbolu, tādēļ 
„Goda Novadnieks 2016” iegūto naudas balvu viņš atdāvināja Vērgales sporta nama 
vajadzībām. Arī ceļošana ir viens no brīvā laika pavadīšanas iespējām, bet tas parasti 
sakrīt ar komandējumiem.  

Jānis Cielava nekad neatsaka sponsorēt dažādus Pāvilostas novada kultūras un 
sporta pasākumus. Praktisku atbalstu sniedzis Liepājas Neredzīgo biedrības projektam 
„Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē.

Vietējie iedzīvotāji atzinīgi vērtē Jāni Cielavu, raksturojot viņu kā  labu, atsaucīgu 
un izpalīdzīgu  kaimiņu, kurš nekad neliedz savus padomus arī mazajiem piemājas 
saimniecību īpašniekiem, palīdz apstrādāt zemi, palīdz ražas novākšanas darbos. Zie-
mā palīdz ar tehniku izstumt piesnigušos ceļus, kas ir ne mazāk būtiski.

Savukārt mūsu novada iedzīvotājiem Jānis vēl veselību, kas ikvienam ir svarīgāka 
par jebkuru mantu. Domāt, ko mēs katrs varam dot Latvijai, jo esam pieraduši, ka kāds 
mums kaut ko dos. Darīt vairāk, lai būtu sakopta apkārtne.

Šogad apkopojot iedzīvotāju iesūtītās anketas, 
titulu „GADA NOVADNIEKS 2016” ieguva Vēr-
gales pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS VITRUPS 
, kurš  jau 25 gadus strādā pašvaldībā. Ieņēmis dažā-
dus amatus, bet visvairāk viņu zinām kā mērnieku,  
Vērgales pagasta padomes vadītāju un Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku. Dzimis 
Plocē, taču pēc tam pārcēlies uz Ziemupi, tādēļ arī 
vairāk viņu dēvē par ziemupnieku jeb vērgalnie-
ku, jo pat reizējā dzīves un darbavieta jau daudzus 
gadus ir Vērgale. Pēc Vērgales pamatskolas beigša-
nas mācības turpinājis Kandavas lauksaimniecības 
tehnikumā. Dienests padomju armijā, toreizējā Če-
hoslovākijā. Strādājis kolhozā „Kopdarbs”, kā kom-
bainieris, šoferis. Mācības Latvijas Lauksaimniecī-
bas Akadēmijas zemes ierīcības fakultātē. Astoņdesmit pirmajā gadā strādā kolhozā 
„Ļeņina ceļš” kā meliorators. Bet deviņdesmito gadu sākumā,  sāka strādāt par mērnie-
ku Vērgales pagastā. Tad piedalījies arī 1991. gada janvāra barikādēs. Mērnieka darbs 
bija ļoti interesants, iepazīstot Vērgales pagasta ļaudis. Tikšanās ar daudziem ārzemju 
latviešiem, kuri interesējās par savām mantojamām zemēm. Pēc vecajām kartēm atrast 
dabā zemes robežas, kaut gan pagājis ilgs laiks un viss bija ļoti izmainījies un  nevarēja 
zemes ierādīt vecajās robežās. Mantiniekiem tas viss bija saprotami jāpaskaidro. Tādēļ 
vēl šodien viņam pazīstams un labi zināms katrs Vērgales pagasta zemes gabals, katrs 
koks un katrs meža nostūris. Pārmaiņas nesis arī 2001. gads, kad Jāni Vitrupu ievēlēja 
par Vērgales pagasta padomes priekšsēdētāju. Sarežģīts laiks, sevišķi pirmie  gadi, jo 
Vērgales pagasts no 1995. gada ir Kurzemē sakoptākais pagasts un bija jāturpina visi 
labi iesāktie darbi. Tas Jāņa dzīvē bija grūts un saspringts laiks, savai ģimenei un mājai 
maz palicis laika, tādēļ viņš saka lielu paldies sievai Sigitai un darba kolēģiem  par sa-
pratni un pacietību šo laiku atceroties. Skatoties šodien, viss jau liekas savādāk, daudz 
kas pa šiem daudzajiem gadiem paveikts. Laikā, kad bijis Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks, sapratis, ka aizvien tuvāk sirdij ir Vērgale, Ziemupe, Saraiķi 
un Ploce. Par pārvaldes vadītāju likums neatļāva strādāt deputātam, tāpēc nācās atteik-
ties no deputāta  amata. 

Jāpiebilst, ka savas darbības laikā  Jānis Vitrups sekmīgi turpina rūpēties par Vēr-
gales pagasta izaugsmi un sakoptību, jo, ne velti  Vērgales pagasts vairakkārt saņē-
mis „Sakoptākā pagasta” titulu. Kolēģi Jāni vērtē kā aktīvu sabiedrisku darbinieku, bet 
iedzīvotāju vidū tiek vērtēts kā darbīgs, izpalīdzīgs, saticīgs, ar vieglu humora izjūtu 
apveltīts cilvēks. 

Savukārt mūsu novada iedzīvotājiem Jānis vēl savstarpēju sapratni, nečīkstēt par 
niekiem un strādāt, jo darbs ir tepat, rokas stiepiena attālumā! Tas ir jāmeklē. 

Un vēl, šajā klusajā pirmssvētku laikā, lai visiem  laba veselība un priecīgus Ziemas-
svētkus!

Ar Jāni Cielavu un Jāni Vitrupu sarunājās 
korespondente Vita Braže

25. novembrī Saldū norisinājās Kurzemes tūrisma 
asociācijas kvalitātes gada balvas „Lielais Jēkabs” pa-
sniegšanas ceremonija. Šogad apritējuši jau divpad-
smit gadi, kopš iedibināta šāda tradīcija. Balva „Lie-
lais Jēkabs” ir viens no veidiem, kā Kurzemes Tūrisma 
asociācija var pateikties tūrismā strādājošajiem par 
ieguldīto darbu Kurzemes tēla veidošanā un spodri-
nāšanā.

Katru gadu balvas tiek pasniegtas dažādās nomināci-
jās. Šogad izvirzītās nominācijas:

„Dižā Kurzemes lauku māja ar kolorītu saimnieku 
un/vai saimnieci 2016”

„Dižā Kurzemes inovācija ekspozīcijā 2016”
„Dižā Kurzemes vīna degustācija 2016”
„Dižā Kurzemes izstāžu telpa 2016”
„Dižais Kurzemes dabas gids 2016”
„Dižais Kurzemes aktīvās atpūtas piedāvājums 2016”

„Dižo ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā 2016’’ 
saņēma Jānis Dambītis no Kolkas.

No mūsu puses šogad tika izvirzīti:
•	 nominācijā „Dižā Kurzemes lauku māja ar kolorī-

tu saimnieku un/vai saimnieci 2016” – Lauku māja „Iev-
lejas” ar saimnieci Agitu Pētersoni (Pāvilostas novads). 

•	 nominācija „Dižais Kurzemes dabas gids 2016” – 
Vaira Kārkliņa (Pāvilosta).

Mēs ļoti lepojamies un apsveicam! Vēlam panākumus 
arī turpmākajā darbībā!

Pasākuma laikā tika apbalvoti arī akcijas „Apceļo 
Kurzemi” uzvarētāji, kuri šogad bija devušies lūkot Kur-
zemes dižākās un skaistākās vietas, lai piedalītos akcijā 
un no kurzemniekiem laimētu vērtīgas balvas. Tās aiz-
ceļoja uz tuvākām un tālākām vietām Latvijā. 

Nākamgad „Lielā Jēkaba” balvas pasniegšana norisi-
nāsies Talsos.

Pāvilostas novada TIC tūrisma konsultante 
Anta Lībiete

KTA kvalitātes gada balvas tūrismā 
„Lielais Jēkabs” pasniegšanas ceremonija

Pirmo reizi Pāvilostā notiek  
Bāreņu svētdienas dievkalpojums

Gadu gaitā neskaitāmas draudzes 
un organizācijas visā pasaulē ir rīko-
jušas Bāreņu svētdienas pasākumus. 
Nu jau trešo gadu pēc kārtas sadar-
bībā ar Latvijas Kristīgo aliansi ikvie-
nam ir iespēja organizēt šos pasāku-
mus arī Latvijas bāreņiem.

Atsaucoties LKAB aicinājumam, 
šā gada 6. novembrī Pāvilostas bap-
tistu  draudzē notika ekumēnisks 
dievkalpojums veltīts Bāreņu svēt-
dienai. Šī   gada Bāreņu svētdienas 
moto bija „Neviens bārenis lai netiek 
apspiests...”(2. Mozus 22:21). 

Pasākuma viens no mērķiem bija 
savākt ziedojumus VSAC „Kurzeme” 
filiālei „Liepāja”, kas ir Valsts sociālās 
aprūpes iestāde bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem, bērniem-bāre-
ņiem un klientiem ar smagiem garī-
gās attīstības traucējumiem.

Dievkalpojumā piedalījās Pāvil-
ostas baptistu draudze un mācītājs 
Deniss Doroņins, Pāvilostas Romas 
katoļu priesteris Mariušs Kempa un 

Pāvilostas vasarsvētku draudzes mā-
cītājs. Kopumā pasākumā iesaistījās 
7 draudzes no Pāvilostas un apkārtnes. 
Šim cēlajam mērķim kopumā tika 
saziedoti naudas līdzekļi 802,41 eiro 
apmērā, tai skaitā 392,41 eiro Bāre-
ņu svētdienas dievkalpojuma laikā, 
140,00 eiro Pāvilostas luterāņu drau-
dzē, 60,00 eiro Sakaslejas luterāņu 
draudzē, 210,00 eiro privāti ziedoju-
mi. 

Bāreņu svētdienas Dievkalpoju-
mu kuplināja arī Pāvilostas Mūzikas 
skolas audzēkņi, skolotājas Daces 
Bērznieces un Jeļenas Doroņinas 
vadībā. Paldies Montai Brēdiķei, 
Gabrielai Vagotiņai-Vagulei, Elīnai 
Freidenfeldei, Alisei  Aleksandrai 
Griškēvičai, Mihaēlam Doroņinam, 
Sanijai Bērziņai, Kristai Karlsonei par 
piedalīšanos un jauko skanējumu.

Paldies visiem, kas piedalījās un ar 
savu artavu atbalstīja šo ieceri. Pasā-
kuma mērķis bija ne tikai savākt zie-
dojumus šiem bērniem invalīdiem, 

bet arī ar savu klātbūtni domāt, lūgt 
un līdzi just visvājākajiem. Tiem, ku-
riem trūkst visvairāk. Trūkst mājas, 
ģimenes, mīlestības, veselības. Trūkst 
pat visvienkāršākās lietas, lai dzīvotu, 
ne tikai eksistētu…

Liels paldies sakāms arī Pāvilostas 
adītājām par siltām un jaukām zeķī-
tēm, kā arī meitenei no Sakas par dā-
vinātajiem dzijas kamoliņiem. 

Par dievkalpojumā savāktajiem 
ziedojumiem tika iegādāti trīspad-
smit pledi vienai grupai, siltie ziemas 
apavi, brīvā laika bikses zēniem un 
meitenēm, siltā apakšveļa un cimdi.

Bērnu nama administrācija un 
bērni izsaka lielu pateicību Pāvilostas 
novada iedzīvotājiem par palīdzību. 

Paldies visiem par atsaucību un 
uz jaunu sadarbību cerot – Bāreņu 
svētdienas koordinatore – Sanita 
Grigorjeva

Foto no pasākuma apskatāmi 
www.pavilosta.lv sadaļā „Notikušie 

pasākumi/2016/Novembris

25. un 28. novembrī Pāvilos-
tas „Jauniešu istabā” norisinājās 
Radošas aktivitātes „Domā. Raks-
ti. Zīmē” jeb Creative workshops 
„Think. Write. Draw.” Aktivitātes 
norisinājās angļu valodā.

Nodarbības vadīja trīs Eiropas 
brīvprātīgie, kuri šobrīd veic Eiro-
pas brīvprātīgo darbu Latvijā, Jordi 
(Spānija) darbojas „Jauniešu istabā” 
Pāvilostā, Karolina (Polija) darbo-
jas Austrumlatvijas radošo pakal-
pojumu centrā „Zeimuļs” Rēzeknē 
un Stephanie (Nīderlande) darbojas 
Bauskas bērnu un jauniešu centrā.

Aktivitātes tika sadalītas trīs da-
ļās. Pirmā daļā apskatījām Disney 
Brainstorming methods jeb Disneja 
Ideju vētras metodi, kuras laikā ra-
dījām jaunu projektu – automātiskā 
virtuve, kura pati pagatavo ēdienu 
un veic iepirkšanās funkcijas. Otra-
jā daļā apskatījām dažādas radošās 
rakstīšanas tehnikas – kā sākt raks-
tīt, kur smelties idejas rakstīšanai, kā 
arī apguvām citas veiksmīgas pras-
mes radošo tekstu radīšanai. Otrās 
daļas noslēgumā dalījāmies viens 
otru ar aktivitātes laikā radīto. Bet 
trešajā daļā radoši izpaudāmies zī-
mēšanas aktivitātēs, zīmējot spontā-
no komiksu veidošanas spēli, augļu 
salātu, ilustratīvi pārveidojot vien-

kāršotus konfekšu un mafinu zī-
mējumus, kā arī veidojot ilustrāciju 
pašu uzrakstītajam rakstu darbam.

Aktivitāšu galvenais mērķis un 
uzdevumi bija mudināt jauniešus 
domāt plašāk un kaut ko veidot, 
pieturēties pie atziņas „Ja es spēju to 
iedomāties, es varu to īstenot” /Walt 
Disney/.

Sintija Spriņģe

ERASMUS+, NVO „No idejas līdz 
attīstībai”, 

līguma nr. 2015-3-LV02-KA105-000956. 
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 

Komisijas atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas 

jebkuru iespējamo izlietojumu.

Radošās darbnīcas
„Domā. Raksti. Zīmē”
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Mainoties mikrouzņēmumu nodokļa likmei, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas jāmaksā par katru darbinieku

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka, sākot 
ar 2017. gadu, Mikrouzņēmumu nodokļa likme tiek sa-
mazināta līdz 5 procentiem, un saskaņā ar likumu „Par 
valsts sociālo apdrošināšanu” par katru mikrouzņēmu-
ma darbinieku ir jāveic obligātās iemaksas no obligāto 
iemaksu objekta, kas nevar būt mazāks par trīs ceturtda-
ļām no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša 
darba algas (380 EUR) apmēra. 

Obligātās iemaksas mikrouzņēmuma darbiniekam 
aprēķina, piemērojot obligāto iemaksu likmi, kāda ir 
noteikta  darba ņēmējam un darba devējam (vispārējā 
gadījumā 34,09 %).

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam – darba devē-
jam –, ja tas atteiksies no mikrouzņēmumu nodokļa mak-
sātāja statusa, ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016. gada 
1.  decembrim rakstiski informēt savus darbiniekus, ka ar 
2017. gadu pirms algotā darba ienākuma izmaksāšanas no 
tā tiks ieturēts algas nodoklis un veiktas obligātās iemaksas 
likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. 

Atgādinām, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātā-
jam ir iespēja mainīt izraudzīto nodokļa maksātāja sta-
tusu un kļūt attiecīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātā-
ju. Atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 
statusa var līdz 2016. gada 15. decembrim, iesniedzot 
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā 
formā rakstītu pieteikumu. Savukārt pieteikties citam 

nodokļu maksāšanas režīmam var tieši tāpat – jebkurā 
laikā iesnie dzot VID Elektroniskās deklarēšanas sistē-
mā (EDS) brīvā formā rakstītu pieteikumu. Pieteikumus 
VID joprojām var sūtīt arī pa pastu.

Plašāka informācija par mikrouzņēmumu nodokli 
pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā „Nodokļi” – „Mik-
rouzņēmumu nodoklis”.

Informācija par citiem nodokļa maksāšanas režī-
miem ir pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv 
sadaļā „Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem” vai „Saim-
nieciskās darbības veicēji”. 

Detalizēta informācija par minimālo obligāto iemak-
su veikšanu mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir 
pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā 
„Nodokļi” – „Mikrouzņēmumu nodoklis” – „Informa-
tīvie un metodiskie materiāli” – „Minimālās valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam – 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz 
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, 
vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī 
uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļa vietnes sadaļā 
Kontakti.

Informāciju sagatavoja:  
VID Sabiedrisko attiecību daļa

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

SATIEKAS NOVADA TŪRISMA UZŅĒMĒJI
         Ik gadu, noslēdzoties aktīvajai tūrisma sezonai 

Pāvilostas novadā, Pāvilostas novada tūrisma informāci-
jas centrs organizē Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēju 
sanāksmi. Šogad sanāksme notika darba nedēļas vidū, 
16. novembrī, pašvaldības semināru zālē pulcējot turpat 
30 cilvēku.

Sarunu par un ap tūrismu novadā iesāka Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, klāt-
esošajiem pastāstot par īstenotajiem un procesā esoša-
jiem projektiem, par citām pašvaldības aktualitātēm un 
nākotnes redzējumu. Nedaudz tika ieskicēti arī nākamā 
gada plānotie kultūras pasākumi un citas tūrisma aktivi-
tātes. Sarunā ar domes priekšsēdētāju izvērsās diskusija 
par daudziem tūrisma uzņēmējiem interesējušies jau-
tājumiem, tika meklēti labākie risinājumi un uzklausīti 
ierosinājumi.

Sanāksmi turpināja LRTIB mārketinga speciāliste 
Sintija Pusaudze, informējot par Liepājas reģiona tūris-
ma informācijas biroja mārketinga aktivitātēm un plā-
notajiem darbiem nākamajā sezonā, kā arī izklāstot plā-

noto tūrisma izstāžu grafiku un pastāstot par statistikas 
datiem.

Savukārt Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita 
Tumpele ar klātesošajiem tūrisma uzņēmējiem vēlējās 
pārrunāt saimnieciskos un tūrisma organizatoriskos da-
bas jautājumus, kas atvieglotu tūristu plūsmu novadā un 
viesu uzņemšanu naktsmītnēs un atpūtas zonās, kā arī 
tika runāts par statistikas datiem, plānotajām mārketin-
ga aktivitātēm nākamgad un jauno tūrisma bukletu.

Sanāksme noslēdzās ar jautājumiem no tūrisma uz-
ņēmēju puses un diskusijām, lai pirms jaunās tūrisma 
sezonas sākuma nākamā gada pavasarī gan Pāvilostas 
novada pašvaldība, gan tūrisma centrs un tūrisma uzņē-
mēji būtu gatavi viesu uzņemšanai un varētu piedāvāt ko 
jaunu un interesantu.

Plašāku izklāstu no sanāksmes jeb sanāksmes proto-
kolu lasiet www.pavilosta.lv/Tūrisms.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pelēks rīts
Kaismīga sirds
Esam ceļā.

Tikšanās, laipni vārdi,
Karsta tēja un maizītes.
Esam gaidīti. Prieks!

Smaržo tēja, audekli un lins,
Nirb krāsas un raksti
Sirmas galvas, sarunas un joki,
Meistara sirdis un … Ak!
Ak, šīs darbīgās rokas!

***
Naktī uzsnidzis sniegs.
Viss balts …
Uz balta ceļa 
Krāsains dzīpars
Sāk dzīvot
Savu rakstu.

Pāvilostas „Lumstiņa” audējas 5. no-
vembri pavadīja Liepājas Tautas lietišķās 
mākslas studijā „Liepava”, apgūstot jaunas 
aušanas prasmes. Rit darbs!

Audēju vārdā 
Tamāra Kurzemniece

Audējas apgūst zināšanas Liepājā

Saada zeķītes bērniem bāreņiem
Gada nogalē un tuvojoties 

decembra mēnesim, kad svinam 
mīlestības, labestības un Kristus 
bērniņa dzimšanas brīdi, vairāk 
kā jebkad vēlamies  dāvāt sirds-
siltumu, labus vārdus un palīdzēt 

saviem līdzcilvēkiem.
Tā Pāvilostas rokdarbu pulciņš „Spundiņš” at-

saucās aicinājumam palīdzēt Liepājas bērnunama 
bāreņiem ar īpašām vajadzībām, ar mīlestību uzadot 
70 pāru siltu zeķīšu un 4 mazbērnu čībiņas. Rokdar-
bu pulciņa dalībnieču vidū ir arī tādas rokdarbnie-
ces, kas saadīja astoņus un pat vairāk pāru zeķu.

Krāsainas un siltas zeķītes bērniem saadīja 
18 pulciņa rokdarbnieces – Biruta Jemberga, Irma 
Stumbre, Velta Citskovska, Vizma Ģēģere, Vija 
Bolgova, Ausma Stankēviča, Valija Vīgante, Futi-
nija Zanberga, Austra Vagotiņa, Valija Pētermane, 
Indra Diķe, Maija Arāja, Ausma Žukova, Silva Kla-
ka, Melita Špickopfa, Rūta Bridāne, Mirdza Jansone 
un Tabita Rasiņa. Pulciņa vadītāja – Valija Vīgante.

Pirmdienas rītā, 21. novembrī, zeķītes akurāti 
saliktas dāvanu maisā, aizceļoja uz Liepāju, lai āt-
rāk tiktu vilktas un sildītu bērnu pēdiņas.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ceram uz vinnestu!

Tieši tāpat kā daudzu Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu au-
dzēkņi un mūsu kaimiņi Vērgalē arī Pāvilostas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Dzintariņš” bērni ar lielu prieku piedalās fotosesijās, gatavo-
joties dalībai a/s „Drogas” organizētajā konkursā „Mazgā rokas”.

Par atraktīvajiem foto pateicamies mūsu mīļajai Olafa mammai 
Vinetai un ļoti ceram, ka vinnēsim tikšanos ar Ziepju Burbulīti un 
Neganto Mikrobu.

Turiet īkšķus!
Vadītāja Monta Pētermane

LABO DARBU NEDĒĻA
Labdarības organizācija www.palīdzēsim.lv jau 

astoto gadu rīkoja akciju „Labo darbu nedēļa” – ne-
dēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, 
gan mudinām to darīt arī citus. Šogad akcija norisi-
nājās no 17. līdz 23. oktobrim.

Ar „Labo darbu nedēļu” vēlējāmies mudināt ik-
vienu labiem darbiem, parādīt, cik viegla, patīkama 
un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā 
ir nozīmīga.

Mēs, Pāvilostas vidusskolas 7. un 8. klase, arī 
piedalījāmies šajā akcijā. Sākām jau ar pirmdienu, 
kad divi skolēni gāja uz bērnudārzu un pirms pus-
dienas laika gulēšanas lasīja bēniem pasaciņas – da-
rījām to visu nedēļu. Paldies bērnudārza vadītājai 
un audzinātājām par šo iespēju.

Otrdienā zēni  kopā ar savu klases audzinātāju, 
„bruņojušies” ar lāpstām, devās sakopt pensionāres 
Lidijas dārzu, kā arī izdarīja sīkus darbus vēl viena 
pensionāra dārzā. Par paveikto darbu viņi saņēma 
lielu gandarījumu. Tai pat laikā meitenes mājturī-
bas kabinetā centās sašūt tērpus bērnudārza lellēm. Viņas to darīja 
pirmo reizi, bez jebkādas palīdzības.

Visi bija vienisprātis, ka tā ir lieliska akcija, kurā ikviens cilvēks 
savas brīvās gribas aicināts, ir gatavs palīdzēt un iepriecināt citus. 
Vienalga, liels vai mazs ir darbs, galvenais ir prieks sirdī, smaids 

sejā un gandarījums par to, ka spēj dot citiem. Tomēr atcerēsi-
mies  – katrs var paveikt labu darbu ne tikai labo darbu nedēļas 
ietvaros, bet arī ikdienā.

7. un 8. klases audzinātāja  
Dace Bunka

MĀRTIŅDIENU ATZĪMĒ VISĀS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Vērgales  bērnudārzā  „Kastanītis” 

Mārtiņdiena klāt ar   
saimniecēm, saimi un ķe-
katniekiem, ar rotaļām 
un dziesmām ar pelēkiem 
zirņiem un pīrādziņiem. 
Svētki rībina visu bērnu-
dārzu. Jautri ir visiem – gan 
gailīšiem, gan kaziņām un 
vilkiem, gan lācīšiem un 
lapsiņām. Ciemos atnākuši 
arī zaķi, kaķi un suņi. Vi-
siem līksmas sejas  un prāts. 
Sācies ķekatu laiks. Arī 
Vērgales pamatskolas ķe-
katnieki atnākuši ciemos. 
Jauki, ka tradīcijas, kuras 
mācām bērnudārzā, turpi-
na skolēni skolotājas Mari-
tas Kalējas vadībā. Paldies 
viņai par to!

Gribētos aicināt arī vecākus kopā ar bērniem iet ķekatās! Vēl taču priekšā Ziemassvētki!  Lai  izdo-
das!

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde

Pāvilostas pirmsskolā „Dzintariņš”
Latviešiem Mārtiņi, 

10.  novembris, iezīmē ru-
dens darbu beigas un ziemas 
sākumu. Mēs pirmsskolā 
„Dzintariņš” Mārtiņdienu 
atzīmējām ar tautasdziesmu 
skandēšanu, dziesmu dzie-
dāšanu, ar jautrām dejām un 
rotaļām. Skolotājas bērnus 
iepazīstināja ar tradīcijām 

un ticējumiem par Mārtiņiem. Pats svarīgākais šajos latviešu 
tradīciju svētkos ir Mārtiņgailis, tas vadītājas izskatā košs un 
krāšņs ieradās pie mums. Notika gaiļu cīņas, uzvarētāji saņē-
ma aplausus. Ar Mārtiņdienu iesākas ķekatu laiks un tādi šajā 
dienā bija visi mūsu bērni. Neatņemama svētku sastāvdaļa ir 
cienasts. No Mārtiņdienas atvadījāmies skaļi rībinot, lai sli-
mības un likstas mūs nepiemeklē. 

„Taurenīšu” grupas skolotāja Rita

Vērgalē ciemojās 
Mārtiņbērni

10. novembrī Vērgales pamatskolas skolēni kopā ar fol-
kloras kopas „Čabraki” dalībniekiem atzīmēja Mārtiņdie-
nu un devās gadskārtējā gājienā pa Vērgales centru. Šogad 
Mārtiņi bija atnākuši pār baltiem un sniegotiem laukiem, kā 
nevienu citu gadu, taču tas netraucēja raibu raibo svinētāju 

pulku, kuru vidū manījām Gaili, Zirgu, Cūku, Zaķi, Čigānu, Lāci un citus. 
Vispirms tika apciemota Vērgales bibliotēka, savas durvis Mārtiņbērniem vēra arī Vērgales komunālā 

saimniecība, Vērgales pagasta pārvalde un kultūras nams, Vērgales pagasta muzejs, Vērgales ambulance, 
centra veikali, bet bērnudārza „Kastanītis” bērni ciemiņus sagaidīja laukā pie iestādes. Ciemojoties, Mār-
tiņbērni uzdeva āķīgas un visnotaļ mūsdienīgas mīklas, uz kurām vien retais spēja atbildēt pareizi. Vai 
zinājāt, kurā pusē krūzei atrodas osa, kādas eņģes dzīvo jūrā, kā arī grūtāks uzdevums – ja pieci pļāvēji 
pļavu nopļāva trīs dienās, tad cik dienās pļavu nopļaus četri pļāvēji? Tiec nu gudrs, kā ir patiesībā!  

Vita Braže

Vidusskolā notiek Mārtiņdienas gadatirgus

Mārtiņdiena – diena, kas iezīmē rudens izskaņu un atver durvis ziemai. Šogad tā mūs īpaši pār-
steigusi. Un tā, 10. novembrī Pāvilostas vidusskolā otrās mācību stundas laikā norisinājās ikgadējais 
skolēnu Mārtiņdienas gadatirgus.

Jau agri no rīta skolā virmoja neparasta gaisotne. Katrs skolēns, kas bija nolēmis tirgoties, nedaudz 
uztraucies ieradās ar savu preci. Vecāku atbalsts šai procesā bija redzams un jūtams, jo sagatavotie 

kārumi, to noformējums lielākai daļai 
bija gatavoti kopīgiem spēkiem un bija 
padomāts, kā palīdzēt jaunajam tirgo-
tājam ar preci atkļūt līdz skolai. Šādi 
kopīgi darbojoties netīši tiek veidotas 
iemaņas kulinārijas   un mārketinga 
prasmēs. 

Jaunie pārdevēji nepacietīgi gaidīja, 
kad beigsies pirmā mācību stunda un 
varēs ieņemt labāko tirgošanos vietu 
skolas aktu zālē. Mazie tirgoņi ar lep-
numu par iespēju ko piedāvāt pārējiem 
iekārtojās savās darba vietās un sagai-
dīja tirgus atklāšanu. 

1.–4. klašu koris ar divām nebēdnīgi 
jautrām dziesmām par nopietnām lie-
tām atklāja gadatirgu, un tad jau pirk-
šanas-pārdošanas svētki gāja vaļā. Kas 
tik tur nebija! Cīsiņi mīklā, smaržīgas 
ķiplokmaizes, kraukšķīgas vafeles un pi-
parkūkas, pildīti saldie riekstiņi, vairāku 
veidu šokolādes desas, auskari, ekolo-
ģiski tīra sula, žāvēti augļi u.c.! Visi bija 
smaidīgi – gan pircēji, gan pārdevēji. 
Paldies vecākiem par atbalstu!  

Marita Rolmane
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LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU SVIN AR MĪLESTĪBU!
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzinta-
riņš” viesojas jaunsargi

Ar lepnumu par tēvzemes skaistumu bērni skandē tau-
tasdziesmas. Ar prieku dzied dziesmas un svinīgi klausās 
himnu. Ar līksmi izdejo latviešu tautas dejas. Ar godu no 
pūra lādes gaismā ceļam latvieša bagātību – villaines, jostas, 
prievītes, pastalas un Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, kas 
laiku pa laikam slēpts un sargāts pūra lādes pašā dibenā, šo-
dien pacelts augstu gaisā, brīvs plīvo saulē un vējā. Pirms-
skolas iestādē ieradušies arī  jaunsargi no Pāvilostas novada 
413. jaunsargu vienības un katrs apliecina, ka trenējas, vin-
grinās un norūdās, lai nākotnē stāvētu sardzē par savu tēvze-
mi, par savu dzimteni Latviju. Ar brašu sveicienu arī viņi 
sveic mūsu valsti svētkos. 

Dzimšanas dienā neiztikt bez sprakšķošām svecēm un 
svētku tortes, un neiztikt bez sapņa par to, ko katrs gribam 
darīt savā Dzimtenē!

Vadītāja Monta Pētermane

Vērgales bērnudārzs „Kastanītis” Latvijai svētkos 
dāvā dejas un dziesmas

17. novembra rītā visi skaisti saposušies svinējām Latvijas 
98. dzimšanas dienu. Kopā ar  mums to svinēja putniņš, kurš 
vēl nebija paspējis doties uz siltajām zemēm. Bērni putniņam 
mācīja rotaļas, bet savai Latvijai  dāvināja skaistas dziesmas 
un dejas. 

Pasākuma noslēgumā visiem sirdis priecēja kliņģeris ar 
daudzām svecītēm. Nopūšot svecītes vēlējām Latvijai dau-
dzus  skaistus, mierpilnus un bagātus gadus.

Iestādes  vadītāja

Latvijas dzimšanas dienas kūka Pāvilostas muzejā
Mēs, 4. klases skolēni un skolotāja Agrita Valkaša, tuvojo-

ties 18. novembrim, devāmies uz muzeju. Kā sveicienu bijām 
sagatavojuši dzejoļus un latviešu rakstu zīmju dekorus. 

Muzejā mūs laipni sagaidīja muzeja darbinieces Irina Kur-
čanova, Larisa Ķipste un Sandra Tetere. Muzeja vadītāja Irina 

mums interesanti pastāstīja par vēsturiskajiem 18. novembra 
notikumiem. Dzerot tēju, klausījāmies par mūsu Latvijas 
pagātni un tautas piedzīvoto. Muzeja darbinieces bija sarū-
pējušas patriotisku, ar rakstiem apdarinātu, latvisku kūku. 
Muzeja vadītāja uzdeva āķīgus jautājumus par Latviju, tās 
prezidentiem un vēsturi, bet kā balvu katrs saņēmām mazu 
blociņu.  Šī tikšanās bija ļoti patīkama, un mēs jutāmies kā 
īstās Latvijas dzimšanas dienas svinībās. 

Mēs visi sakām mīļu paldies par sirsnīgo uzņemšanu 
Pāvil ostas muzejā – jutāmies ļoti patriotiski pacilāti!

Gabriela Vagotiņa-Vagule, 
Pāvilostas vidusskolas 4. klases skolniece

Saraiķos svin svētkus Latvijai!

18. novembra vakarā Saraiķu bibliotēka gaidīja savus lasī-
tājus, lai kopīgi atzīmētu Latvijas dzimšanas dienu un vieno-
tos kopīgā valsts himnas dziedāšanā. Domām ir spēks, tāpēc, 
skatoties sveču liesmiņās, ikviens domās sūtīja vēlējumu Lat-
vijai! Svētkos savu vēlējumu Latvijai sūtīja arī Saraiķu  eks-
bibliotekāre   Aina Šteinberga. Pēc tam visiem kopā bija 
iespē ja noskatīties Jelgavas 4. vidusskolas skolēna Mārtiņa 
Tomsona sirsnīgo apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā, bet 
21.00 kopā tika dziedāta Latvijas himna. Vēlāk ikviens varēja 
sacensties par to, kurš zina vairāk atbilžu uz jautājumiem par 
Latvijas vēsturi, pilsētām, dzīvniekiem, kā arī uzzināt daudz 
jauna. Mēs esam paši jaukākie! Un kopā mums izdodas radīt 
svētku sajūtu! Saraiķu bibliotēkas vadītāja Inguna Kopštāle 
saka paldies visiem, kuri atnāca! Paldies tiem, kuri bija ar 
mums kopā domās! Sveicieni tiem, kuri svinēja svētkus kopā 
ar saviem mīļajiem citur! Visi kopā mēs esam LATVIJA.

Mācītājs Juris Rubenis uz jautājumu par to, kā ikviens no 
mums var palīdzēt savai valstij, ir atbildējis ļoti viedi: „Atbil-
de vienlaikus ir vienkārša un sarežģīta. Ikviens var uzdāvināt 
savai valstij vienu labāku, iecietīgāku, patiesāku, mīlošāku, 
gudrāku cilvēku.” 

Vita Braže 

Vērgales pamatskolā notiek konkurss „Ko tu zini par 
Latviju?”

Valsts svētku priekšvakarā, 16. novembrī Vērgales pamat-
skolas 2.–4. klašu skolēniem notika konkurss „Ko tu zini par 
Latviju?”. Tā kā jautājumi un uzdevumi visiem bija vienādi, 
no katras klases tika apbalvota labākā komanda, jo ir grūti 
salīdzināt 2. klases bērnu zināšanas ar 4. klases skolēnu zi-
nāšanām. Pēc spraigā konkursa uzvarētāji ir: 2. klasē Ance 
Matisone, Madara Mizēna, Reinis Liepa, Deivids Einas, Da-
niela Petrova; 3. klasē Marta Vītoliņa, Paula Brēdiķe, Nikola 
Kraukle, Ilze Dārzniece; 4. klasē Gundega Matisone, Reinis 
Vītoliņš, Raivis Zuļģis. 

Savukārt 17. novembrī skolas aktu zālē Vērgales pamat-
skolas skolēni un skolotāji pulcējās uz svinīgo pasākumu, 
veltītu Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienai. Vispirms 
vienoti izskanēja Latvijas himna, bet pēc tam skolas direk-
tors Gints Juriks visus sveica svētkos, savā runā uzsverot un 
atgādinot par to, cik varam būt laimīgi, ka dzīvojam brīvā 
valstī, kurā nav kara, ka mums ir sava jūra un zeme. Savukārt 
vēstures skolotāja Daina Magone pastāstīja par Latvijas vēs-
turi laiku lokos, bet 7. un 8. klases skolēni skaitīja dzejoļus, 
tautasdziesmas un 3., 4. un 5. klašu ansamblis dziedāja dzies-
mas. Skolas vestibilā bija izveidots koks, rotāts ar skolēnu vei-
dotām latvju rakstu zīmēm. 

Vita Braže 

Pāvilostas vidusskolā aizrit viktorīna par Latviju 
17. novembrī pēc trešās mācību stundas visi Pāvilostas 

vidusskolas skolēni pulcējās aktu zālē uz svinīgo līniju, kas 
veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai. Pa-
sākums tika atklāts ar karoga ienešanu zālē un Latvijas him-
nas nodziedāšanu un 4. klases skolēnu sagatavoto dzeju par 
dzimto zemi Latviju.

Skolas direktore Ingūna Griškēviča sveica visus šajos lie-
lajos un svarīgajos mums svētkos, atgādinot par mums sva-
rīgajām dzīves vērtībām, pret kurām dažreiz izturamies ne-
vērīgi. Turpinājumā skolotājām Ārijai Paipai, Dacei Bunkai 
un Agritai Valkašai tika pasniegtas pateicības par ieguldīto 
darbu valstiski svarīgāko dienu sagatavošanā un realizēšanā. 
Arī skolēnu līdzpārvaldes vadītāja Annija Ansone pasniedza 
diplomus skolēniem, kas Mārtiņdienas gadatirgū bija spējuši 
radoši pasniegt savu preci.

Turpinājumā 5.–12. klašu skolēni gatavojās viktorīnai par 
Latviju, kuru atklāja ar Loretas Kraftas sacerējumu „Mana 
vēstule Latvijai”. Viktorīnu sagatavoja un vadīja 10. klases 
audzēk ņi skolotājas Ārijas Paipas vadībā. Jautājumi un uz-
devumi bija daudzveidīgi, noteiktā laikā bija jāpaspēj salikt 
puzles, kā arī jāatpazīst atskaņotais skaņdarbs. Skolēni ar aiz-
rautību un ar lielu sāncensības garu steidza pildīt sagatavotos 
darbus. Uzvarēja draudzība!

Marita Rolmane
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PĀVILOSTAS 
MŪZIKAS SKOLAI 25

2016. gada 14. decembrī plkst. 17.00
Mūzikas skolā

25 gadu jubilejas koncerts
Piedalās Pāvilostas Mūzikas skolas 

audzēkņi un pedagogi

Pāvilostas Mūzikas skola jau nodzīvojusi ceturksni no gadu simta (ja neskaita padomju 
varas gadus no 1978. gada). Lai arī skola juridiski dibināta 1991. gada 1. janvārī un iegūst 
nosaukumu Pāvilostas mūzikas skola, tās vēsture sniedzas 20. gadsimta sešdesmito gadu 
beigās, kad  kultūras namā tiek noorganizēta bērnu muzikālā apmācība. Tajā darbojas kla-
vieru un  akordeonistu pulciņš ar 25 dalībniekiem A. Sālava vadībā. Vēlākos gados  strādā 
skolotāji Ingrīda Valaine, Zeltīte Leite, Rita Putniņa.

Iet gadi, bet mūzikas vērtība sirdīs paliek un iedzimst paaudzēs.
Mūzikas skolu Pāvilostā dibinājis Krists Orna kā Alsungas bērnu Mūzikas skolas filiāli 

Pāvilostā. Tās mērķi ir apgūt instrumenta spēli ar padziļinātu mūzikas mācības izpratni, 
nemērojot lielos attālumus uz rajona centru. Ar milzīgu darba entuziasmu 1978. gada februārī 
no kultūras nama mūzikas pulciņa tā pārtop par valsts mācību iestādi, kurā pirmās muzikālās 
gaitas klavierspēlē un akordeona spēlē apgūst 16 audzēkņu skolotāju Ārijas Vītolas, Vilmas 
Rungas un Olgas Janušs vadībā. No 1981. gada darbu sāk jaunas, enerģiskas klavierspēles 
skolotājas – Jeļena Antoņuka, Inga Brusņikina un akordeonists Valērijs Guņagins. Tā 
kā Mūzikas skolai nebija savu pastāvīgo telpu, audzēkņi mācījās gan kultūras namā, gan 
pamatskolā. 1981. gada martā Mūzikas skolas vajadzībām piešķir dzīvojamās telpas Dzintaru 
iela 23, no kurienes mūzikas skaņas dzirdamas arī pašreiz. 

Nams Dzintaru ielā 23 piederēja Elizabetei Kopmanei Dombrovskai (dzim. Kiršteine, 
apglabāta Pāvilostas kapos) un ir viens no vecākajiem namiem Pāvilostā. Ķieģeļu māja ar 
skārda jumtu Upmalas ielā 17 (iepriekšējais ielas nosaukums) celta  1912. gadā. Pāvilostnieki 
šo māju sauca par „Kopmanenes māju.” Ēkas pirmajā stāvā bija maza ceptuve un veikals, 
kur piegādāja un tirgoja maizi. No 1923. gada ēkā atradās aptieka un vēlākos gados grāmatu 
tirgotava. Kara laikā (1944. gadā) dzīvojamās telpās notika mācību stundas skolotājas Zel-
mas Dārziņas vadībā. Šo gadu laikā māju apdzīvojuši ievērojams skaits īrnieku, sevišķi pēc 
1945. gada. Īrnieki nāca un gāja (ar māju rīkojās padomju vara), – jaunās skolotājas, zvejnie-
ku kolhoza kantora darbinieki – dažāda vecuma un statusa ļaudis. Cits uzkavējās ilgāk, cits 
„iebrauca laulības ostā,” kāds uzcēla māju, saņēma dzīvokli citur vai pārcēlās uz citu pilsētu – 
kā mūziķis Aivars Sālavs. 1949. gada 26. februārī ēku padomju vara nacionalizēja sakaru 
nodaļas un radiomezgla vajadzībām. Vēlāk tiek ierīkota PSRS Latvijas Valsts darba krājkase. 

Mainoties valsts iekārtai, īpašums tiek atdots likumīgai mantiniecei, Zviedrijā dzīvojošai 
Stokholmas karaliskās operas un baleta māksliniecei Malvīnei Kozlovskis Dambrovskai. 
1995. gada 14. decembrī sirmā māksliniece to uzdāvināja Pāvilostas pilsētas domei, tādēļ 
ceram, ka spēsim uzstādīt piemiņas plāksni.

No 1984. gada klavierspēli bērniem māca Lilija Djomina, bet solfedžo stundas un akor-
deona spēli pasniedz Antra Ķikute, vijoles klasi no 1992. gada vada Dace Bērzniece, pūšam-
instrumentu klasi – Ojārs Strungs. Viņa vadītais zēnu „ big-bends”  jau vairākkārt muzicējis 
Gotlandē Zviedrijā. 1996. gadā ar pāvilostnieka Teofila Hartmaņa finansiālu atbalstu zēni 
varēja piedalīties I Valkas džeza un estrādes mūzikas festivālā, kur guva atzīstamus panāku-
mus. Dažādos laika posmos skolā strādājuši pedagogi – A. Cera, V. Hartmane, M. Gorohova, 
D. Čirkše, D. Bunka, R. Moženova, Dz. Šneidere, V. Iļjina, V. Krūze, I. Ošmjanska, I. Fenska, 
J. Grabovskis, G. Zabarovskis, A. Iļjins, A. Miezītis, M. Kalēja, S. Širaka, J. Doroņina, I. Ve-
nena, L. Afanasjeva. 

Mūsu audzēkņi – Laila Moženova, Eva Vasiļjeva, Dace Diebele, Marita Biele, Guna Ru-
dzīte, Liene Volenberga, Līga Šnore, Toms Grasmanis, Līga Freimane, Inese Izkapte, Kaspars 
Kaģis, Inga Kaģe, Inese Zīvere, Kaija Zīvere, Mārcis Freidenfelds  turpinājuši mācības mūzi-
kas vidusskolās.

Ar 2002. gadu skolai ir jauns statuss – profesionālas ievirzes mūzikas izglītības iestāde. 
Pašlaik skolā mācās 46 izglītojamie un strādā 6 pedagogi – A. Ķikute, J. Doroņina, 
D. Bērzniece, A. Cera, H. Audars. Kopš 1991. gada skolas direktore ir Inga Šnore, kura bez 
direktora pienākumiem ilgus gadus vada klavierspēles stundas. Pāvilostas Mūzikas skolas 
bijušie un  esošie audzēkņi un skolotāji ir aktīvi Pāvilostas kultūras dzīves dalībnieki un 
veidotāji! 

Uz satikšanos, 14. decembrī!

Valsts svētku priekšvakarā 16. novembrī Mūzikas 
skolas audzēkņi rādīja savas prasmes skaņdarbu kom-
ponēšanā. 

Mazākie bērni dziesmas varēja arī uzzīmēt, citi im-
provizēja pasaku tēlus mūzikā. Lielākie bija sacerējuši 
skaņdarbus saviem instrumentiem, bija pat klavieru 
ansamblis. Skatījāmies fragmentus no Ulda Marhilē-
viča koncerta ar Liepājas simfoniskā orķestra pieda-
līšanos, kuru diriģēja Jēkabs Ozoliņš, mūsu Dziesmu 
svētku virsdiriģents. Iepazināmies arī ar citu audzēkņu 

iepriekšējo gadu kompozīcijām, kas bērnos 
radīja lielu interesi. Audzēkņi atbildēja uz da-
žādiem jautājumiem par mūsu himnu, kom-
ponistiem un citām tēmām tādējādi veicinot 
patriotisko audzināšanu.

Mūzikas skolas skolotāja Antra Ķikute

Pāvilostas novada bērnudārzos 
ciemojās Spilvenu feja

8. novembrī Pāvilostas novada pirmsskolas  iz-
glītības iestādes apciemoja Spilvenu feja. Īstā  vār-
dā dzejniece un komponiste Ingūna Lipska. Šo-
reiz viņas programma „Varavīksnes dejas” stāstīja 
par dzīvnieciņiem. Jautra, lipīga mūzika, saprota-
mi vārdi, kas pavadīti ar interesantām kustībām – 
tāda ir šīs mākslinieces daiļrade. Visos koncerta 

priekšnesumos Spilvenu feja iesaista arī koncerta 
apmeklētājus. Nevienam nav garlaicīgi. Koncerta 
noslēgumā visi kopā dziedājām un dejojām Re-
nāra Kaupera „Kā pa jokam alfabēts”. Uz tikšanos 
atkal citu gadu! 

Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja

Pāvilostas vidusskolā 
piemin brīvības cīnītājus

Novembra mēnesis Latvijai ir atceres un svēt-
ku mēnesis. Visā valstī 11. novembrī tiek godināti 
un pieminēti tie, kas stājās neatkarīgās Latvijas 
valsts armijas rindās un 1918. gada 11. novembrī 
uzvarēja Rietumu brīvprātīgo armiju. 

Arī pie Pāvilostas vidusskolas „Saules akmens” 
kā ik gadu sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzeju notika piemiņas pasākums „Gaismas 
ceļš”.

Lepni plīvojot Latvijas karogam, Pāvilostas 
413. jaunsargu vienības jaunsargi veica goda apli 
apkārt skolas akmenim, bet turpinājumā skolnie-
ces deklamēja dzeju un vēstures skolotāja Ārija 
Paipa klātesošajiem minēja vēstures faktus saistī-
bā ar brīvības cīņām. Turpinājumā visi tika aici-
nāti iedegt svecīti un to nolikt pie skolas akmens, 
izveidojot zalkša zīmi.

Pasākumā ietvaros arī šogad jaunsargi, skolē-

ni, skolotājas, organizatori un citi interesenti de-
vās uz piemiņas vietu brīvības cīņās kritušajiem 
Stembres kapsētā, kur Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzeja vadītāja Irina Kurčanova sanākuša-
jiem pastāstīja par drosmīgiem jauniešiem, kuri 
cīnījās un krita kaujā par Latvijas brīvību, aicinot 
pieminekļa pakājē viņu piemiņai nolikt ziedus, 
bet skolēniem iedegt sveci. Ar klusuma brīdi tika 
pieminēti drosmīgie Sakas zēni. 

Savukārt Pāvilostas pilsētas kultūras namā šajā 
dienā bija iespēja noskatīties Viestura Kairiša jau-
nāko filmu «Melānijas hronika», kas ir stāsts par 
rakstnieces Melānijas Vanagas (1905–1997) izsū-
tījuma ceļu Sibīrijā pēc patiesiem tā laika notiku-
miem. Šī īpašā latviešu tautai filma pulcināja pilnu 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama zāli.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

16. decembrī plkst. 16:00 Pāvilostas Mūzikas skolas liecību izsniegšana  
    Vērgalē, Vērgales pamatskolā.
19. decembrī plkst. 15:00 Pāvilostas Mūzikas skolas liecību izsniegšana
     Pāvilostā Pāvilostas Mūzikas skolā.
19. decembrī  plkst. 15.00 Pāvilostas Mākslas skolas liecību
    izsniegšana Pāvilostas Mākslas skolā.
20. decembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku pasākums Vērgales pamatsko-
lā.
21. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku pasākums „Pa pēdām Ugunīgā 
    Gaiļa gadam” Pāvilostas vidusskolā. 

Ziemassvētku pasākumi 
Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariņš”

21. decembrī plkst. 15.30 vecāko bērnu grupiņā „Vāverēni” un vidējā 
    grupiņā „Taurenīši”.
20. decembrī plkst. 15.30 jaunāko bērnu grupiņā „Saulītes”. 

Ziemassvētku pasākumi  
Vērgales pagasta PII „Kastanītis”-

16. decembrī plkst. 16:30
 vidējā grupiņā  „Zaķēni” 
 plkst. 17:00 sešgadnieku grupiņā „Pūcītes”.

19. decembrī plkst. 17:30
 piecgadnieku grupiņai „Saulītes”.

20. decembrī plkst. 9:30 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS 

AKTUALITĀTES
 ¾ 16. novembrī Pāvilostas vidus-

skolā viesojās laikmetīgās dejas teātris 
„ĀRĀ” ar izrādi „3D par telefoniem”, ko 
iestudējusi Latvijā pazīstama horeogrāfe 
Olga Žitluhina. Izrāde notika klasē, tāpēc 
skolēni ļoti tuvu varēja vērot dejotāju 
kustības un mīmiku, kā arī piedalīties 
sarunā, diskusijās par mobilā telefona 
ietekmi uz personībām un sabiedrību. 
Izrādi noskatījās 7.–12. klašu skolēni. Uz  
Pāvilostas skolu šo izrādi atveda mūsu 
skolas bijušais skolēns Modris Opelts, 
kurš pats apguvis horeogrāfijas mākslu 
un aktīvi dejo. Šis projekts ir guvis VKKF 
atbalstu, tāpēc skolēniem šo mākslas veidu 
ir iespēja iepazīt bez maksas. Šīs tikšanās 
laikā skolēniem bija iespēja iepazīt 
dejas mākslas profesiju un reizē baudīt 
interesantu priekšnesumu. 

¾ 24. novembrī Pāvilostas vidus-
skolas 9.–12. klašu skolēniem notika 
Valsts asinsdonoru centra interaktīva 
lekcija par asins ziedošanu, par dono-
ru kustības nozīmi dzīvības glābšanā. 
Nodarbību vadīja lektore no Rīgas 
Mariona Baltgalve.

Informāciju sagatavoja  
Aina Jakovļeva

Vērgales pamatskolā īsteno projektu
Šoruden Vērgales pamatskolā tika realizēts 

projekts „Āra spēles Vērgales pamatskolas sko-
lēniem”. Šis projekts ir aktuāls sākumskolas sko-
lēniem (1.–4. klase), īpaši tiem, kas darbojas 
pagarinātajā dienas grupā. Tas dos iespēju brīvā 
laika pavadīšanas dažādošanai un skolēnu dzīves 
kvalitātes uzlabošanai, kā arī attīstīt skolēnos 
prieku radoši domāt un kustēties. Pašreiz „Āra 
spēles” ir pieejamas skolas zālē, bet siltākos mē-
nešos tās būs pieejamas brīvā dabā, dodot iespē-

ju skolēniem vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, 
kustībā, radot prieku darbojoties individuāli un 
komandā. 

Rezultātā par 300 eiro iegūtas  divas, no koka 
darinātas atjautības spēles un tenisa galds, kuras 
veidoja Arturs Mazdrēvics. Vērgales pamatskolas 
kolektīvs saka lielu paldies Arturam par paveikto, 
jo visi ir priecīgi un apmierināti par ieguvumu! 

Vita Braže 

„...balts gaišums mirdz 
no svecītēm…” 

2017. gada 6. janvārī plkst. 15.00
Pāvilostas bibliotēkas 

darbinieces
aicina  

bibliotēkas apmeklētājus
satikties bibliotēkā 

pie eglītes.

Uz tikšanos!

Ziemassvētku laiks pavisam, 
pavisam tuvu un, lai radītu svētku 
noskaņu, 24. novembrī bibliotēkā 
bija iespēja radoši izpausties, iz-
veidojot savu adventes vainagu.

Šoreiz radošo darbnīcu vadīja 
floristikas pasniedzēja Vaira Kār-
kliņa, kura pastāstīja par jaunajām 
tendencēm svētku dekoru veidoša-
nā, kā arī pamācīja, kā pareizi ga-
tavot un dekorēt vainagus.

Paldies Vairai par atsaucību un 
padomu sniegšanu.

Mairita Vītola

Radošā darbnīca Pāvilostas bibliotēkā

Novada mazuļi līdz skolas vecumam
tiek aicināti uz Ziemassvētku egli!

Hei, hei, mazo draudziņ! 
Tu taču zini, ka svētki ir tikai 
tā labi sākušies. Rūķi un Zie-
massvētku vecītis ir ieplāno-
juši ierasties 26. decembrī 
plkst. 12.00 Vērgales kultūras 
namā, lai satiktos ar VĒRGA-
LES PAGASTA pirmsskolas 
vecuma bērniem un viņu ve-
cākiem. Esam sarūpējuši da-
žādus jaukus pārsteigumus un, 
protams, mums būs līdzi arī 
maiss ar saldumiem. 

Savukārt PĀVILOSTAS 
PILSĒTAS UN SAKAS PA-
GASTA pirmsskolas vecuma 
bērniem Pāvilostas kultūras 
namā 20. decembrī plkst. 
18:00 notiks Ziemassvētku 
pasākums ar izrādi „Sunītis un 
kaķīte”. 

Mazais ķipar! Tu varbūt arī gribi paciņu, bet neskaities mūsu novadā? Lai Tevi kāds 
no pieaugušajiem piesaka Vērgalē pie Vizmas vai kasieres Mārītes, bet Pāvilostā pie  so-
ciālā dienesta vadītājas Ildzes pa tel. 63484560 un samaksā 4 eiro par salduma paciņu 
līdz 14. decembrim. 
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Jauniešu deju soļi pierībina Pāvilostu
Tradicionāli Pāvilostas pilsētas kultūras 

namā novembris noslēdzas ar daudzu soļu 
dipināšanu pa skatuves dēļiem, kad priecīgas, 
mūzikas ritmā un vienā solī pulsējošas sirdis 
satikās jauniešu tautisko deju kolektīvu sadan-
cošanās koncertā „Deju spēles vējā”.

Šogad koncertā Pāvilostā piedalījās: Nīcas 
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Rie-
tumvējš” (vadītājs Sandijs Spinga), Grobiņas 
ģimnāzijas 7.–9. klašu deju kolektīvs (vadītāja 
Inga Papirte), Vaiņodes vidusskolas 7.–9. klašu 
deju kolektīvs (vadītāja Maira Strēle), Vērgales 
pamatskolas 7.–9. klašu deju kolektīvs (vadītāja 
Sigita Freimane), Jelgavas tehnikuma jauniešu 
deju kolektīvs (vadītāja Sanita Laganovska), 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama 7.–9. klašu 
deju kolektīvs (vadītāji Daiga Cābele un Einā-
ras Vārsbergs) un profesionālās izglītības kom-
petences centra „Liepājas Valsts tehnikums” 
jauniešu deju kolektīvs „Odziņa” (vadītāja Inta 
Āboliņa). 

Koncertā katrs kolektīvs rādīja savas labākās 
dejas. Koncerta noslēgumā tika teikti daudzi 
paldies, sveicot visus kolektīvus un to vadītā-
jus. Turpinājumā dejotāji tika aicināti uzkavē-
ties viņiem par godu rīkotajā ballītē. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Notiek ikgadējais  
senioru atpūtas vakars

Pāvilostas pilsētas kultūras namā oktobra mē-
neša izskaņā notika ikgadējais atpūtas vakars se-
nioriem, šoreiz ar devīzi „Kamēr varam, tikmēr 
darām!”. Pasākums iesākās ar Pāvilostas pensio-
nāru apvienības „Varavīksne” vadītājas Maijas 
Arājas sveicienu klātesošajiem, kā arī Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
uzrunāja zālē esošos novada seniorus un viesus. 
Arī šogad vakaru vadīja un par pozitīvu atmosfē-
ru parūpējās kolektīvs „Ar skatu nākotnē”. 

Kā ik gadu uz senioru atpūtas 
vakaru tiek aicināti un mīļi gaidī-
ti ilggadējie draugi no Virgas un 
Vērgales, bet šogad pirmo reizi, 
bet noteikti ne pēdējo, pasākumā 
piedalījās arī Pāvilostas novada 
sadraudzības pašvaldības Lietuvā 
Neringas pašvaldības seniori. Viņu 
ciemošanās Pāvilostā bija atbildes 
vizīte pēc Pāvilostas senioru vieso-
šanās Nidā Starptautiskajā senioru 
dienā 1. oktobrī. Neringas pašval-
dības senioriem nākamā dienā pēc 
atpūtas vakara nelielā ekskursijā 
tika izrādīta Pāvilostas pilsēta un 
Pāvilostas pensionāru apvienības 
telpas, kā arī tika pastāstīts par 
Pāvilostas senioru darbību un ak-
tivitātēm pilsētā. Tikšanās reizē 
tika nodibināti vēl ciešāki kontakti 
starp senioru apvienībām, kas nā-
kotnē ļaus sadarboties jau kopīgos 
projektos un aktivitātēs.

Ar skaistiem ziediem un mīļiem 
vārdiem pasākumā tika sveikti arī 
jubilāri. Skaisto 85. jubileju šogad 
atzīmē Haralds Lukševics, 75. dzī-
ves gājuma gadadienu svin Mar-

ta Rolmane un Augusts Jaunbērzs, bet apaļi 
70  šogad paliek Futinijai Zanbergai. Savukārt 
50 gadu Zelta kāzu jubileju atzīmēja Aivars un 
Mudīte Gāliņi.

Pasākuma turpinājumā ikviens klātesošais 
tika aicināts uz raitu deju soli ballē, ko spēlēja 
grupa no Liepājas „Duets”.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Haralds Lukševics ar sievu Ritu.

Novada mednieku balle notiek Vērgalē
2015. gada oktobra mēnesī Pāvilostas novadā jaunu tradīciju aizsāka mednieku biedrība „Saka”, Pā-

vilostas pilsētas kultūras namā organizējot mednieku balli. Šogad tradīciju turpināja Vērgales mednieku 
biedrība, 26. novembra rīta pusē Vērgales medību iecirknī rīkojot Pāvilostas novada mednieku kolek-
tīvās medības, bet vakarpusē aicinot visus medniekus uz svētku balli un medību trofeju izstādi turpat 
Vērgales kultūras namā.

Uz kolektīvām medībām Vērgalē pie 
sporta halles agrā sestdienas rītā bija pul-
cējušies vairāk kā 40 vīru, viņu vidū arī 
viena dāma. Pēc Vērgales mednieku bied-
rības vadītāja Tālivalža Aniņa ziņojuma 
un instrukcijas medniekiem, visi devās 
uz Vērgales medību iecirkņa mežu turpat 
Vērgales pagastā, lai piedalītos kolektīvās 
medībās. Dienas guvums: 1. mastā, med-
niekam Mārim Dimantam izdarot pirmo 
šāvienu, tiek nomedīts stirnas kazlēns, šajā 
pašā mastā vēl divi stirnu kazlēni krīt no 
mednieku Tālivalža Aniņa un Naura Vī-
tola rokas. Savukārt otrā mastā mednieks 
Jānis Skroderis nomedī mežacūkas sivēnu, bet trešajā mastā mednieks Raivis Gēgersons gūst brieža teļu. 

Pēc veiksmīgām kolektīvām medībām, visi pulcējās Vērgales kultūras namā uz mednieku balli. Kul-
tūras namā otrā stāva telpā varēja apskatīt Vērgales mednieku trofeju izstādi, kas mednieku vidū izsauca 
emociju pilnu stāstījumu par katru trofejas gūšanas brīdi un iegūtajām medaļām, bet atmiņas raisīja 
turpat izvietotās fotogrāfijas par un ap medībām un pašiem medniekiem.

Medību ballē klātesošie ne tikai izdejojās jautrās dejās, bet tika iesaistīti arī dažnedažādās atrakcijās 
par medību tēmu. Bija gan precīzi jātēmē, gan jādomā ar galvu, kā arī jāizrāda veiklība un attapība. Tā-
pat svētku reizē tika godināti un sveikti rezultatīvākie šīs dienas mednieki un tie mednieki, kas jau ilgus 
gadus palikuši uzticīgi savam medību kolektīvam.

Nākamā medību balles rīkošanas stafete atkal tika nodota mednieku biedrības „Saka” kolektīvam. 
Uz tikšanos nākamgad Pāvilostā!

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tiekas mazākie bibliotēkas lasītāji
Līdz ar īstas Latvijas 

ziemas iestāšanos un 
pirmo sniegu Pāvilostas 
mazie grāmatu draugi 
sanāca uz savu kārtējo 
tikšanos Pāvilostas bib-
liotēkas zālītē, lai sveiktu 
pulciņa gaviļniekus, kas 
šoreiz pavisam kopā bija 
seši, kā arī lai klausītos 
lasījumos no Margaritas 
Stārastes grāmatas „Sau-
līte” pasakas „Rudens 
lapas”. 

Kā jau katru reizi, arī 
šoreiz bibliotēkas vadītā-
ja Mairita bija sagatavojusi darbiņus mazajām 
rociņām. Šoreiz draugi gatavoja sienas dekorus 
no krāsainajām rudens lapām, kurus šobrīd ik-
vienam ir iespēja apskatīt bibliotēkā.

Spēles un rotaļas ir neatņemama katras pul-
cēšanās sastāvdaļa, arī šoreiz draugi neremdi-
nāmā priekā par atkalredzēšanos nodevās da-
žādām jaunām rotaļām – tajā skaitā   spēlējot 

„Klusos telefonus”, iesaistot spēlē arī mammas 
un tētus. 

Pēc spēlēm un rotaļām mazie draugi cienā-
jās ar gaviļnieku līdzi paņemto cienastu, slavē-
jot Gustava un Annas mammas Rotas garšīgos 
ābolus.

Uz tikšanos nākamreiz!
Martas mamma Kristīne
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Ziemupes jūrmalā rosīsies Ziemassvētku vecītis un Rūķupes Rūķi
Tuvojas ne tikai 

skaistais Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks, bet arī 
gada Notikums – savus 
vārtus vaļā vērs Rūķ-
upe, vieta, kur dzīvo, 
saimnieko un svētkus 

gaida un svin Rūķi un pats galvenais RūķRū-
ķis  – Ziemassvētku vecītis. Šogad ciemos gaidī-
sim no 11. līdz 23. decembrim. 

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

 ¾ 11. decembrī plkst. 14.00 ar rūķišķu sat-
raukumu gaidīsim pirmās ģimenes, lai kopīgi at-
klātu šī gada Rūķu sezonu.

 ¾ No 12. līdz 16. decembrim un no 19. līdz 
23. decembrim plkst. 10.00; 12.30; 15.00 ciemos 
gaidīsim lielākas un mazākas skolu un pirms-
skolas izglītības iestāžu grupiņas. Pieteikšanās 
pie Rūķa Plānotāja (t. 29400470). Ieejas maksa ir 
3 eiro no personas un 3 eiro, ja vēlēsieties Rūķu 
gatavoto saldo pārsteigumu.

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

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

Seko Rūķiem un viņu sniegtajām ziņām: 
www.twitter.com/Rakstitajs
www.draugiem.lv/rukupesruki
www.facebook.com/rukupesruki

Ziemeļvalstu bibliotēkas 
nedēļa 

Vērgales bibliotēkā

Pāvilostas bibliotēkā atzīmē Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu
No 14.–20. novembrim Pāvilostas biblio-

tēkā jau ceturto gadu pēc kārtas tiek atzīmēta 
„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu”. Šī gada tēma 
„Nākotne Ziemeļos”. 

14. novembrī  bibliotēkā viesojās Pāvilostas 
vidusskolas 1. klase ar audzinātāju Gaidu Be-
neti. Bibliotēkas vadītājai Mairitai Vītolai   ar 
skolēniem pārrunājot Stīvena Holsa grāmatas 
„Gārmana vasara” fragmentus, bērni iesaistījās 
radošajā nodarbībā rotu darbnīcas „Jūras rotas” 
īpašnieces un meistarītes Ingrīdas Jansones va-
dībā, sev pagatavojot šim tumšajam laikam at-
bilstošu atstarotāju. 

Savukārt nākamajā dienā Ziemeļu biblio-
tēku nedēļas ietvaros Pāvilostas bibliotēku ap-
meklēja vidusskolas 2. un 3. klases skolēni   ar 
audzinātājām Intu Priedoliņu un Ivetu Arāju. 

Arī šie skolēni pirms došanās uz bibliotēku bija 
izpildījuši mājas darbu un kopīgi izlasījuši grā-
matiņu par Gārmanu, atbildot uz jautājumiem 
par grāmatu un iesaistoties diskusijā par savām 
nākotnes profesijām. 

Par cik šī gada tēma ir par un ap nākotni, 
bibliotēkas vadītāja Mairita uz tikšanos ar sko-
las bērniem bija aicinājusi arī bijušo vidussko-
las skolotāju un aktīvu Pāvilostas seniori Veltu 

Citskovsku, kura klātesošajiem pastāstīja par 
toreizējām darba gaitām skolā kā skolotājai un 
klases audzinātājai, par savu ģimeni un taga-
dējo darbošanos Pāvilostas senioru apvienībā 
„Varavīksne”. Viņa bērniem pastāstīja par sa-
viem toreizējiem sapņiem un nākotnes plā-
niem, un kas viss no tā ir piepildījies un kas nē. 

Pasākuma turpinājumā sākumskolas skolē-
ni un audzinātājas tika aicinātas izpausties ra-
doši, sev pagatavojot jauku svečturīti.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vidusskolas 2. un 3. klase pagatavojušas gaismas lukturīšus.
Pāvilostas visdusskolas 1. klases bērni ar audzinātāju un rotu meistari Ingrīdu.

No 14. līdz 17. novembrim Vērgales bibliotēkā norisinājās Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļa, kuras laikā notika Rītausmas lasījumi. Šī gada 
tēma bija „Nākotne Ziemeļos”. Pasākumā piedalījās 1., 2. un 4. klases

                                           skolēni, kuri klausījās Ziemeļvalstu autoru 
                                                   darbu lasījumus. Pēc tam bērni centās
                                                         iztēloties bibliotēku nākotnē un to
                                                         uzzīmēt.

Bibliotēkas vadītāja  
Benita Baltrune
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PĀVILOSTAS NOVADĀ ATZĪMĒ 
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENU!

Jau visu pirmssvētku nedēļu novada izglītības un kultūras iestādēs tika atzīmēta Latvijas valsts dzim-
šanas diena.

Ierasti Vērgales kultūras namā Valsts svētku svinības notika pirmssvētku dienas, 17. novem-
bra vakarpusē. Pasākums iesākās ar Vērgales pamatskolas skolēnu skolotājas Maritas Kalējas vadībā 
dziesmām un dzejoļiem, ko ar patriotiskiem vārdiem un sveicienu turpināja kultūras nama vadītāja 
Velga Freimane. Turpinājumā, izskanot Latvijas valsts himnai, vārds tika dots Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, kurš ar svētku uzrunu lika aizdomāties par augstāko vērtību, kas 
rakstīta ar latviešu karavīru asinīm, – par brīvību savās domās, savā runā, savā dzīvesveidā. Svinīgais 
pasākums turpinājās ar Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanu un nominantu godi-
nāšanu.

Šogad augstāko Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS 2016” līdz-
cilvēki vēlējās pasniegt Vērgales pagasta zemnieku saim-
niecības „Gausēni” īpašniekam JĀNIM CIELAVAM. 
Novadnieki par Jāni teikuši: „Jānis Cielava saistīts ar Vēr-
gales pagastu visu savu mūžu. Te dzimis, audzis, mācījies, 
te uzsācis savas darba gaitas. Ar savu darbu veicinājis 
Vērgales pagasta izaugsmi un atpazīstamību, jo ir viens 
no Kurzemes reģiona labākajiem kvalitatīvas graudaugu 
sēklas ražotājiem. Četras reizes iegūts Zemkopības mi-
nistrijas rīkotā lauksaimnieku konkursa „Sējējs” laureāta 
tituls („Sējējs-94”, „Sējējs-95”, „Sējējs-99”, „Sējējs-2003”). 
Trīs reizes iegūti konkursa „Latvijas sakoptākais pagasts” 
Atzinības raksti par uzņēmējdarbības attīstību. Pagāju-
šā gadsimta 80. gados kā kopsaimniecības „Kopdarbs” 
valdes priekšsēdētājs ieguldījis lielu darbu Saraiķu ciema 
centra izveidē. 2015.  gadā Pāvilostas novada uzņēmēju 
vidū Jāņa Cielava ģimene ieguvusi titulu „Stipra ģimene 
uzņēmējdarbībā”. 2015.  gada novembrī saimniecību ap-
meklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš atzinīgi 
novērtēja saimniecībā paveikto. Jānis Cielava nekad ne-
atsaka sponsorēt dažādus Pāvilostas novada kultūras un 
sporta pasākumus. Praktisku atbalstu sniedzis Liepājas 
Neredzīgo biedrības projektam „Dvēseles veldzes dārzs” 
Ziemupē. Jānis Cielava ir arī labs, atsaucīgs un izpalīdzīgs 
kaimiņš. Nekad neliedz savus padomus arī mazajiem pie-

mājas saimniecību īpašniekiem, palīdz apstrādāt zemi, palīdz ražas novākšanas darbos. Ziemā palīdz 
ar tehniku izstumt piesnigušos ceļus. Par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību Jānis 
Cielava ir godam nopelnījis šo titulu.”

Savukārt otru nozīmīgāko Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu „GADA NOVADNIEKS 
2016” novada ļaudis šogad vēlējās pasniegt Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam JĀNIM VITRUPAM. 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups  jau 25 gadus strādā pašvaldībā. Ieņēmis dažādus ama-
tus, bet visvairāk viņš zināms kā zemes ierīkotājs, Vērgales pagasta padomes vadītājs un Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks. Savas darbības laikā  Jānis sekmīgi turpina rūpēties par Vērgales 
pagasta izaugsmi un sakoptību, jo ne velti Vērgales pagasts vairākkārt saņēmis „Sakoptākā pagasta” 
titulu. Jānis ir aktīvs sabiedrisks darbinieks, iedzīvotāju vidū tiek vērtēts kā darbīgs, izpalīdzīgs, saticīgs, 
ar vieglu humora izjūtu apveltīts cilvēks.

Dēļ nepietiekamu balsu skaita šogad Pāvilostas novadā izpalika nominācija „Labais darbs novadam 
2016” gan Vērgales pagastā, gan Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā. 

Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 98. gadadienai Vērgalē pasniedza:

Skaidrītei ŠTOKMANEI – par godprātīgu darbu 10 gadu garumā un nozīmīgu dzīves jubileju. 
Benitai GRAVAI – par godprātīgu darbu 10 gadu garumā. 
Benitai BALTRUNEI – par augsti profesionāli veikto darbu un radošumu, organizējot Novadu 

15. Grāmatu svētkus.
Katrīnai POMERANCEI – par radošumu un atsaucību, veidojot svētku mākslinieciskos noformē-

jumus.
Mārim ALIŠAUSKIM – par nesavtīgu un aktīvu darbošanos biedrībā „Vērgalīte” un atsaucību mu-

zikālās apskaņošanas nodrošināšanai.
Mārai ŠVĪTIŅAI – par godprātīgu darbu 25 gadu garumā.
Jānim ZELGALVIM – par skolēnu iesaistīšanu kopīga darba veikšanā un darba mīlestības rosināšanā.
Ainaram VIGULIM – par ieguldīto darbu Saraiķu baznīcas un ciema garīgās dzīves uzturēšanā un 

nozīmīgu dzīves jubileju.
Ainai ŠTEINBERGAI – par Saraiķu ciema iedzīvotāju pirmā saieta organizēšanu un ieguldīto darbu 

pasākuma norisē.

Nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2016” šogad novadnieki vēlējās teikt paldies:
Dacei GRIČELEI – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Guntai KLEINŠMITEI – par labestību, sapratni un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Dainai VANAGAI – par labdarības akcijas  „Piepildi lielo dāvana maisu” organizēšanu.
Daigai KADEĢEI – par labdarības akcijas „Piepildi lielo dāvana maisu” organizēšanu.
Skaidrītei BLŪMAI – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Ingūnai KOPŠTĀLEI – par atsaucību, laipnību un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Edītei LĀCEI – par atsaucību, laipnību un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
Vizmai ALSEIKAI – par akurātu darba veikumu un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem.
Arturam Voldemāram VĪTOLAM – par godīgu un cilvēcīgu attieksmi, nesavtīgi palīdzot līdzcil-

vēkiem.
Ainaram VIGULIM  – par atsaucību un palīdzību līdzcilvēkiem.
Valsts svētku svinīgajā pasākumā Vērgales kultūras namā reizē ar pašvaldības apbalvojumu saņē-

mējiem sveikti tika arī tie pašvaldības darbinieki, kuriem šajā gadā aprit apaļa darba jubileja. Šogad 
Vērgales pagastā skaistas darba jubilejas svinēja:

IVITA MEĻĶE – 40 gadu darba jubileju. Angļu valodas skolotāja Ivita Meļķe ieguldījusi lielu darbu 
angļu valodas mācīšanā un skolas arodbiedrības vadīšanā. Radoša pieeja, mūsdienīgas mācību formas, 
atbildība par ikkatra skolēna mācību sasniegumiem ir skolotājas darba pamatā 40 gadu, kas pavadīti 
vienā darbavietā – Vērgales pamatskolā. 

GUNA LAUMANE – 30 gadu darba jubileju. Matemātikas, informātikas un ķīmijas skolotāja Guna 
Laumane Vērgales pamatskolā nostrādājusi nu jau 30 gadus. Skolotāja ir ļoti enerģiska un aktīva. Skolo-

tāju Gunu Laumani ļoti labi raksturo Einšteina citāts: „Vienādojumi man ir daudz svarīgāki, jo politika 
ir tikai tagadnē, vienādojumi ir uz mūžu.” 

VIZMA ALSEIKA – 20 gadu darba jubileju. Vizma sociālajā jomā strādā kopš 1996. gada 1. aprīļa. 
Pa nostrādātajiem 20 gadiem ieguldīts liels darbs sociālajā jomā. Pirms astoņiem gadiem iegūta pro-
fesionālā izglītība. Vizma, darot savu darbu, gūst piepildījumu un prieku. Uz Vizmu var paļauties, jo 
uzticētie darba pienākumi vienmēr tiek izpildīti profesionāli. Tāpat jāatzīmē, ka Vizma ilgstoši ar lielu 
atbildības sajūtu vadījusi vēlēšanu komisijas darbu kā priekšsēdētāja. 

INESE  POMERANCE – 20 gadu darba jubileju. PII „Kastanītis” pavārīte  Inese ir  nostrādājusi 
20 gadus šajā  bērnudārzā. Sākotnēji pieņemta 1996. gadā par apkopēju, tad pašmācības ceļā apguvusi 
pavāra profesiju, nokārtojusi sertifikātu un tagad jau 10 gadus  ir  bērnudārza pavāre. Gatavo  ļoti  gar-
šīgi, domā  par  veselīgu  uzturu bērniem.  Ir  laipna,  izpalīdzīga, iejūtīga. Savu  darbu  dara  kārtīgi  un  
pēc  labākās  sirdsapziņas. Radoši  ierosinājumi  bērnudārza  darba  uzlabošanai. Vienmēr  smaidīga  
un  atsaucīga.

DAIGA LAPIŅA – 20 gadu darba jubileju. Daiga pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” rūpē-
jas par jaunākās un vidējās grupiņas bērniem. Savu darbu dara ar atbildības sajūtu un ieinteresētību. 
Pret bērniem ir mīļa un gādīga. Darbā ir radoša un atsaucīga.

Pasākuma turpinājumā kultūras nama vadītāja Velga aicināja visus klātesošos uzkavēties un izbaudīt 
Dzintara Čīča un pianista Anatolija Livča koncertu „LIKTEŅLĪNIJAS”. Bet vēlāk kultūras namā visi 
varēja izdejoties svētku ballē, ko piedāvāja grupa „Ceļojums” no Smiltenes. 

Savukārt Pāvilostā Latvijas valsts dzimšanas dienas svinīgais pasākums notika 18. novembra 
pēcpusdienā Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Pasākums iesākās ar ievaddzeju par mūsu Latviju un 
himnas atskaņošanu. Valsts svētku svinīgo uzrunu teica domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.  Turpi-
nājumā Pāvilostas pilsētas kultūras namā tika godināti un sveikti Pāvilostas un Sakas pagasta iedzī votāji.

 PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā par godu Latvijas dzimšanas dienai Pāvilostā saņēma:
Liene BREČA par mērķtiecīgu, godprātīgu, augsti profesionālu darbu un labiem rezultātiem koru 

skatēs.
Mairita VĪTOLA par augsti profesionāli veiktu darbu un radošumu, organizējot Novadu 15. Grā-

matu svētkus.
Guna VAGULE-VAGOTIŅA par māksliniecisko ieguldījumu un atsaucību, veidojot muzikālo no-

formējumu laulību ceremonijās.
Sandra TETERE par radošumu un atsaucību, veidojot oriģinālus telpu noformējumus laulību ce-

remonijās.
Rinalds STIRNA par atbildīgu darbu Pāvilostas pilsētas labiekārtošanā.
Arnis GRUNTMANIS par aktīvu, radošu un oriģinālu pieeju Pāvilostas pilsētas vizuālā tēla veido-

šanā.
Bet nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2016” šogad paldies teicām:
Maritai KURČANOVAI – par radošu pieeju un akurātu attieksmi, atbildīgi veicot savus darba pie-

nākumus.
Uldim KRISTAPSONAM – par atbildīgu attieksmi, veicot amata pienākumus.
Annai BRŪKLEI – par atsaucību un laipnību, palīdzot līdzcilvēkiem.
Rasmai NORVEŽAI – par līdzcilvēku iedvesmošanu veselīgam dzīvesveidam.
Muzikāli pasākumu kuplināja arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēknes skolotāju Daces Bērznieces 

un Jeļenas Doroņinas vadībā.
Pēc svinīgās nominantu apbalvošanas, pasākumu turpināja Pāvilostas novada TIC, sveicot foto kon-

kursa „Pāvilostas novads 2016” atzinības rakstu un godalgoto vietu saņēmējus. No fotokonkursa iesūtī-
tajām bildēm ir izgatavots jaunais 2017. gada kalendārs „Pāvilostas novads”. 

Valsts svētku reizē Pāvilostas pilsētas kultūras namā ar dziesmu un dzeju koncertprogrammu „Kā 
rūgtenais raudeņu stāds” uzstājās dziedātājs Andris Daņiļenko, dzejnieks Normunds Beļskis, pianists 
un mūzikas autors Māris Lasmanis. Svētku dienas izskaņā kultūras namā visi tika aicināti uz balli. 

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī gada Goda un Gada novadnieki – 
Jānis VITRUPS un Jānis CIELAVA.
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Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar 2017. gadu, tiek 
ieviests  minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
objekts (turpmāk – iemaksu objekts), no kura darba devējam par 
saviem darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas), tādējādi nodrošinot, ka 
darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadīju-
mā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.

Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” paredz, ka, ar 2017. gada 
1. janvāri, par ikvienu darbinieku neatkarīgi no tā, vai viņš strādā pilnu 
vai nepilnu darba dienu, vai tikai noteiktu stundu skaitu kalendāra 
mēnesī, darba devējam par viņu ir jāmaksā minimālās iemaksas no 
iemaksu objekta. Minimālās iemaksas veic arī mikrouzņēmumi par ka-
tru no saviem darbiniekiem neatkarīgi no mēneša apgrozījuma.

2017. gadā mēneša iemaksu objekts ir trīs ceturtdaļas no Minis-
tru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra 
(2017.  gadā minimālā mēneša alga ir 380  euro, tātad minimālo 
obligāto iemaksu objekts ir 285 euro). 2018. gada 1. janvāri, 
minimālo iemaksu objekts būs pilna Ministru kabineta noteiktā 
minimālā mēneša darba alga. Minimālās iemaksas aprēķina, 
piemērojot obligāto iemaksu likmi, vispārējā gadījumā – 34,09 %.

Kam minimālās iemaksas nepiemēro vai piemēro samazinātā 
apjomā

Minimālās sociālās iemaksas ir samazinātas vai tās veic no 
faktiskā algotā darbā aprēķinātā ienākuma šādām personām:

•	 pensionāriem;
•	 personām, kurām līdz vecuma pensijas saņemšanai ir palikuši 

pieci gadi vai mazāk, un kuras pēdējo 12 mēnēšu laikā nav bijušas 
algoti darbinieki vai pašnodarbinātie; 

•	 personām ar I un II grupas invaliditāti;
•	 pirmos trīs mēnešus personai, kas pirmreizēji kļūst par darba 

ņēmēju;

•	 jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vai studē;
•	 notiesātajam, kas soda izciešanas laikā strādā;  
•	 darba devējam, kas maksā nodokļus vispārējā režīmā, darba 

ņēmējam periodā, kad tas ir cita darba devēja – mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāja – darbinieks.

Ja minētās personas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājas, 
2017. gadā viņām piemēro iemaksu objektu trīs astotdaļu apmērā 
no minimālās mēneša darba algas jeb 142,50 euro, bet 2018. gadā 
iemak su objektam jābūt ne mazākam par pusi no minimālās 
mēneša darba algas. Ja nodokļi tiek maksāti vispārējā kārtībā, 
minētajām personām minimālās iemaksas veic no faktiskā algotā 
darbā aprēķinātā ienākuma (darba algas).

Minimālās sociālās iemaksas nepiemēro:
•	 pašnodarbinātajiem; 
•	 sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem; 
•	 iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka;
•	 ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.

Kā piemēro, maksājot nodokļus vispārējā režīmā
Ja aprēķinātais iemaksu objekts (atalgojums) ir mazāks par 

noteikto minimālo mēneša darba algu, minimālās iemaksas no 
starpības starp minimālo mēneša darba algu (2017. gadā 285 euro) 
un darba ņēmēja algotā darbā aprēķinātajiem ienākumiem veic 
darba devējs no saviem līdzekļiem.

Minimālās iemaksas veic tas darba devējs, kuru darba ņēmējs 
savā algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmējis kā galveno ienākuma 
gūšanas vietu. Ja darbinieks algas nodokļa grāmatiņā nav atzīmējis 
nevienu ienākuma gūšanas vietu, VID vienas darba dienas laikā 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) informē to darba devēju, 
kurš pirmais ir iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu, 
un turpmāk viņam ir jāveic minimālās iemaksas par šo darbinieku. 
Tāpat VID informē darba devēju par to, ka minimālās iemaksas 

turpmāk par konkrēto darbinieku var neveikt. Darbinieks visā 
nodarbinātības periodā saglabā tiesības algas nodokļa grāmatiņā 
mainīt savu izvēlēto galveno ienākuma gūšanas vietu.

Detalizēta informācija par minimālo iemaksu veikšanu ir pieeja-
ma VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi” – „Valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”  – „Minimālās valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējiem, kuri 
nodokļus maksā vispārējā režīmā”.

Kā piemēro mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 
Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, mikrouzņēmumu nodokļa likme 

no 9% tiek samazināta uz 5%. 
Darba devējs, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, 

minimālās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) no 
saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku veic līdz 
ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Minimālās iemaksas 
veic visi darba devēji – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji – par 
katru savu darbinieku arī tad, ja konkrētais darba ņēmējs strādā pie 
vairākiem darba devējiem.

Detalizēta informācija par minimālo iemaksu veikšanu 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pieejama VID tīmekļa 
vietnē www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi”  – „Mikrouzņēmumu no-
doklis” – „Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemak sas darba devējam – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID 
informatīvo tālruni 67120000, izvēloties tematu „Minimālās 
sociālās iemaksas”, vai vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas 
centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļa vietnē sadaļā 
„Kontakti”.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122670, 26558389, e-pasts komunikacija@vid.gov.lv

PAR IZMAIŅĀM MINIMĀLO SOCIĀLO IEMAKSU PIEMĒROŠANĀ

PALĪDZI UN ATBALSTI MAZOS PĀVILOSTNIEKUS 

MAKULATŪRAS VĀKŠANĀ!
Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes Svētdienas skolas audzēk-

ņi piedalās makulatūras vākšanas konkursā! Atbrīvo savas mājas, šķūnīšus un garā-
žas no nevajadzīgajiem papīriem un kartoniem, sazinoties ar Antu (mob. 29354463 vai 
anta.zamarite@inbox.lv) vai Sintiju (mob. 29377458 vai sintija.springe@inbox.lv).

Ziemassvētki 
vairs nav aiz kalniem!

Visu decembra mēnesi bērni un jaunieši „Jauniešu istabā” 
Pāvil ostā gatavojas Ziemassvētkiem – gatavojot rotājumus, deko-
rācijas, apsveikumus un dāvaniņas saviem mīļajiem!

Ja tev mājās ir kāda no šīm lietām un tā jau ilgāku laiku tiek 
nelietota, mēs priecātos to izmantot savu darbiņu izgatavošanai!

– dažādu krāsu dzijas un diegi, 
– kurpju kastes, 
– mazas stikla burciņas ar vāciņiem, 
– plastmasas pudeles, 
– rāvējslēdzēji, 
– švammes, sūkļi vai porolons 
– u.c. Ziemassvētku dekorācijas vai rokdarbiem
   noderīgas lietas!

Lietas iespējams nogādāt „Jauniešu istabā” Pāvilosta, Stadiona 
iela 6 vai iepriekš sazinoties Sintija (29377458).
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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 2017. gada janvāra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 
2016. gada 28. decembrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai  
Vērgales pagasta pārvaldē. Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru.
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

MŪŽĪBĀ
LINARDS ERNESTS GLEZERS

(22.06.1938.–10.11.2016.)
ARVĪDS ANIŅŠ

(22.04.1928. - 11.11.2016.)
AIVARS LINARDS GĀLIŅŠ

(09.05.1937- 20.11.2016.)

•	 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru 
ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) no 2016. gada 12. decembra līdz 
2017. gada 31. janvārim  skatāma  Māra Grīvas  jaunā fotoiz-
stāde „KURZEMES TEIKSMAS. ZIEMA”.

•	 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 1. novembra 
līdz 2017. gada 28. aprīlim skatāma jauna izstāde „EBREJU 
MEDIĶI HOLOKAUSTĀ. Liepājas un Aizputes apriņķis 
(1941.–1945.)”. 

•	 No 2016. gada 5. decembra  līdz 2017. gada 6. janvā-
rim skatāma Signes Perševicas (Vaskopas) pašdarināto kar-
tiņu izstāde „PRETĪ SVĒTKU BRĪNUMAM”. 

•	 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 18. decembrī plkst. 
12:00 ZIEMASSVĒTKU  TIRDZIŅŠ. Pārdosim un pirksim, 
būs loterija, koncerts, radošas darbnīcas bērniem, organiza-
toru sarūpēti „vēderprieki”. Plkst. 13.00 Pāvilostas novada 
pašdarbības kolektīvu koncerts. Tirgoties aicināti rokdarb-
nieki, mājražotāji, amatnieki, saimnieces un saimnieki no 
tuvienes un tālienes. Tirdziņu rīko biedrība „Pāvilostas kul-
tūrvēsturiskais vides centrs” sadarbībā ar Pāvilostas pilsētas 
kultūras namu un jauniešu centru. Tirgotājiem līdz 17. de-
cembrim pieteikties pa tālruni 29226526 (Marita).

•	 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 25. decembrī 
plkst. 21.00 ZIEMASSVĒTKU BALLE kopā ar grupu „Pie-
mare”. Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris sniegs  
sveicienu „Šim vakaram spožākās zvaigznes”. Ieejas maksa: 
EUR 3,50 (galdiņu rezervēšana līdz 23. decembrim pa tālr. 
Nr. 29366112).

•	 18. decembrī plkst. 16:00 Ulda Marhilēviča ZIE-
MASSVĒTKU KONCERTS Sakaslejas baznīcā. Plašāku 
informāciju meklējiet www.pavilosta.lv un novada informā-
cijas stendos.

•	 SENIORU ATPŪTAS PĒCPUSDIENA ,,Ceļā uz Zie-
massvētkiem”. Vērgales kultūras namā 15. decembrī plkst. 
13.00 mīļi aicinām visus pagasta seniorus un invalīdus uz at-
pūtas pasākumu ,,Ceļā uz Ziemassvētkiem”. Ar dziesmām un 
dejām mūs iepriecinās skolas bērni. Vai ticat pārvērtībām? 
Pie mums viesosies īsts burvju mākslinieks Edžus no Rīgas. 
Un  Ziemassvētkiem  pieder piparkūku smarža un mīlestība. 
Klāt atkal reize tikties ar seniem skolasbiedriem, kaimiņiem, 
draugiem un radiem. Kopā padziedāt senās, mīļās dziesmas 
un izdejot kādu danci, kad muzicē Nora, Arvis un Ojārs. Lū-
gums paziņot par dalību līdz 12. decembrim pie Velgas vai 
Vizmas Vērgalē, Ingūnas Saraiķos un Dainas Ziemupē. Da-
lības maksa 2,00 eiro un  lūdzu pieteikt, kuriem ir vajadzīgs 
transports. Autobuss kursēs pa maršrutu: Ziem upe (plkst. 
12.00) – Saraiķi–Ploce–Vērgale. Ja būs nepieciešams, auto-
buss brauks arī uz Bebi. Sanāciet, labie ļaudis, vedīsim svēt-
kus kultūras namā!

•	 Tā, lūk, griežas laika rats, klāt ir ATKAL JAUNAIS 
GADS! 1. janvārī, kad būsim sagaidījuši 2017. gadu, pulk-
sten 01.00 satiksimies Vērgales kultūras namā, lai jautri un 
lustīgi  pavadītu Jaunā gada nakti kopā ar Arvi un Aivaru. 
Ieejas maksa EUR 4.00. Galdiņu rezervēšana līdz 28. decem-
brim. Tas vēl nav viss. 1. janvārī plkst. 12.00 visi pulcēja-
mies pie kultūras nama uz Jaungada šļūcienu! Mājās meis-
tarojam visādus interesantus braucamos un, ja būs sniegs, 
laižam no kalniņa. Interesantākos braucamos un braucējus 
gaida pārsteiguma balvas. Būs sarūpēta karsta tēja. Ja ir vēlē-
šanās, Jūs variet paņemt līdzi kādu cienastiņu. Uz tikšanos!

•	 Ziemupes tautas namā visu decembra mēnesi skatā-
ma Lonijas Grebzdes leļļu izstāde „CIKU, CAKU, CAKU, 
ŠUJU LELLEI JAKU”.

•	 Ziemupes tautas namā līdz 15. decembrim skatāma 
Māra Grīvas fotoizstāde „KURZEMES TEIKSMAS. JŪRA”.

•	 Ziemupes tautas namā no 16. decembra līdz 2017. 
gada 15. janvārim skatāma Māra Grīvas veidotā fotoizstāde 
„KURZEMES TEIKSMAS. RUDENS”.

•	 ZIEMAS SAULGRIEŽI ZIEMUPĒ – 21. decembrī 
plkst. 12.44 sākas Ziema jeb brīdis, kad gadā ir visīsākā diena 
un garākā nakts, brīdis, kad pamazām gaisma ņem virsroku 
pār tumsu. Tāpēc plkst. 19:00 Ziemupes jūrmalas stāvlau-
kumā tiks svinēti Ziemas saulgrieži. Kursim Uguni, vilksim 
Bluķi, kuram tad arī būs jāatdod visi šī gada sūrumi un rūg-
tumi, iesim ķekatās, dziedāsim un dejosim. Ierašanās mas-
kās. Līdzi ņemiet arī savu gaismekli (lāpu vai lukturi), jo ceļš 
tumsā ir viltīgs. Sīkāka informācija sekos.

PĀVILOSTAS NOVADA 
PASĀKUMI KULTŪRAS IESTĀDĒS

PATEICĪBAS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

SAKĀ

ZIEMUPĒ

Juristes novada 
iedzīvotājiem  

juridiskās konsultācijas 
sniegs 14. decembrī.

 plkst. 11.00 Vērgales pagasta pār-
valdē 
 plkst. 12.00 Pāvilostas novada 
pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikša-
nās pa tālr. 63498261 (Pāvilostā), 
63490836 (Vērgalē).

ZINĀŠANAI
 Pāvilostas Mūzikas 

skolā jau no septembra mē-
neša atstātas divas vējjakas, 
kas gaida savus īpašniekus.

 Aizputē, Avotu ielā 2 
zobār stes Indras Liepiņas 
zobārstniecībā pieņem ne 
tikai pieaugušos pacientus, 
bet arī bērnus. Interesen-
tiem lūgums zvanīt un in-
teresēties pa tel. 63448322.

Vērgales pagasta pārvaldes kasiere  
Māra Švītiņa būs atvaļinājumā no 

19.–23. decembrim.

Sveicam
Ievu un Aldi Brūkļus 

ar meitas  
PAULAS piedzimšanu!

Ditu Rudzāju un Māri Dimantu 
ar meitas ANNIKAS piedzimšanu! 

Cilvēki aiziet... 
Taču paliek: atmiņas, 
kopīgi piedzīvotie mirki,
stāsti un sajūtas – to neviens nekad neatņems.

Pateicamies par atbalstu, palīdzību un līdz-
jūtību Pāvilostas novada pašvaldības izpild-
direktoram Alfrēdam Magonem, Sakas draudzes 
mācītājam Erlendam Lazdānam, Gunta Skujas 
apbedīšanas birojam, Jānim Puzuram, skolas 
virtuves meitenēm, radiem un draugiem par 
skaistajiem ziediem un izteikto līdzjūtību, izvadot 
Aivaru Gāliņu uz Mūža mājām. 

Piederīgie

Sveicam
Lauru PLOSTNIECI un Arturu BARIŠEVU 

kāzu dienā!
Marinu TAPIŅU un Viļu VENCLOVU  

kāzu dienā!

Senioru nodibinājuma „Varavīksne” vadītāja 
Maija Arāja izsaka pateicību Pāvilostas novada 
pašvaldībai un domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam, projektu koordinatorei Vizmai 
Ģēģerei, Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītājai Irinai Kurčanovai, Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai un 
kolektīvam „Ar skatu nākotnē” par atbalstu 
10 gadu garumā!

Baltu sniegu un baltas dienas, 
ticību tam, ko darāt, ticību tam, ko varat!

Jaukus svētkus 
jūsmājās!

Skaidrīte un Daina Ziemupē

Sagaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu, 
novēlu katram pagasta un novada iedzīvotājam saticību mājās 

un labestīgus līdzcilvēkus, gaišu domu par rītdienu, noticēt gais-
mai un saglabāt nezūdošu ticību sev un labajam visapkārt.  

Rosīgu Jauno gadu visiem pašdarbības kolektīviem! 
Veselību un prieku visiem kultūras dzīves atbalstītājiem! 

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga

Sveicam nozīmīgās dzīves ju-
bilejās decembrī dzimušos 

Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Arni GIRGENSONU, Edmundu ĢĒĢERI, Rūdolfu STENDZI, Birutu STRAUTIŅU,  
Uldi UDALIŠČEVU, Vizmu VENTLANDI, Līvu RANCĀNI, Lailu ZAMARITI,  

Andri MANTENIEKU, Armandu POMERANCI, Kristīni Annu RAĢELI!
Pilngadniekus: – Ievu MĀLIŅU, Valteru PIRKTIŅU un Annemariju SAVARINU!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

Un viss tāpat kā bijis – 
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums, 
Tā pati saule, zilais debesjums, 
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis.  
                                           /N. Kalna/

Lidiju BONDARENKO – 87
Irmu GRIETĒNU – 87

Veltu KLOKU – 87
Zentu KARLSONI – 86

Haraldu LUKŠEVICU – 85
Āriju Līnu ŠNEIDERI – 84

Zigurdu Valdemaru SĪLI – 83
Tamāru Līnu JONUŠU – 82

Zigrīdu ZVEREVU – 82
Arnoldu GRUNDMANI – 81

Ignatu RUDUŠU – 81

Laimoni PETERLEVIČU – 80
Āriju KĀRKLIŅU – 75

Dzintru BERGMANI – 70
Rolandu VARKALI – 65

Sarmu VĪTOLU – 65
Andri ZAĻKALNU – 65
Indru AIZSTRAUTI – 60
Iraidu EZERMALI – 60

Uldi TŪTĀNU – 60
Sarmīti VĒRNIECI – 60

Lai ir kā pārsla
Katra baltā doma,
Kas, debess atsūtīta,
Neizkūst!
Lai kļūstam mēs
Kā saules pilnas jomas,
Kur katra sirds,
Sev dzintargraudu gūst.
                    / K. Apškrūma/


