
Pavilostas 
Novada Zinas

Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums

Ik gadu laikā, kad viens 
gada skaitlis nomaina otru, 
mēs atskatāmies uz aizejošā 
gada panākumiem, sasniegu-
miem, labajiem darbiem un 
arī uz to, kas varbūt nav tik 
labi izdevies, kā gribētos. Un, 
protams, izvērtējot aizgājušo 
gadu, jaunajā gadā kaļam jau-
nus plānus, izvirzām jaunus 
mērķus un ļaujamies jauniem 
sapņiem. Tieši tas pats attieci-
nāms uz darbiem pašvaldībā.  

Atskatoties uz padarīto pagājušajā gadā, ir liels prieks 
par novada izglītības iestāžu skolēniem, kas veiksmīgi 
piedalījušies dažādās olimpiādēs un konkursos. Prieks 
par sportistiem, kas aizstāvējuši novada godu tuvākos un 
tālākos mačos, par novada deju kolektīviem un sieviešu 
kori. Prieks par ikvienu, kam šis gads ir nesis kaut vai sev 
vien zināmus panākumus.  

Ar gandarījumu varu teikt, ka 2016. gadā esam ielikuši 

pamata akmeņus ievērojamiem projektiem, ko realizēsim 
2017. gadā, lai uzlabotu infrastruktūru novadā, piesaistot 
publisko finansējumu gandrīz divu miljonu eiro apmērā. 

Nenoliedzami, daudzus iedzīvotājus ir skārušas un arī 
turpmāk skars valstiska līmeņa reformas, kas tika veiktas  
izglītībā un medicīnā, tāpat arī nodokļu politikā un likmju 
izmaiņās nākamajā gadā. Vai plānotās reformas nesīs solī-
tās pārmaiņas, to redzēsim tikai nākotnē.

Pašvaldības spēkos nav veikt reformas ne izglītības 
jomā, ne medicīnā, ne nodokļu politikā. Mūsu spēkos ir 
atbalstīt ģimenes ar bērniem, pakāpeniski nodrošinot bez-
maksas ēdināšanu izglītības iestādēs, atbalstīt pedagogus, 
kuri veikto reformu rezultātā palika ārpus pozitīvo pār-
maiņu loka, kā arī atbalstīt uzņēmējus ar iespējām attīstīt 
uzņēmējdarbību novadā.

Jaunajā gadā novēlu visiem darbīgu un radošu ikdie-
nas soli, sapratni un cieņu savstarpējās attiecībās, kā arī 
panākumus, piepildot nospraustos mērķus!

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons

Esiet sveicināti, novadnieki, gan šeit Latvijā, 
gan arī tie, kurus dzīve aizvedusi ārpus Latvijas robežām! ŠAJā NUMURā LASIET:

Izmaiņas sociālajā jomā  

2017. gadā – 
5. lpp.

Svarīga informācija atkritumu ap saim

niekošanā Pāvilostas novada iedzīvotā

jiem un uzņēmumiem – 5. lpp.

Tā jauno gadu sagaida Pāvilostas  
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Mūzikas skola svin jubileju – 11. lpp.

Ziemassvētku svinēšanas laiks 
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DomeS ārkārtaS SēDe  
2016. gaDa 9. Decembrī PāviloStā

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KriStaPSonS, deputāti aldis Bar-
SUKoVS, Gints JUriKS, arta BUnKa, andris ZaĻKaLnS, pašvaldības darbinieki: galvenā grāmatvede 
inguna BLaBĀrDE, izpilddirektors alfrēds MaGonE. Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāti Gatis 
BrĒDiĶiS, Dace BĒrZniECE, Vita CiELaVa un Ēriks ErLECKiS. Sēdi protokolēja pašvaldības kancele-
jas vadītāja arita MŪrniECE. tika izskatīti divi darba kārtības punkti.

â atcēla Pāvilostas novada domes 2016. gada 10. maija sēdes lēmumu (protokols nr. 6., 1.§).
â Lai Pāvilostas novada dome 2016. gadā 400 000,00 EUr apmērā līdzfinansētu Pāvilostas ostas 

pārvaldes EJZF projektu “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana”, noteica šo līdzfinan-
sējumu projektam par Pāvilostas novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu 2016. gadā. Līdzfi-
nansējuma nodrošināšanai nolēma uz 7 gadiem ņemt aizņēmumu Valsts kasē 400 000,00 EUr apmērā 
ar Valsts kases noteikto procentu likmi 0,6 % gadā, paredzot aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 
2017. gada augustā. nolēma aizņēmuma atmaksu garantēt ar Pāvilostas novada pašvaldības budžetu 
un deleģēt domes priekšsēdētaju noslēgt vienošanos ar Pāvilostas ostas pārvaldi par līdzfinansējuma 
piešķiršanu EJZF projektam “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana”.

DomeS ārkārtaS SēDe  
2016. gaDa 21. Decembrī PāviloStā

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KriStaPSonS, deputāti aldis Bar-
SUKoVS, Gints JUriKS, arta BUnKa, andris ZaĻKaLnS, Gatis BrĒDiĶiS, Dace BĒrZniECE, Vita CiE-
LaVa, Ēriks ErLECKiS, pašvaldības darbinieki: galvenā grāmatvede inguna BLaBĀrDE, izpilddirektors 
alfrēds MaGonE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KUrČanoVa. Sēdi protokolēja pašvaldības 
kancelejas vadītāja arita MŪrniECE. Sēdē tika izskatīti divi darba kārtības punkti.

â apstiprināja 2016. gada 12. decembrī notikušās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izso-
les rezultātus. nolēma slēgt uz vienu gadu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar Sia “ViGa 3”, 
reģ. nr.52103028121, par izsolē nosolītiem diviem nēģu murdiem zvejai Sakas upē. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

nolēma piešķirt nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2017. gadā šādām juridiskām personām:

â Dome pieņēma zināšanai domes piekšsēdētāja Ulda Kristapsona un Vērgales pagasta pārval-
des vadītāja Jāņa Vitrupa ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu.

DomeS kārtējā SēDe  
2016. gaDa 29. Decembrī vērgalē

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KriStaPSonS, deputāti aldis Bar-
SUKoVS, Gints JUriKS, arta BUnKa, andris ZaĻKaLnS, Gatis BrĒDiĶiS, Dace BĒrZniECE, Vita CiE-
LaVa, Ēriks ErLECKiS, pašvaldības darbinieki: grāmatvede inguna BLaBĀrDE, izpilddirektors alfrēds 
MaGonE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VitrUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 
anita SPrUDZĀnE, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KUrČanoVa. Sēdi protoko-
lēja pašvaldības kancelejas vadītāja arita MŪrniECE.  Sēdē tika izskatīti 36 darba kārtības jautājumi.

1. izskatīja jautājumu par Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu nr. 9 
“Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2017. gadam” projekta apstiprināšanu:

1.1. nolēma piešķirt dotāciju “Kurzemes plānošanas reģionam” 2017. gadam 1500,00 EUr ap-
mērā.

1.2. nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta 
skolu par sadarbību 2017. gadā, piešķirot finansējumu 1696,00 EUr apmērā administratīviem izdevu-
miem un administrācijas atalgojumam.

1.3. nolēma atteikt papildu finansējumu Pāvilostas novada Bāriņtiesai jaunas datortehnikas ie-
gādei, uzdodot finansējumu 700,00 EUr apmērā rast savā 2017. gada budžetā.

1.4. Paredzēja  finansējumu 700,00 EUr apmērā 2017. gada Pāvilostas novada pašvaldības bu-
džetā arhivēšanas pakalpojumiem, personas datu aizsardzības un it sistēmu drošību reglamentējošo 
dokumentu izstrādei.

1.5. Paredzēja finansējumu 2017. gada Pāvilostas novada pašvaldības budžetā 735,00 EUr ap-
mērā biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” plānotajām aktivitātēm 2017. gadā.

1.6.  Paredzēja finansējumu 2017. gada Pāvilostas novada pašvaldības budžetā 273,00 EUr ap-
mērā r. norvežas vadīto vingrošanas nodarbību sporta inventāra iegādei.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
deputāte Dace Bērzniece lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

1.7. Paredzēja papildu finansējumu Pāvilostas Mūzikas skolas 2017. gada budžetā 1912,00 EUr 
apmērā (8 mēnešiem) pedagogu atalgojumam. 

1.8. Paredzēja papildus finansējumu Pāvilostas mākslas skolas 2017. gada budžetā 4028,00 
EUr apmērā (8 mēnešiem) pedagogu atalgojumam.

1.9. Paredzēja papildus finansējumu Pāvilostas vidusskolas 2017. gada budžetā 1200,00 EUr 
apmērā (janvāris – maijs) robotikas pulciņa izveidei, uzdodot Pāvilostas vidusskolai 2017. gada septem-
brī robotikas pulciņu reģistrēt kā interešu izglītības pulciņu.

1.10. Paredzēja papildu finansējumu Vērgales Kultūras nama 2017. gada budžetā 1260,00 EUr 
apmērā pieaugušo dramatiskā kolektīva izveidošanai.

1.11. Paredzēja papildu finansējumu Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada budžetā 4140,00 
EUr apmērā vidējās paaudzes deju kolektīvu “Vērgalīte” un “Mārsils” tērpu izgatavošanai, gatavojoties 
XXVi Vispārējiem latviešu dziesmu un XVi Deju svētkiem.

1.12. Paredzēja finansējumu Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada budžetā 3000,00 EUr 
apmērā tehnisko projektu izstrādei un grāmatas maketa izveidei projektiem, ko paredzēts realizēt Pā-
vilostas novadā, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.
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termiņš

Līguma 
termiņš

Nēģu 
murdi

LIMITI 14
Sakas pagasts: 1
A. Alņa zvejnieku saimniecība “Saka AA” 23.08.2020. 31.12.2023. 1
Pāvilostas pilsēta: 13
SIA “Santa VV” 04.11.2017. 31.12.2023. 2
SIA “Lagūna L” 06.01.2018. 31.12.2023. 1
J. Blaubārža atpūtas organizēšanas firma “Merlin Liepāja” 13.10.2018. 31.12.2023. 1
SIA “Aisbergs JV” 30.10.2017. 31.12.2023. 2
SIA “Viga 3” 13.10.2018. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība “Kaija” 13.10.2018. 31.12.2023. 2
Pāvilostas novada zvejnieku saimniecība “Kristīne G” 01.12.2018. 31.12.2023. 1
SIA “AJA 3” 15.10.2019. 31.12.2023. 1
M. Vīganta zvejnieku saimniecība “Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas Jemberga zvejnieku saimniecība “JEG” 10.07.2021. 31.12.2023. 1

1.13. nolēma nepiešķirt papildu finansējumu Pāvilostas vidusskolas 2017. gada budžetā Pāvilos-
tas vidusskolas remontdarbiem un sporta halles apskaņošanai. Uzdeva rast līdzekļus Pāvilostas vidus-
skolas budžetā, izvērtējot veicamo darbu prioritātes.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
deputāts Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

1.14. nolēma piešķirt papildu finansējumu 7581,26 EUr apmērā Pāvilostas vidusskolas 2017. 
gada budžetā sporta zāles grīdas atjaunošanai.

1.15. Paredzēja līdzfinansējumu Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada budžetā mūzikas un 
kultūras festivāla “Zaļais stars 2017” norisei 10 000,00 EUr apmērā.

1.16. nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju par sadarbī-
bu 2017. gadā, piešķirot dotāciju 3000,00 EUr apmērā, finansējumu rodot Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centra budžetā.

1.17. nolēma par 3% paaugstināt atlīdzību Sia “Versijas” par juridisko pakalpojumu sniegšanu.
1.18. nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu nr.9 “Pā-

vilostas novada pašvaldības budžets 2017. gadam” projektu. 
2. izskatīja jautājumu par grozījumiem pašvaldības štatu sarakstā un tarifikācijā. Deputāts Al-

dis Barsukovs balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu “sporta organizators” lēmuma pieņemšanā 
nepiedalījās. Deputāte Dace Bērzniece balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu “skolotāja” lēmuma 
pieņemšanā nepiedalījās. Deputāts Uldis Kristapsons balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu “do-
mes priekšsēdētājs” lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Deputāts Andris Zaļkalns balsoja par sarakstu, 
bet attiecībā uz amatu “domes priekšsēdētāja vietnieks” lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. apstiprināja 
Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 2017. gada štatu sarakstu un Pāvilostas novada 
domes iestāžu un struktūrvienību 2017. gada tarifikācijas sarakstu, kuri stājas spēkā ar 2017. gada 1. 
janvāri.

3. apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitus, transporta degvielas patēriņa 
normas un maksu par transporta pakalpojumiem, kas stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. ar 2016. 
gada 31. decembri spēku zaudē Pāvilostas novada domes 31.03.2016. sēdes protokola nr.4 lēmums 
nr.5 “Par degvielas limitu noteikšanu” un saistoši veiktie grozījumi, papildinājumi. 

4. apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības sakaru pakalpojuma limitus, kas stājas spēkā ar 
2017. gada 1. janvāri. ar 2016. gada 31. decembri spēku zaudē Pāvilostas novada domes 29.01.2015. 
sēdes protokola nr.1 lēmums nr.8 “Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu” un saistoši veiktie gro-
zījumi, papildinājumi.

5. nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 29.09.2016. lēmuma, protokols nr.12., 7.§ “Par Pā-
vilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma, Pāvilostas novada amata 
saimju un mēnešalgu klasificēšanas apkopojums un Pāvilostas novada pašvaldības struktūras shēmas 
apstiprināšanu” Pāvilostas novadpētniecības muzeja sadaļu un Pāvilostas novada Bāriņtiesas sadaļu. 

6. nolēma atzīt par bezcerīgiem debitoru parādiem komunālos maksājumus 7 mirušām perso-
nām, atļaujot norakstīt no Sia “Vērgales komunālā saimniecība” bilances bezcerīgos debitoru parādus 
716,52 EUr apmērā, t.sk. pamatparāds 592,18 EUr un kavējuma nauda 124,34 EUr.

7. nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no 19 parādniekiem, 
iesniedzot lēmumu tiesu izpildītājam ar lūgumu veikt piespiedu izpildi, vēršot nokavēto nodokļu maksā-
jumu piedziņu bezstrīdus kārtībā uz nodokļu maksātāju mantu. 

8. Uzdeva Pāvilostas vidusskolai organizēt atbalstu Liepājas Universitātes Dabas un inženierzi-
nātņu fakultātes organizētajām matemātikas, fizikas, datorzinātņu olimpiādēm, konkursiem un dabas 
zinību jomas nodarbībām 2017. gadā, finansējumu rodot vidusskolas 2017. gada budžetā.

9. Jautājumā par vēlēšanu iecrikņa nr.598 neslēgšanu, 7 deputātiem balsojot par un 2 depu-
tātiem atturoties, nolēma neslēgt vēlēšanu iecirkni nr.598, Sakas pagasta pārvalde, Pagasta māja, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466.

10. nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 29.08.2013. sēdes lēmuma (protokols 5., 6. §) 
lemjošās daļas 3. punktu.

11. nolēma ar 2017. gada 1. janvāri izveidot Pāvilostas novada domes iestādi “Pāvilostas nova-
da Bērnu un Jauniešu centrs”. apstiprināja Pāvilostas novada Bērnu un Jauniešu centra nolikumu.

12. Saskaņā ar projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres iesniegumu, nolēma veikt aktualizāciju Pāvi-
lostas novada attīstības programmas 2013.–2018. gadam, sadaļā “investīciju plāns 2013.–2018. gadam”.

13. Samazināja 4 politiski represētām personām un 1 personai ar otrās grupas invaliditāti ne-
kustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem par nekustamo īpašumu Pāvilostas novadā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
deputāti Andris Zaļkalns un Gatis Brēdiķis lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

14. noteica prioritātes zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita 2017. gadam sadalīšanai:
1. prioritāte – novadā deklarētās personas, kurām bija noslēgts pašpatēriņa līgums 2016. 

gadā: anSonE Solveiga, aniŅŠ tālivaldis, anSonS aldis, anSonS ainars, aŅŪnS Dzintars, BaGi-
roVS Eldars, BaLanDiS andris, BEnEtiS Zintis, BEtHErS ilgvars, BĒrZiŅŠ alberts, BLaUBĀrDE in-
guna, BLaUBĀrDiS Juris, BrĒDiĶiS Gatis, BrŪKLE anna, BrŪKLiS alberts, BrŪKLiS aldis, BŪMEiS-
tarE Sigita, ČiPĀnS Uldis, DrĪLiŅŠ arvīds, DrULLiS ingmārs, ErnStSonS Jānis, GĒGErSonS Egils, 
GĒGErSonS raivis, GirGEnSonS arnis, GriŠKĒViČS ronalds, GrUntManE Sandra, GrUntManiS 
arnis, HELMŠtEinS Zigfrīds, JaKoVĻEVS aigars, JĒCiS Egils, JĒCiS ilmārs, JonaSS Edvards, KUrČa-
noVS Valērijs, KiBEĻSKiS Mārtiņš, LEJa Jānis, LEiGŪtE ilze, LiEPa Māris, MEĻĶiS agnis, PaVLoVSKiS 
nikolajs, PriEDoLiŅŠ Guntars, PUŠKo Māris, raiBartS artis, roManoVa Elga Maiga, SMiLtEniEKS 
Elmārs, SMiLtEniEKS Māris, SMirnoVS Zigmunds, SPrUDZĀnS aivars, StrĪĶiS oskars, ŠĒnS El-
mārs, ŠnorE ilmārs, ŠnorE Jānis, ŠtEinBErGS raivis, troFiMoVS aldis,troFiMoVS andis, tŪtĀnS 
Uldis, VaGotiŅŠ-VaGULiS Ģirts, VarKaLiS andrejs, VaSKoPS aigars, VaSKoPS Vairis, VEŠŅaKoVa 
tatjana, VEŠŅaKoVS Vladimirs, ViDEniEKS Valts, ViLniS Valdemārs, VĪGantS Māris, VĪGantS Varis, 
VĪKSnE Mārtiņš, VĪtoLa Solvita, VĪtoLa Daina, VĪtoLiŅŠ arnis, VĪtoLS Edgars, VĪtoLS nauris, VĪ-
toLS oskars, ZaĻKaLnE Liene, ZaĻKaLnS andris.

2. prioritāte – ir deklarēti novadā, ir piešķirts zvejas rīku limits 2016. gadā, bet pieteicās uz 
papildu limitu 2017. gadam, un tika uzaicināti uz zvejas rīku izlozi: GirGEnSonS arnis, PriEDoLiŅŠ 
Guntars, raiBartS artis, SMiLtEniEKS Elmārs, ŠtEinBErGS raivis, VaSKoPS aigars, ViLniS Valde-
mārs, VĪKSnE Mārtiņš, ZaĻKaLnS andris.

3. prioritāte – novadā deklarētās personas, kurām 2016. gadā nebija noslēgts līgums par zve-
jas rīkiem pašpatēriņa vajadzībām, kuri tika aicināti uz zvejas rīku izlozi: anSonE Linda, BrŪKLiS 
rihards, DZEniS andris, JEnErtS ralfs, UPManiS Mārtiņš, VaSKoPS arvis, VaSKoPS Elgars, VoLEn-
BErGS Kristaps.

4. prioritāte – personas, kurām nebija noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa vajadzī-
bām 2016. gadam, kā arī persona nav deklarēta Pāvilostas novadā: ŠVarCS Kristaps, LaPSELiS and-
ris, LaZarEnoKS Janeks.

5. prioritāte – personas, kuras nav iekļautas Vērgales zvejnieku apvienības 2016. gada 21. no-
vembra iesniegumā par zvejas limitu sadali 2017. gadam: BinFELDS Edgars, BrĒDiĶiS raitis, DrĪLiŅŠ 
aivis, ErnStSonE Liena.

nolēma zvejas rīkus piešķirt 1. prioritātes grupā ietilpstošām personām proporcionāli 2016. gadā 
piešķirtam daudzumam un personām no 2. un 3. prioritātes, kuras 20.12.2016.izlozēja zvejas rīkus. 
nolēma piešķirt zvejas rīku limitus un slēgt zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Baltijas 
jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa zvejā 
2017. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu:

www.pavilosta.lv
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               Uzvārds, vārds Zivju tīkli Reņģu tīkli Zivju āķi Mencu kvota Lucīšu murdi
LIMITS 66 40 3600 924 0

1. ANIŅŠ Tālivaldis 1 1 14
2. ANSONE Solveiga 1 14
3. ANSONE Linda 100
4. ANSONS Aldis 1 14
5. ANSONS Ainars 1 14
6. AŅŪNS Dzintars 1 1 14
7. BAGIROVS Eldars 1 14
8. BALANDIS Andris 1 1 14
9. BENETIS Zintis 1 100 14
10. BETHERS Ilgvars 1 1 100 14
11. BĒRZIŅŠ Alberts 1 1 14
12. BLAUBĀRDE Inguna 1 100 14
13. BLAUBĀRDIS Juris 1 1 100 14
14. BRĒDIĶIS Gatis 1 100 14
15. BRŪKLE Anna 1 14
16. BRŪKLIS Alberts 1 1 14
17. BRŪKLIS Aldis 1 1 100 14
18. BŪMEISTARE Sigita 1 14
19. ČIPĀNS Uldis 1 1 14
20. DRĪLIŅŠ Arvīds 1 100 14
21. DRULLIS Ingmārs 1 100
22. ERNSTSONS Jānis 1 14
23. GĒGERSONS Egils 1 14
24. GĒGERSONS Raivis 1 14
25. GIRGENSONS Arnis 1 100
26. GRIŠKĒVIČS Ronalds 1 14
27. GRUNTMANE Sandra 1 1 14
28. GRUNTMANIS Arnis 1 1 14
29. HELMŠTEINS Zigfrīds 1 1 14
30. JAKOVĻEVS Aigars 1 14
31. JĒCIS Egils 1 1 100 14
32. JĒCIS Ilmārs 1 1 14
33. JONASS Edvards 1 1 14
34. KIBEĻSKIS Mārtiņš 1
35. KURČANOVS Valērijs 1 100 14
36. LEIGŪTE Ilze 1 1 100 14
37. LEJA Jānis 1 14
38. LIEPA Māris 1 14
39. MEĻĶIS Agnis 1 1 14
40. PAVLOVSKIS Nikolajs 1 14
41. PRIEDOLIŅŠ Guntars 100
42. PUŠKO Māris 1 100 14
43. RAIBARTS Artis 1
44. ROMANOVA Elga Maiga 1 1 14
45. SMILTENIEKS Elmārs 100
46. SMILTENIEKS Māris 1 14
47. SMIRNOVS Zigmunds 1 14
48. SPRUDZĀNS Aivars 1 100 14
49. STRĪĶIS Oskars 1 1 100 14
50. ŠĒNS Elmārs 1 1 100 14
51. ŠNORE Ilmārs 1 14
52. ŠNORE Jānis 1 100 14
53. ŠTEINBERGS Raivis 1 100
54. TROFIMOVS Aldis 1 1 14
55. TROFIMOVS Andis 1 1 14
56. TŪTĀNS Uldis 1 14
57. VAGOTIŅŠ-VAGULIS Ģirts 1 1 100 14
58. VARKALIS Andrejs 1 1 100 14
59. VASKOPS Aigars 100
60. VASKOPS Vairis 1 1 100 14
61. VEŠŅAKOVA Tatjana 1 1 100 14
62. VEŠŅAKOVS Vladimirs 1 100 14
63. VIDENIEKS Valts 1 1 100 14
64. VILNIS Valdemārs 1 14
65. VĪGANTS Māris 1 1 100 14
66. VĪGANTS Varis 1 100 14
67. VĪTOLA Daina 1 14
68. VĪTOLA Solvita 1 100 14
69.. VĪTOLIŅŠ Arnis 1 1 14
70. VĪTOLS Edgars 1 1 100 14
71. VĪTOLS Nauris 1 1 100 14
72. VĪTOLS Oskars 1 1 14
73. VĪKSNE Mārtiņš 1 1 100 14
74. ZAĻKALNE Liene 1 1 100 14
75. ZAĻKALNS Andris 1 1 100 14

66 40 3600 924

apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: zivju tīkls līdz 100 m 7,11 EUr; reņģu 
tīkls līdz 100 m 7,11 EUr; zivju āķi 100 gab 9,96 EUr. nolēma zvejas tiesības iznomāt pašpatē-
riņa zvejai uz 2017. gadu.  Uzdeva nomas maksu samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma 
protokola saņemšanas. Zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses uzdeva 
parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grā-
matvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 2.6. punkta nosacījumu, kā 
arī nav citu maksājumu parāds attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm.  Zvejas tiesību nomas 
līgumus Vērgales pagastā deklarētām personām un personām, kā arī personām, kurām pieder 
nekustamais īpašums Vērgales pagasta administratīvajā teritorijā, uzdeva parakstīt Vērgales pa-
gasta pārvaldē pie lietvedes anitas Sprudzānes, Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā deklarētām 
personām pie lietvedes Lienes Volenbergas.

15. Uzdeva Sia “Vērgales komunālā saimniecība”  un Sia “Pāvilostas komunālais uzņē-
mums” līdz 2017. gada februāra domes sēdei organizēt daudzdzīvokļu māju sapulces un lemt par 
māju tehniskā stāvokļa sakārtošanu. 2017. gada februāra sēdē Sia “Vērgales komunālā saimnie-
cība”  un Sia “Pāvilostas komunālais uzņēmums pārstāvjiem uzdeva sniegt detalizētu pārskatu 
par nepieciešamajiem darbiem katrai mājai, par iedzīvotāju sapulces laikā nolemto, sniegt iero-
sinājumus risinājumam.

16. apstiprināja Pāvilostas novada Vērgales pagasta nekustamā īpašuma “Burtnieki” ze-
mes vienības zemes ierīcības projektu. no zemes vienības atdalāmajam zemesgabalam aptuveni 
7,9 ha platībā (vairāk vai mazāk platību precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) pie-
šķīra nosaukumu “Burvji” un  noteica zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. nekustamā  īpašumā  “Burtnieki” paliekošai zemes vienībai 
20,5 ha platībā noteikt zemes  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

17. apstiprināja Pāvilostas novada Sakas pagasta nekustamā īpašuma “Gunāri” zemes 
vienības zemes ierīcības projektu. Projektējamai zemes vienībai nr.1 5,1 ha platībā (vairāk vai 
mazāk platību precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) saglabāja nosaukumu “Gunāri” 
un noteica zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. Projektējamai zemes vienībai nr.2 7,0 ha platībā (vairāk vai mazāk platību precizējot 
pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķīra nosaukumu “Meža Gunāri” un  noteica zemes  
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

18. nolēma atzīt par spēkā neesošu Pāvilostas novada domes 2016. gada 29. septembra sē-
des protokola nr.12, 24.§ “Par nekustamā īpašuma “Dzintaru iela 131”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, atzīstot par spēkā 
neesošu Pāvilostas novada domes 2016. gada 27. oktobra sēdes protokola nr.13, 10.§ “Par zemes 
ierīcības projektu precizēšanu” 2.1. punktu. apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Dzintaru iela 131”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu. 
Piešķīra nosaukumus/adreses un noteica nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apz.

Platība
ha. Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam

64130040104 0,6745 Saglabāt adresi: Dzintaru iela 131,  
Pāvilosta, Pāvilostas novads 0801 Komercdarbības objektu 

apbūve

641300400105 0,0290 Piešķirt nosaukumu: Dzintaru iela 
131A, Pāvilosta, Pāvilostas novads 1101

Zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā

19. apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ķirsīši”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, piešķirot nosaukumus/adreses un nosakot nekustamā īpašuma ze-
mes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apz.

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960020160

4,3
(vairāk 
vai mazāk 
pēc ka-
dastrālās 
uzmērīša-
nas)

Piešķirt nosaukumu “Riediņi”, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas novads 0101

Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960020161

5,5
(vairāk 
vai mazāk 
pēc ka-
dastrālās 
uzmērīša-
nas)

Saglabāt nosaukumu “Ķirsīši”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 0101

Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

20. Piekrita nekustamā īpašuma “Balandas” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, sadalī-
šanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  pie-
šķīra nosaukumu “annas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. atdalītajai zemes vienībai 0,82 
ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

21. nolēma no pašreizējā zemesgabala “Brīvības iela 44”, Pāvilosta, Pāvilostas novads,  
sadalīšanas procesā izveidojamiem zemesgabaliem piešķirt (vai saglabāt) šādas adreses (saska-
ņā ar situācijas plānu pielikumā) un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. 

N.p.k Projektētās 
zemes vienības

Zemesgabala 
adreses

Kadastra Nr. Plānotā 
platība (m2)

NĪLM

1 Brīvības iela 44 Saglabāt adresi: 
Brīvības iela 44, 
Pāvilostā, Pāvilos-
tas novadā

64130020149 1760 Mainīt  lietošanas mērķi 
no komercdarbības objektu 
apbūve (NĪLM kods 0801) uz 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (NĪLM kods 0601)

2 Piešķirt adresi: 
Brīvības iela 44A, 
Pāvilostā, Pāvilos-
tas novadā

6330 Piešķirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (NĪLM kods 0601)

nekustamā īpašuma “Brīvības iela 46”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 0,1 ha 
platībā nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve 
uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
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22. nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piekritīgo zemi “Palīg-
saimniecības”, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, uz zemes vienību 1,5 ha platībā. notei-
ca nomas maksu 2 % no kadastrālās vērtības plus PVn.

23. nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piekritīgo zemi “Mežkal-
ni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, uz zemes vienību 1,30 ha platībā, piemērojot nomas 
maksu 2% no kadastrālās vērtības plus PVn.

24. nolēma grozīt 18.02.2010. zemes nomas līgumā nr.8, kas noslēgts starp Pāvilostas no-
vada pašvaldību un personu, noteikto 1.1. punktā – 1,5 ha uz 0,5 ha.

25. nolēma slēgt uz 5 gadiem  nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Stallīši” Vērgalē, 
Vērgales pag., Pāvilostas nov., nedzīvojamo telpu nr.18. Zemes nomas maksu gadā noteica 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

26. nolēma ar 31.12.2016. izbeigt  īres  līgumu  ar vienu personu par  dzīvokļa  “Vērgales  
stacija” 2 izīrēšanu.

27. atteica uzņemt  dzīvokļa rindā vienu personu.
28. Jautājumu par dzīvojamās platības “rīva 1”-22, rīvā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

piešķiršanu vienai personai nolēma atkārtoti izskatīt 2017. gada februāra sēdē.
29. anulēja vienai personai deklarēto dzīvesvietu īpašumā Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvi-

lostas novadā.
30. nolēma klasificēt par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 

9 būves. Viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas uzdeva īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem 
iesniegt Pāvilostas novada Būvvaldē dokumentus atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei – būves 
sakārtošana, konservācija vai nojaukšana (veicamie darbi, apjoms un laika grafisks). nolēma nekavē-
joties piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības 
(būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības), ja šajā lēmumā noteiktajā laikā nav uzsākta 
būves sakārtošana, veicot konservāciju vai nojaucot būvi tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pan-
tu, Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

31. nolēma grozīt Pāvilostas novada domes lēmumā nr.14 (Protokols nr.14.,11.§.) pie-
šķirtos zvejas rīku limitus Sia “aJa 3”, kas dod iespēju izmantot zvejā 2016. gadā noteikto 
nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādam rūpnieciskās zvejas tiesību esošam nomnie-
kiem un izteikt to šādi:

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

Men-
cu 
kvota

LIMITI 0 0 7 23 10 100 1 819 3745
SIA “AJA 3” 21.10.

2018.
31.12.
2023.

7 23 10 100 1 19 3745

attiecībā uz pārējiem piešķirtais zvejas rīku apjoms paliek nemainīgs. apstiprināja zvejas 
rīku nomas maksu par limita vienību: reņģu stāvvads 113,83 EUr; zivju murds ar sētu (pie-
krastes 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. nomas maksu 50 % apmērā 
uzdeva samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. atlikušo zvejas 
rīku nomas maksu uzdeva samaksāt līdz 30.06.2017. Zvejas tiesību nomas līguma protokols 
no pašvaldības puses tiks parakstīts 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 parādu attiecībā pret pašvaldību un tās 
iestādēm.  nolēma atlikušo zvejas rīku limitu sadalīt starp Pāvilostas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā deklarētajām personām pašpatēriņa zvejas veikšanai.

32. Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora alfrēda Magones ziņojumu 
par administrācijas un iestāžu darbu.

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 19. janvārī Pāvilostā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 26. janvārī Pāvilostas novada pašvaldībā.

informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste marita kurčanova

Decembrī Pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Sadarbībā ar Valsts policiju veikti četri reidi Pāvilostas novadā. Pārkāpumi nav 

konstatēti.
â Veiktas trīs izmeklēšanas saistībā ar agresīviem vai klaiņojošiem suņiem. Vienā 

lietā, kur agresīvs suns nelaida mājās bērnus, sākta administratīvā pārkāpuma lietvedī-
ba. Otrā lietā suņa saimniekam izteikts mutisks brīdinājums par suņa vešanu pastaigā 
bez pavadas. Trešajā gadījumā tika atrasts pieklīdis suns, kas nākamajā dienā atdots 
saimniekam.

â Pāvilostas pilsētas Kultūras nama pasākuma laikā vienam apmeklētājam, kurš bija 
alkohola reibumā, tika palūgts atstāt telpas.

â Joprojām ir aktuāla problēma, ka iedzīvotāji diennakts tumšajā laikā pārvietojas 
pa novadu bez gaismu atstarojošiem elementiem.  Decembrī vairākiem iedzīvotājiem tika 
izteikti mutiski aizrādījumi, brīdinot, ka nākamajā reizē, ja netiks lietoti atstarotāji, pār-
kāpējs tiks sodīts ar naudas sodu. Atgādinām, ka sods par atstarojošu elementu vai 
vestes nelietošanu ir no 7,00 līdz 30,00 eiro. 

Pāvilostas novada pašvaldības policija novēl visiem novada iedzīvotājiem laimīgu jau-
no gadu un mazāk pārkāpumu!

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

NoTIkUMI 
2016. gada decembrī

SociālaiS DieneStS ZiŅo
  
Decembrī 16 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 personām piešķirts pa-

matpabalsts, 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 7 personām pie-
šķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 6 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 
2 personām piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, 6 daudzbērnu ģimeņu 7 bērniem 
piešķirti atvieglojumi ēdināšani izglītības iestādēs, 1 personai piešķirts apbedīšanas pa-
balsts.

Lai jaunajā 2017. gadā visiem laime, veselība, saticība, pārticība, mīlestība, 
veiksme, darbaprieks un gaišas domas!

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

aDminiStratīvā komiSija
Pāvilostas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sēdē 2016. gada 21. decem-

brī izskatīja vienu administratīvā pārkāpuma lietu par apzināti nepamatotu speciālo die-
nestu izsaukšanu. Persona sodīta ar naudas sodu 80,00 EUR.

Nākamā Administratīvās komisijas sēde plānota 2017. gada 19. janvārī plkst. 14.00.
 

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene Volenberga

tŪriSma inFormācijaS centrS
gatavojaS jaUnajai SeZonai

tŪriSma bUkleti
Šobrīd tūrisma informācijas centrs aktīvi strādā un gatavojas tūrisma izstādēm. izstrādes 

procesā ir jaunie tūrisma bukleti, kurus šogad plānots izdot četrās valodās – latviešu, angļu, 
vācu un lietuviešu. 

“aDventUr 2017”
Pāvilostas novada tiC vadītāja no 2017. gada 20. līdz 22. janvārim piedalīsies starptautis-

kā tūrisma izstādē “adventur 2017”, kas notiks Viļņā, Lietuvā. Pāvilostas novads tiks pārstā-
vēts kopējā Liepājas un tās apkārtnes stendā. 

“balttoUr 2017”
no 3. līdz 5. februārim rīgā notiks starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour 2017”. arī šo-

gad Pāvilostas novadam būs savs stends, lai produktīvi sniegtu ceļotājiem un tūroperatoriem 
pilnvērtīgu un izsmeļošu informāciju par Pāvilostas novadu un tūrisma piedāvājumu tajā.

tŪriSma StatiStika Par 2016. gaDU
Šobrīd tiek apkopota statistika par tūrismu 2016. gadā. Pāvilostas novada informatīvajā 

izdevumā 2017. gada februārī būs iespēja aplūkot apkopotos datus.

Palīdzēsim skolotājai ārijai!
Decembrī Pāvilostas novadā izskanēja lūgums atvērt savu sirdi Zie-

massvētku laikā un palīdzēt bijušajai skolotājai Ārijai Vītolai. Lūgums tika 
sadzirdēts, un ir saziedoti 235,44 eiro, kas tiks pārskaitīti Ārijas Vītolas kon-
tā, lai finansiālos līdzekļus novirzītu nepieciešamajai operācijai un vēlākai 
rehabilitācijai. 

Pāvilostas pašvaldības vārdā sakām lielu paldies ikvienam, kas atsaucās 
lūgumam palīdzēt Ārijai. Īpašs paldies Pāvilostas Mūzikas skolas kolektī-
vam par iniciatīvu, Pāvilostas vidusskolas kolektīvam par atsaucību, kā arī 
veikala “Kalniņi” darbiniecēm un īpašniecei Gintai Vītoliņai par atbalstu!

Lai jums svētīgs, mierpilns un veselīgs jaunais Dieva žēlastības gads!

PirmPirkUma tieSībaS
Pašvaldība decembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz šādu nekustamo īpašumu:

Klusā iela 1, Pāvilostā, 930 m2;
“Finsternieki”, Vērgales pagastā, 7,8 ha;
“Fausti”, Sakas pagastā, 7,1 ha;
“Jaunās ābelītes”, Sakas pagastā;
Lejas iela 6, Pāvilostā, 604 m2 (1/2 domājamās daļas);
“Strantes krogs”, Sakas pagastā, 0,93 ha.

www.pavilosta.lv
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iZmaiŅaS Sociālajā jomā 2017. gaDā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aiz-

sardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju 
jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas 
stāsies spēkā 2017. gadā. 

No 2017. gada 1. janvāra:
â Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 380 eiro. 
â 2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā 

arī saskaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras 
piešķirtas vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvē-
kiem, kuri pensiju sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, kad piemēroja negatīvus pen-
sijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, senioriem papildus nekas 
nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2017. gada 1. janvāra un par periodu 
no 1. janvāra to izmaksās līdz 2017. gada jūnijam.

â Slimības pabalstu izmaksās cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies nodar-
binātības periodā. Pēc darba attiecību pārtraukšanas cilvēkiem ir tiesības iegūt bezdarb-
nieka statusu, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka 
pabalstu. 

â Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periodu – sociālās 
apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mē-
nešus pēdējo 16 mēnešu periodā (šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bezdarb-
nieka statusa iegūšanas dienas. Personai, kura bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz 
2017. gada 31. martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu noteiks saskaņā ar līdzšinējo 
tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz pērnā gada beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem, lai 
pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt veikušiem sociālās iemaksas vismaz 9 
mēnešus 12 mēnešu periodā.

â Tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas grūt-
niecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdī, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā.

â Ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro 
mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas 
informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1. janvā-
ra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. 
maijam. 

â Valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mē-
nešu) laikā no tiesību rašanās dienas.

â Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vecāku pabalsta saņēmējiem 
un bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret 
bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no 171 eiro (iepriekš no 142,29 eiro). 
Savukārt bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par personu turpmāk veiks sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas arī invaliditātes apdrošināšanai (iepriekš invaliditātes 
apdrošināšanas stāžā šo laiku neieskaita), un šīs iemaksas veiks no 171 eiro (iepriekš 
– no 71,14 eiro).

â Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (pašlaik – 64,03 eiro, personai ar invali-
ditāti kopš bērnības – 106,72 eiro) piešķirs personai, kurai nav tiesību uz valsts pensiju, 
kura nav nodarbināta un ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecu-
mu (iepriekš pabalstu piešķīra, ja persona bija par pieciem gadiem pārsniegusi vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu).

â Vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu ve-
cumā līdz trim gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% 
apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, un par šo laiku tiks veiktas iemaksas 
sociālajai apdrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

â Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks veiktas sociālās 
apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un in-
validitātes apdrošināšanai no 171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro).

â Pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta piešķiršanai – no 2017. gada 1. janvāra 
tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas grūtniecī-
bas vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdī, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz 
šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba tiesiskajās 
attiecībās vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdī).

â Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam būs 95 
eiro, par bērna uzturēšanu no 7 līdz 18 gadiem – 114 eiro (līdz šim 45,53 eiro). VSAA 
no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. 
gada 1. jūlijam (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas 
sistēmās).

â Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171 eiro (līdz šim 
49,80 eiro) Turklāt tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu, kurā 
bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības 
apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim (pārejas periods nepieciešams 
izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

No 2017. gada 1. aprīļa:
â Palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem – apgādnieka 

zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka 
zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma sasniegšanai minimālais 
apmērs būs 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro), bet pēc bērna 
7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 eiro.

â VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1. aprīļa to izmaksās ne vēlāk 
kā 2017. gada 30. septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās). 

No 2017. gada 1. oktobra:
â Pensiju indeksācijā piemēros 50% (iepriekšējo 25% vietā) no apdrošināšanas ie-

maksu algas reālā pieauguma procentiem.

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciālists, tel.64331829, e-pasts egils.zarins@lm.gov.lv.

Svarīga informācija 
atkritumu apsaimniekošanā 

Pāvilostas novada iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem

Liepājas reģiona pašvaldības, tai skaitā Pāvilostas novads, ir veikušas 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu novados uz 
turpmākajiem septiņiem gadiem. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpmāk 
iedzīvotājus apkalpos personu apvienība, ko veido SIA “Eco Baltia vide” 
un SIA “Eko Kurzeme”, ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”.

SIA “Eko Kurzeme” informē, ka pašreizējie līgumi būs spēkā līdz 2017. 
gada 28. februārim. Pēc šī datuma personām, kuras līgumu nebūs pārslēgu-
šas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakal-
pojumu sniegt. Privātpersonas un juridiskās personas tiek aicinātas līdz 
2017. gada 31. janvārim noslēgt jauno līgumu.

Iedzīvotājiem izsūtītās vēstules pielikumā būs pievienoti divi jaunā atkri-
tumu apsaimniekošanas līguma eksemplāri, kur ir jānorāda nepieciešamā in-
formācija, pēc tam aizpildītie līguma eksemplāri ir jānogādā atpakaļ:

l nosūtot tos pa pastu uzņēmumam SIA “Eko Kurzeme” uz adresi: Ezerma-
las ielā 11, Liepājā, LV-3401;

l ierodoties personīgi SIA “Eko Kurzeme” birojā Liepājā, Ezermalas ielā 
11, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30;

l nogādājot aizpildītos līguma eksemplārus Pāvilostas novada pašvaldī-
bā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) vai Vērgales pagasta pārvaldē (“Pagastmājā”, 
Vērgalē).

Savukārt SIA “Eko Kurzeme” no savas puses parakstīto līguma eksemplā-
ru nosūtīs iedzīvotājiem atpakaļ pa pastu. 

SIA “Eko Kurzeme” aicina pievērst uzmanību šādiem līguma punk-
tiem:

l Nosacījumi par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera 
saturu un papildu apjomiem;

l Rēķinu piegādes veids – saņemot rēķinu pa pastu būs jāsedz pasta pa-
kalpojumi 1,65 EUR (plus PVN). Rēķina piegāde bez maksas tiek nodrošināta, 
nosūtot to uz norādīto e-pasta adresi, kā arī Klientu apkalpošanas centrā. No-
rādot e-pastu, informāciju saņemsiet elektroniskā veidā.

Līdz 2017. gada 1. martam iedzīvotājiem tiks izsūtīts atkritumu izve-
šanas grafiks, kuram īpaši jāpievērš uzmanība, jo var mainīties izvešanas 
dienas.

Jautājumu gadījumā būs iespēja saņemt SIA “Eko Kurzeme” darbinieka 
konsultāciju un noslēgt līgumu klātienē Pāvilostas novadā. Konsultāciju 
laiks  – 2017. gada 16. un 27. janvārī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Pāvilostas no-
vada pašvaldības telpās, no plkst. 13.00 līdz 16.00 Vērgales pagasta pārvaldes 
telpās.

Noderīga informācija! SIA “Eko Kurzeme” vērš uzmanību uz to, ka no 
2017. gada 1. marta, pamatojoties uz LR Saeimas 2016. gada 15. decembrī 
pieņemtajiem grozījumiem “Dabas resursu nodokļa likumā” un ievērojot “At-
kritumu apsaimniekošanas likuma” 39. pantu, stāsies spēkā jaunais sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs 14,04 EUR bez PVN par 1 m3.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eko Kurzeme” 
Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 63407315 vai  22013939. Aktuālākā SIA 
“Eko Kurzeme” informācija pieejama mājaslapā www.ekokurzeme.lv.

Arī Pāvilostas novads 
veselīgo pašvaldību pulkā

2016. gada 9. decembrī Rīgā 
tika pasniegti apliecinājumi 
pašvaldībām par pievienošanos 
Nacionālajam veselīgo pašval-
dību tīklam (NVPT). Arī Pāvil
ostas novads ir starp šīm paš-
valdībām. 

Veselības ministrijas valsts 
sekretāra vietniece Egita Pole 
sveicot vēlreiz uzsvēra, cik svarī-
gi ir pašvaldībā domāt par iedzī-
votāju veselību, tāpat pieminēja, ka veiktajā 40 pašvaldību aptaujā vairāk nekā 50% 
domju deputātu pauduši atbalstu veselības veicināšanas pasākumiem, 90% pašvaldību 
politikas plānošanas dokumentos ir definēta veselīgas sabiedrības nozīme. Patīkami, 
ka visi Pāvilostas novada domes deputāti atbalsta šīs aktivitātes, nosakot arī NVPT at-
bildīgos koordinatorus Aldi Barsukovu un Dzintaru Semenkovu. Pasākuma noslēgumā 
tika uzsvērts, ka maijā notiks tradicionālā Veselības  ministrijas Slimību profilakses 
un kontroles centra organizētā NVPT dalībnieku pieredzes apmaiņa – iepazīšanās ar 
veselības veicināšanas aktivitātēm, apmeklējot kādu no pašvaldībām (pagājušajā gadā 
tika apmeklēti Preiļi Latgalē). Tika izteikts aicinājums pašvaldībām padomāt, vai kāda 
no tām var uzņemt veselīgo pašvaldību pārstāvju vizīti.

 
Biedrības “Dažādas paaudzes par dzīvi” pārstāvis Agris Pīrāgs

www.pavilosta.lv
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21. decembrī pulksten 
12.44 sākās ziema, tādēļ šīs 
dienas vakarā Ziemupes jūr-
malas stāvlaukumā tika svinēti 
ziemas saulgrieži. 

Tika pavadīta gada visīsākā 
diena un garākā nakts. Kā ik 
gadu, arī šoreiz vakarā gaiši ie-
degās uguns, tai tika ziedots, lai 
būtu svētība un labklājība. Ne-
atņemama šī vakara sastāvdaļa 
ir dziesmas, dejas, ķekatās ieša-
na un bluķa vilkšana. Vispirms 
stāvlaukuma saimnieces Daina 
un Daiga vilka bluķi ap savu te-
ritoriju, bet pēc tam lieli un mazi 
ķekatnieki, velkot bluķi, devās 
ciemos pie ziemupniekiem. 

Skanot dziesmām un mūzi-

kas instrumentiem, visi svinētāji 
nonāca Ziemupes centrā, kur tra-
dicionāli tapa kopbilde pie Zie-
mupes zīmes. Tālāk ceļš veda uz 
Tautas namu, kur visus sagaidīja 
Daina un Skaidrīte. Arī viņas tika 
pie bluķa vilkšanas. Pēc tam pie 
ugunskura katrs bluķim domās 
atdeva visu slikto, un tas tika sa-
dedzināts. Pēc garā ceļa, kas šo-
gad bija spēcīga vēja brāzmu pa-
vadīts, ikviens Ziemupes Tautas 
namā varēja nobaudīt siltu tēju, 
Skaidrītes gardās pankūkas un 
citus svētku našķus. Bet noslēgu-
mā – jautras rotaļas ar Maritu un 
folkloras kopu “Čabraki”. 

 
Vita Braže 

Ceļā uz Ziemassvētkiem 

Ar gaišām domām un raitu 
dejas soli nu jau piekto reizi 
10. decembrī Aizputes Sporta 
centrā pulcējās Liepājas deju 
apriņķa dejotāji, lai piedalītos 
labdarības lielkoncertā “Deja 
no sirds uz sirdi”. Arī Pāvilos-
tas novada vidējās paaudzes 
deju kolektīvi “Vērgalīte” un 
“Mārsils” ik gadu ir daudzo 
dalībnieku vidū. Izdejojot 25 
dejas, labdarības koncertā Aiz-
putē piedalījās vairāk nekā 400 
dejotāju no 23 Liepājas deju 
apriņķa kolektīviem, bet, kā 
ik gadu, koncertu iesāka pūtē-
ju orķestris “Kazdanga” Gunta 
Simanoviča vadībā. Diemžēl 
labdarības koncertu ar savu 
klātbūtni šoreiz nevarēja pa-
godināt Liepājas apriņķa virs-
vadītājs Jānis Purviņš, tomēr 
viņš sūtīja visiem sveicienus, 
novēlot dejotājiem atrast prie-

ku ikkatrā dejas solī un šo 
prieku kopā ar gaišām domām 
un pozitīvu lādiņu tālāk dāvāt 
skatītājiem.

Koncertā “Deja no sirds uz 
sirdi” vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Vērgalīte” izdejoja 
deju kolāžu “Ciemā teku meitas 
celt”, kas ir pirmā vērgalnieku 
šīs sezonas jaunapgūtā deja 
no uzveduma “Māras zeme”, 
un pagājušajā sezonā apgūtās 
dejas “Visam cauri iet”, “Sui-
tu lūgsna” un “Kāzu goda so-
lis”. Savukārt Pāvilostas VPDK 
“Mārsils” dejotāji koncertu kup-
lināja ar trīs dejām – “Es mācē-
ju danci vest”, “Tēvis, tēvis, tais’ 
man laivu” un “Induļa žigliņš”. 
Tērpušies Sakas novada tau-
tastērpos, Pāvilostas novada 
dejotāji bija īpaši labi pamanā-
mi starp daudzajiem koncerta 
dalībniekiem. Kolektīva dalīb-

nieki ar lielu cieņu un lepnumu 
nēsā un skatītājiem rāda vienu 
no skaistākajiem Kurzemes tau-
tastērpiem. Labdarības koncer-
ta izskaņā, fināldejā “Es mācēju 
danci vest”, VPDK “Vērgalīte” 
un VPDK “Duvzare” dejotāji 
aicināja pārējos 400 dejotājus 
pievienoties viņiem uz skatu-
ves, savijoties deju kamolītī un 
ar deju soli iedejojot Ziemas-
svētkus.

Sarīkojuma noslēgumā or-
ganizatori pateicās dalībnie-
kiem par skaisto koncertu, kas 
pulcēja pilnu zāli. Tradicionāli 
arī šogad Pāvilostas novada 
dejotāji koncertu atbalstīja ne 
tikai tajā piedaloties, bet arī 
ziedojot naudiņu labdarības ak-
cijas mērķim. 

 
Sabiedrisko attiecību spe-

ciāliste Marita Kurčanova

Tirgotāji no Pāvilostas 
novada un tuvākajiem kai-
miņnovadiem 18. decembrī 
pulcējās Pāvilostas pilsētas 
Kultūras namā Ziemassvētku 
tirdziņā, ko ik gadu organizē 
biedrība “Pāvilostas kultūr-
vēsturiskais vides centrs” sa-
darbībā ar Pāvilostas pilsētas 
Kultūras namu un Pāvilostas 
Jauniešu centru. 

Mājražotāju un amatnie-
ku tirdziņš tieši Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā norisinājās nu 
jau septīto gadu. Apmeklētāju 
izvēlei bija piedāvāti gan dažā-
di pārtikas produkti, gan roku 
darbi, arī Ziemassvētkiem rak-
sturīgas lietas. 

Lai tirgotājiem un pircējiem 
būtu jautrs prāts un rastos īs-
tena Ziemassvētku noskaņa, 

skaistus muzikālus priekš-
nesumus sniedza Pāvilostas 
Mūzikas skolas skolotājas An-
tras Ķikutes akordeona spēles 
audzēknis Markus Lazukins 
un pašmāju grupas “Piemare” 
taustiņinstrumentālists un so-
lists Vasīlijs Lazukins.

Savukārt Ziemassvētku tir-
dziņa laikā mazajiem apmeklē-
tājiem Pāvilostas jaunieši kopā 
ar Pāvilostas novada jauniešu 
lietu speciālisti Sintiju Spriņ-
ģi piedāvāja radošo darbnīcu, 
kurā tapa skaisti Ziemassvēt-
ku rotājumi. Bet noslēgumā ik-
viens tirdziņa apmeklētājs tika 
cienāts ar spēcinošu putru un 
gardu tēju.

 
Sabiedrisko attiecību spe-

ciāliste Marita Kurčanova

Vērgales Kultūras namā 
novembrī bija apskatāma Lī-
gas Evaldsones personāliz-
stāde “Zefīrs”, kurā bija ap-
skatāmas autores melnbaltās 
fotogrāfijas. 

Līga ir dzimusi Aizputē, uz-
augusi Tadaiķu pagasta Lieģos, 
bet no pusaudžu gadiem iesak-
ņojusies Liepājā. Pēdējos gados 
nopietnāk pievērsusies fotogra-
fēšanai. Pašlaik daudz fotografē 
savam priekam un piedāvā fo-
togrāfa pakalpojumus kāzās un 
citos pasākumos, piedāvā fotose-
sijas. Īpaši pieprasītas ir ģimeņu 
un tieši jaundzimušo mazuļu 
fotosesijas. No 2010. gada viņa 
darbojas Liepājas Tautas foto 

studijā, bet no šā gada oktobra 
kļuvusi par fotostudijas “Fotast” 
vadītāju. Līdz šim piedalījusies 
dažādās fotostudijas kopizstā-
dēs.

Par sevi Līga saka: “Esmu 
laimīga, ka varu darīt to, kas 
man patīk, un caur to dāvāt 
prieku arī citiem.  Fotogrāfija ir 
mana aizraušanās jau ilgu lai-
ku, un pamazām tā kļuvusi par 
manu pamatnodarbošanos. Mīlu 
noķert mirkļus un patiesas emo-
cijas, īpašus acu skatienus un 
apskāvienus. Tie ir nepārtrauk-
ti meklējumi, mācīšanās un se-
vis iepazīšana caur fotogrāfiju. 
Mana pirmā personālizstāde 
“Zefīrs” ir kā atskaites punkts 

pašai sev, meklējot un atklājot 
sievišķīgu vieglumu, gaisīgumu 
un maigumu.”

Izstādes noslēguma dienā 
Vērgales Kultūras namā bija tik-
šanās ar Līgu Evaldsoni. Viņa 
bija ieradusies kopā ar savu 
fotostudijas biedri, fotogrāfi 
un mākslinieci Irinu Tīri. Līga 
īsumā iepazīstināja ar sevi, pa-
stāstīja par izlikto fotogrāfiju 
tapšanu un sniedza īsu koncertu 
akustiskās ģitāras pavadījumā. 
Pasākuma apmeklētāji vēlreiz 
aplūkoja mākslinieces skaistās 
un izteiksmīgās fotogrāfijas, uz-
deva jautājumus. 

 
Vita Braže 

Personālizstāde “Zefīrs”

Pāvilostas dejotāji kuplina 
labdarības koncertu Aizputē

15. decembrī uz Vērgales 
Kultūras namu tika aicināti 
seniori, lai piedalītos atpūtas 
pasākumā “Ceļā uz Ziemas-
svētkiem”. Šī atkal bija tā rei-
ze, kad satikās seni draugi un 
paziņas, kaimiņi un bijušie 
darba kolēģi, lai patīkami pa-
vadītu laiku. 

Pasākumu atklāja Vērgales 
Kultūras nama bērnu drama-
tiskais kolektīvs ar izrādi par 
Ziemassvētku eglīti, kuru savā 
starpā nevarēja sadalīt Zaķis, 
Kaķis, Suns, Vista un Meitene. 
Viss beidzās laimīgi, jo ieradās 
Sniega māte un  strīdu izšķīra, 
sakot, ka eglīte pieder visiem. 
Tā kopīgi tika iedegta skaistā 
svētku eglīte Vērgales Kultūras 
namā. Ar skanīgām dziesmām 
un veiklu dejas soli seniorus 
priecēja Vērgales pamatskolas 
skolēni, bet bērnu dramatiskais 
kolektīvs senioriem parādīja lu-
dziņu par moderno mazmeitiņu 
ciemošanos pie lauku vecmāmi-
ņas. Kā vienmēr šādā pasākumā, 
visus uzrunāja pagasta pārval-
des vadītājs, vēlot senioriem arī 
turpmāk veselību un nezaudēt 
kopā būšanas prieku. Savukārt 

noticēt brīnumiem mums ļāva 
burvju mākslinieks, iluzionists 
Edžus ar asistenti Ievu no Rīgas. 
Mākslinieki priekšnesumos ie-
saistīja arī klātesošos, tika rādīti 
dažādi triki ar kārtīm, naudu, 
bumbiņām un citām lietām, rai-
sot izbrīnu, kāpēc ir tā un ne sa-
vādāk, kā arī smīdinot un izklai-
dējot ikvienu. Lai vieglāk būtu 
uzsākt dancošanu, skolotāja 
Marita Kalēja ar folkloras kopu 
“Čabraki” aicināja seniorus iet 
rotaļās. Savukārt Vērgales se-
nioru ansamblis “Vakarvējš” ar 
savu tagadējo ansambļa vadītā-
ju Gunti Vītolu dziesmās uzbū-
ra īstu Ziemassvētku noskaņu. 
Pusgadsimta jubilejā tika sveik-
ta Nora Kurme, kura arī muzicē 
šajā ansamblī. Vēlāk par labu 
deju mūziku rūpējās Arvis, Nora 
un Ojārs, bet Aina bija sarūpēju-
si iespēju izkustēties. Pasākuma 
ieskaņā svētku eglītē tika iedeg-
tas trīs svecītes ar cerību, ka 
piepildīsies Kultūras nama vadī-
tājas novēlējums visiem klāteso-
šajiem jaunajā gadā – veselību, 
veselību un vēlreiz veselību! 

 
Vita Braže 

Ziemassvētku 
tirdziņš Pāvilostā

Bluķa vakars Ziemupē
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Arī šogad Pāvilostas novada Sociālā dienesta kolektīvs 
novada pirmsskolas vecuma bērnus aicināja uz jampadraci 
un tikšanos ar Ziemassvētku vecīti Pāvilostā un Vērgalē.

Pāvilostas pilsētas Kultūras namā 20. decembra vēlā pēc-
pusdienā uz Ziemassvētku pasākumu tika aicināti Pāvilostas 
pilsētas un Sakas pagasta paši mazākie bērni, lai ar Sunīti, 
Kaķīti un Ziemassvētku vecīti sagaidītu un kopīgi piedzīvotu 
Ziemassvētku brīnumu. 

Bērnu izrādes “Sunītis un Kaķīte svin Ziemassvētkus” gal-
venie varoņi Sunītis un Kaķīte bija nolēmuši svinēt Ziemassvēt-
kus, tikai nezināja, kā tas jādara. Lai arī Sunītis un Kaķīte bija 
aizmirsuši visas svētku rotaļas un tradīcijas, viņi tomēr visu 
gribēja darīt kā lieli cilvēki, tāpēc tika nolemts palīdzību lūgt 
bērniem. Un jautrība varēja sākties – tika sakārtota istaba, mi-
nētas mīklas, spēlētas paslēpes, atmaskoti viltnieki un gatavo-
tas iedomu piparkūkas. Kultūras nama zālītē ierodoties Ziemas-
svētku vecītim, svētki jau ritēja pilnā sparā, taču Ziemassvētku 
vecītis aicināja gan Sunīti un Kaķīti, gan bērnus ar vecākiem iet 
rotaļās un nodziedāt kādu dziesmiņu.

Turpinājumā Ziemassvētku vecītis un viņa palīgs rūķis 
pret kādu jauku dzejolīti vai Ziemassvētku pantiņu pasniedza 
bērniem salduma paciņu. 

Tuvojoties skaistajam Zie-
massvētku laikam, Ziemupē 
atkal vārtus lieliem un ma-
ziem vēra “Rūķupe”, kurā 
dzīvo un saimnieko pats rūķ
rūķis – Ziemassvētku vecītis 
– un viņa palīgi – rūķi.

Šogad laikā no 11. līdz 23. 
decembrim “Rūķupē” noticis tik 
daudz! Šā gada pasākuma vad-
motīvs bija “Laiks”, tādēļ tika 
izveidota īpašā Laika egle, kurā 
ikviens varēja iekārt savu pulk-
steni, arī pašdarinātu, kas sim-
bolizē laiku, ko veltām sev un 
saviem mīļajiem. Pārsteigums 
un reizē arī mākslas darbs bija 
“Rūķupes” noburtās princeses 
jeb savdabīgos dabas tērpos ie-
tērpti manekeni, kuru autores ir 
Inita Ulmane un Inguna Šiman-
ska. Tāpat bija lieliska iespēja 
apskatīt un izzināt mītisko Zie-
massvētku tēlu pasauli talantīgā 
Artura Valtera Vītola veidotajā 
izstādē. Šā gada “Rūķupes” īpa-
šo viesu vidū sastapām rūķu dzī-
ves zinātāju un pētnieku Ģirtu 
Ančevski, grāmatas “Rūķu vaka-
ra pasakas” autoru, četrkājainos 

draugus un viņu saimniekus no 
dzīvnieku audzētāju biedrības 
“Ako”, kas parādīja, ko jaunu 
šā gada laikā ir apguvuši, bet  
par vēdera labsajūtu rūpējās IK 
“Mums garšo”. Protams, neiztikt 
bez gardās rūķu zāļu tējas, po-
nija Krikša un “Lieliskās darbu 
grāmatas”, bišu rūķa darboša-
nās, rūķīšu gatavošanas, z/s “El-
čuki” trušiem un daudz, daudz 
kā cita.

Bet “Rūķupe” nav iedomā-
jama bez akcijas “Piepildi lielo 
dāvanu maisu!”, kurā aicināts 
piedalīties ikviens un kurā nav 
nozīmes ziedojuma lielumam, 
galvenās ir labās domas, sirsnī-
ba un vēlme iepriecināt. Ikviens 
no mums varēja kļūt par Rūķ-
sirdi, kas vairo prieku, sniedz 
cerību, uzmundrinājumu un 
saulesstariņu mākoņainā dzīves 
mirklī, iepriecinot Kurzemes 
reģiona ģimenes un vientuļos 
pensionārus. Mēs ticam, ka La-
bais vairo Labo, tāpēc sasildīsim 
sirdis Ziemassvētkos!

 
Vita Braže

Novada mazuļi tiekas ar Ziemassvētku vecīti

“rūķupe” rūķojas Ziemupē

Arī Vērgales Kultūras namā Otrajos Ziemassvētkos uz tikšanos ar 
pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem bija ieradies Ziemas-

svētku vecītis ar saviem čaklajiem palīgiem rūķiem. 

Kultūras namā valdīja īsts Ziemassvētku jampadracis, jo par jautrību, 
rotaļām un dziesmām gādāja rūķi Smurkšķis un Stūķis. Pēc kārtīgas izkus-
tēšanās tika iedegta eglīte un ieradās Ziemassvētku vecītis ar lielo dāvanu 
maisu. Un tā bija pienācis pats gaidītākais brīdis – dāvanu dalīšana. Taču 
vispirms katrs bērns no rūķa cimdiņa izvilka savu īpašo, pašu skaistāko 

burvju lapiņu, uz kuras attēloti daždažādi zīmējumi. Turpinājumā Zie-
massvētku vecītis aicināja pie sevis bērnus ar vienādiem zīmējumiem, bet 
pārējie tikmēr gāja rotaļās, gaidot tikšanos ar vecīti. Pēc jautrā pasākuma 

Ziemassvētku vecītis un rūķi atvadījās, lai dotos mājup un gatavotos nākamā 
gada tikšanās reizei. 

 
Korespondente Vita Braže un 

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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Jauno gadu iesākām stundu 
pēc pusnakts Vērgales Kultūras 
namā ar jauku balli kopā ar Vērga-
les  muzikantiem Arvi un Aivaru, 
bet jau 1. janvārī pulksten 12 pēc 
nelielas atelpas ikviens tika aici-
nāts uz Jaungada šļūcienu Vērga-
les centrā.

 Afiša ziņoja, ka ikkatrs var 
ņemt talkā izdomu un atraktivi-
tāti, jo ar dažādām paštaisītām 
braucamlietām notiks nobrau-
ciens no uzkalna. Diemžēl sniegu 
mēs pasūtīt nevarējām, tāpēc šī 
Jaungada aktivitāte lietaino laika 
apstākļu dēļ nepulcēja lielu skaitu 
dalībnieku, taču trīs atnākušie to-
mēr bija sagatavojušies atbilstoši 
un ar izdomu. Kur gan ir teikts, 
ka nevar šļūkt pa zāli? Var! To 
mums parādīja vērgalniece Gita 
Gausmane. Bet Uldis un Igors 
bija sagatavojuši īpaši interesantu 
braucamrīku! Vecs ledusskapis 
uz bērnu ratiņu ritenīšiem, rotāts 
ar egļu zariem, lampiņām un pat 
ar numuru! Interesantais brau-
camrīks ar nosaukumu “LADA 
KAĻINA” veica trīs braucienus. 

Visi dalībnieki saņēma pateicības 
dāvaniņas par piedalīšanos un 
pasākuma atbalstīšanu, bet Igors 
un Uldis ļoti svinīgi savu brauca-
mo uzdāvināja Vērgales pagastam 
un konkrēti Vērgales Kultūras na-
mam. Šo mirkli ģimenes hronikai 
filmēja Igora dēls Edgars, kas bija 
arī aktīvs līdzjutējs.

 Vēsturisko braucamrīku varē-
siet redzēt 3. jūnijā Bērnu un ģime-
nes svētkos.

Korespondente Vita Braže

Lai gan laiks nepavisam 
neliecināja par Ziemassvētku 
tuvošanos, 2. decembra pieva-
karē pie Pāvilostas novada paš-
valdības tika iedegta Pāvilostas 
pilsētas svētku egle. 

Jaukais pasākums iesākās 
Pāvilostas novada pašvaldības 
izstāžu zālē ar muzikālu uzvedu-
mu “Satikšanās Brīnummežā”, 
kurā  piedalījās Pāvilostas pilsē-
tas Kultūras nama bērnu drama-
tiskais teātris un bērnu vokālā 
ansambļa “Burbulīši” mazās, vi-
dējās un lielās grupas dziedošie 
un muzicējošie bērni.

Uzvedums “Satikšanās Brī-
nummežā” stāstīja par mums jau 
sen pazīstamiem tēliem Robinu 
Kristoferu (Aleksandrs Proto-
povičs) un Vinniju Pūku (Liene 
Šķila), kā arī citiem šī stāsta va-
roņiem – Gudro pūci (Una Sten-
dze), Sivēntiņu (Gabriela Vagoti-
ņa-Vagule), Trusīti (Edijs Bielis) 
un Ēzelīti (Rainers Zamarītis). 
Pāvilostas Mūzikas skolas au-
dzēknes Elīnas Freidenfelde vi-
joļspēle, skolotājas Aijas Gertso-
nes spēlētā akordeona skaņas un 
bērnu skanīgais dziedājums zālē 
radīja patiesu Ziemassvētku no-
skaņu. Pasākuma izskaņā domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
vēlēja svētkos veselību un laimi, 

Pāvilostā iededz galveno Ziemassvētku egli

lai piepildīts un priecīgs šis svēt-
ku laiks.

Turpinājumā mazie pasaku 
varoņi visus zālē esošos aici-
nāja ekspedīcijā iedegt Pāvilos-
tas pilsētas Ziemassvētku egli. 
Brīdī, kad sanākušajiem rokās 
iemirdzējās brīnumsvecītes un 
skanēja dziesma “Eglīte smaržo 

un mirdz…”, lielā un skaistā Pā-
vilostas pilsētas egle iemirdzējās 
košās krāsās. Tikai šajā brīdī pa-
manījām, ka uz jauko pasākumu 
pie pašvaldības atnākuši arī snie-
gavīri, kas mīlīgi bija satupuši 
mazajās eglītēs. Līdz ar galvenās 
Ziemassvētku egles iedegšanu, 
arī citviet pilsētā iemirdzējušies 

un svētku noskaņu rada rotājumi 
un eglīšu lampiņu spožums. Sest-
dienas rītā uzsnigušais baltais 
sniegs vēl vairāk pastiprināja 
sajūtu – Ziemassvētki ir pavisam 
tuvu!

Lielu paldies par Ziemassvēt-
ku sajūtas uzburšanu un jauko 
pasākumu sakām Kultūras nama 

vadītājai Silvai Vārsbergai, reži-
sorei Maritai Hornai un bērnu 
dramatiskā teātra mazajiem ak-
tieriem, kā arī bērnu vokālā an-
sambļa “Burbulīši” bērniem un 
vadītājai Aijai Gertsonei.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova
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tĀ JaUno GaDU SaGaiDa PĀViLoStaS noVaDĀ

Gaiļa gadu mēs sagaidījām 
godam! Nu jau otro gadu pēc kār-
ta ziemupnieki pieņēma lēmumu  
gadumiju pavadīt kopā – vienkārši 
un ģimeniski. Viss bija, kā jābūt – 
dejojām, dziedājām, gājām rotaļās 
un brūtgānus zīlējām. Gaiļa gadam 
par godu pat olas dējām. Salūts šo-
gad izdevās neaizmirstams, par to, 
tāpat kā pirms gada, rūpējās katra 
ģimene atsevišķi (pēc iespējām), 
bet, prasmīgi salikts un veiksmī-
gi izšauts, tas sagādāja patiesas 
gaviles. Mums nebija muzikantu. 
Mūsu iecienītākais muzikants 

Ēriks šo nakti pavadīja kopā ar 
mums, viņš apskaņoja pasākumu, 
un katram bija iespēja ņemt līdzi 
savas ģimenes mīļākos ierakstus, 
varēja tos arī vienkārši sameklēt 
internetā. Dziedājām karaoki. Gal-
diņš izaicināja galdiņu, un beigās 
nez vai bija kāds, kas uz skatuves 
neuzkāpa.

Mans šīs nakts visskaistākais 
brīdis bija pašas balles beigas jau 
piecos no rīta, kad jaunākie vaka-
ra dalībnieki un Toms pie mikro-
foniem dziedāja “Pie Dieviņa gari 
galdi”. Un tad bija tā, ka i skud-

riņas skrēja, i asara nobira. Tajā 
brīdī es sapratu, ka, ja arī valdībai 
tur augšā reizēm kas noiet greizi, 
te, Ziemupē, viss ir kārtībā. Mūsu 
jaunieši ir daudz gudrāki un vie-
dāki (es nebaidos no šī vārda) par 
mums.  

Dod, Dieviņ(i) kalnā kāpt(i), 
Ne no kalna  lejiņā; 
Dod Dieviņ(i) otram dot(i), 
Ne no otra mīļi lūgt(i).
Visveiksmīgāko un veselīgāko 

gadu vēlot,

Ziemupes TN vadītāja Daina

Ziemupnieki jauno gadu sagaida kopā

Pāvilostā atmirdz svētku salūts
2016. gada pēdējā dienā, 31. 

decembrī, nu jau trešo gadu pēc 
kārtas Pāvilostas pilsētas Kultūras 
nama vadītāja aicināja ikvienu, 
kas gadumiju sagaida Pāvilostas 
pilsētā, pulcēties pie Pāvilostas no-
vada pašvaldības, lai kopīgi iesoļo-
tu jaunajā Gaiļa gadā. 

Uz lielā ekrāna tika translētas 
Latvijas Valsts prezidenta Raimon-
da Vējoņa un Ministru prezidenta 
Māra Kučinska svētku uzrunu 

tiešraides, kā arī klātesošajiem 
bija iespēja noklausīties Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieka Andra Zaļkalna vēlējumu 
visiem novadniekiem. 

Pēc svinīgajām uzrunām Pāvil-
ostas pilsētas naksnīgajās debesīs 
atmirdzēja svētku salūts, simboli-
zējot jaunā gada iestāšanos. 

Sabiedrisko attiecību speciālis-
te Marita Kurčanova
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Vērgale iešļūc jaunajā gadā
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Decembra izskaņā, kad noslē-
dzas pirmais mācību pusgads un 
grāmatas ar zīmuļiem nogulstas 
tālākajos skapja plauktos, Pāvilos-
tas vidusskolā notiek Ziemassvēt-
ku koncerts. Šogad vidusskolas 
kolektīvs 21. decembrī ikvienu 
aicināja sekot “Pa pēdām Ugunīgā 
gaiļa gadam”.

Koncerts iesākās ar nelie-
lu Pāvilostas pilsētas Kultūras 
nama bērnu dramatiskā kolektīva 
audzēkņu uzvedumu režisores 
Maritas Hornas vadībā, nedaudz 
ieskicējot satraukuma pilno brīdi 
ikvienā skolēnā, kad jāgatavojas 
un jādodas uz gada vissvarīgāko 

balli – Ziemassvētku balli Pāvilos-
tas vidusskolā. 

Pēc tam koncerts turpinājās ar 
sākumskolas 1.–4. klašu skolēnu 
un audzinātāju kopīgo priekšne-
sumu, zālē sēdošajiem atgādinot 
par ziemas saulgriežu svinēša-
nas tradīcijām ar dzejoļiem, ti-
cējumiem, dziesmām un dejām. 
Skolēniem un viņu audzinātājām 
sagatavoties pasākumam palīdzē-
ja tautisko deju kolektīvu vadītāji 
Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs.

Turpinājumā katra klase at-
rādīja savu sagatavoto uznācienu, 
klātesošajiem parādot savu redzē-
jumu par Ziemassvētku tēmu un 

to, kas sagaidāms jaunajā gadā. 
Kā liels pārsteigums bija 6. kla-
ses skolēnu vecāku sagatavotais 
jautrais priekšnesums – sveiciens 
ikvienam jaunajā Gaiļa gadā! 

Koncerta izskaņā, kā ik gadu, 
ikviens tika aicināts pievieno-
ties kopējai noslēguma dziesmai 
“Eglīte”, kam muzikālo pavadīju-
mu nodrošināja pašmāju grupas 
“Piemare” puiši, kuri arī šogad 
rūpējās par jautrām un skanīgām 
dziesmām skolēnu ilgi gaidītajā 
Ziemassvētku ballē.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

ZIEMASSVĒTKU SVINĒŠANAS LAIKS PĀVILOSTAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Ziemassvētki ir ceļā 
Pasauli  sasildīt,
Dot  ticību  laimei
Un sapņus  piepildīt...

Ziemassvētku noskaņās aizva-
dīti četri skaisti pasākumi. Bērni 
dziedāja dziesmas un dejoja de-
jas, kopā ar vecākiem gāja rotaļās, 
skaitīja dzejolīšus un, protams, 
saņēma kāroto saldumu paciņu. 

Paldies grupu skolotājām, 
auklītēm un mūzikas skolotā-
jai par ieguldīto darbu svētku 

20. decembrī Vērgales Kultūras 
namā notika Vērgales pamatskolas 
Ziemassvētku pasākums. To atklā-
ja Vērgales Kultūras nama bērnu 
dramatiskais kolektīvs ar izrādi par 
Ziemassvētku eglīti, bet pēc skolas 
direktora Ginta Jurika uzrunas tika 
sveikti tie skolēni, kuri 2016./2017.
mācību gada pirmajā semestrī mā-
cījušies labi un teicami. Un tie ir:

1.klasē – Ance LIBĶENA, Gus-
tavs ŠLANKA, Augusts AKERFELDS, 
Kārlis NOVADS, Ralfs ŠĪMANIS; 

2.klasē – Ralfs HELMŠTEINS, 
Ance MATISONE, Madara MIZĒ-
NA, Rinalds GULBIS, Intars VOIT-
KEVIČS; 

3.klasē – Madara BRĒDIĶE, 
Paula Loreta BRĒDIĶE; 

4.klasē – Arnita APLOKA, Ro-
berts INDRIEKUS, Rūta KLĀSĒNA, 

Mārtiņš LAGZDIŅŠ, Gundega MA-
TISONE, Rihards NOVADS, Liene 
PĀVILA, Reinis VĪTOLIŅŠ, Raivis 
ZUĻĢIS; 

5.klasē – Džeina ŠERVINCKA, 
Amanda TROFIMOVA; 

6.klasē – Karīna BALODE, 
Miks KALĒJS, Emīls SĪPOLS; 

7.klasē – Sanija BRĒDIĶE, Elī-
na MILTIŅA, Eva VĪTOLIŅA; 

8.klasē – Andris JĒCIS, Ieva 
JĒCE; 

9.klasē – Elvita PETRAUSKA. 
Visi šie skolēni iededza pa 

svecītei svētku eglē un saņēma dā-
vaniņu. Savukārt pasākuma turpi-
nājumā skolēni gan dziedāja, gan 
dejoja, lasīja dzeju, bet dažas kla-
ses pat bija sagatavojušas nelielus 
uzvedumus.  

Vita Braže

Ziemassvētku vecītis ciemojas 
vērgales bērnudārzā “kastanītis” 
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radīšanā! Paldies atraktīvajam 
Ziemassvētku vecītim (N. Dun-
keram), bez kura Ziemassvētkus 
nemaz nevar iedomāties. Un pal-
dies  arī visiem  vecākiem par to, 
ka piedalījāties uzvedumā, par to, 
ka iemācījāt bērniem  dzejolīšus, 
par to, ka  bijāt kopā ar  mums 
šajos svētkos! 

Veselīgu un laimīgu jauno 
2017. gadu!

                                                                               
 Iestādes vadītāja 
Gaida Akerfelde

Decembris pirmsskolas iz-
glītības iestādē ir ļoti saspringts 
laiks, jo darbu ir daudz, bet laika 
– maz, un līdz Ziemassvētkiem 
viss jāpaspēj. Jāpaspēj atrast un 
iemācīties dzejoļus, dziesmas un 
dejas par sniegu, par eglīti, par 
Ziemassvētkiem un Ziemassvēt-
ku vecīti. Ir jāizrotā telpas, egles 
un pagalms. Ir jāizcep piparkū-
kas un jāsagatavo svētku tērps. 
Ir jāsagādā dāvanas. Pat mākslī-
gais sniegs ir jāsameklē, jo ziema 
mūs ar sniegu vairs neaplaimo.  
Tik čakli kā darba bites vasaras 
vidū darbojās gan “Dzintariņa” 
bērni, gan darbinieki, gan vecāki.

Tik ātri pienāca Ziemassvēt-
ku pēcpusdiena, kad, smaidiem 
sejās un satrauktām sirsniņām 

priecīgi lēkājot, bērni sniedza 
svētku koncertu saviem vismī-
ļākajiem – mammām un tētiem. 
Bērni ne tikai rādīja vecākiem 
priekšnesumus, bet kopā ar tiem 
gatavoja lukturīšus, kuros Zie-
massvētku vakarā aizdegt svecīti 
savai kopā būšanai par prieku.

Lai aizbaidītu dikti drūmo 
un tumšo ziemas laiku un iedotu 
sev ticību un cerību, ka nāks at-
kal pavasars’ ar sauli un gaismu, 
“Dzintariņa” bērni un darbinieki 
apkārt iestādei pēc veco latviešu 
paražas vilka bluķi un sadedzinā-
ja to par zīmi, ka “veca gada pū-
liņš beigts, un nu jauns gads ie-
sākas.” Kopā ar bluķi sadega arī 
niķi un stiķi, ko bērni pašrocīgi 
bija uzzīmējuši un no kā labprāt 

vaļā gribēja tikt, – sadega gan 
knaibīšanās un grūstīšanās ni-
ķis, gan apsaukāšanās un spļau-
dīšanās stiķis. Bija vēl arī citi, bet 
tie nu jau pagātnē. 

Tagad mūsu bērniem ir daudz 
labu apņemšanos, ko piepildīt 
jaunajā gadā. Mums, pieauguša-
jiem, atliek vien viņiem palīdzēt. 
Un, protams, mums jāpiepilda arī 
savas cerības un apņemšanās, jo 
katrs jauns gads nāk, lai mūs 
pilnveidotu. Mums tikai pašiem 
skaidri jāzina, ko vēlamies sa-
sniegt un uz ko tiekties. Katru 
dienu pateikt labu vārdu – arī tā 
var būt nopietna apņemšanās.

Lai mums visiem izdodas 
augt un attīstīties! 

Vadītāja Monta Pētermane

Svētku gaidīšanas laiks “Dzintariņā”
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Ziemassvētki vērgales pamatskolā
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Ziemassvētku koncerts vidusskolā
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Plašāku foto un video apskatu no Ziemassvētku  pasākumiem Pāvilostas novada izglītības iestādēs 
skatieties mājaslapas www.pavilosta.lv sadaļā “notikušie pasākumi”

www.pavilosta.lv
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Laiks pirms Ziemassvēt-
kiem ir īpašs, kad gada tum-
šajās dienās vairāk aizdomā-
jamies par tiem, kam ikdienas 
steiga kļuvusi lēnāka un darā-
mie darbi veicas gausāk.

Sākumskolas metodiskā 
apvienība skolotājas Gaidas 
Benetes vadībā 12. decembrī 
organizēja labdarības koncer-
tu, veltītu bijušajiem, ilggadīgi 
strādājušajiem Pāvilostas vi-
dusskolas pensionētajiem sko-
lotājiem. 

Koncerts tika atklāts ar sko-
lotājas Agritas Valkašas sirsnī-
gajiem vārdiem un 7.–8. klašu 
meiteņu ansambļa dziesmu 
“Mazu brīdi pirms…”:

Mazu brīdi, mazu brīdi pirms,
mazu brīdi pirms gaismiņas...,
kad zemi apstaigā pats Dievs...
Visu sirdis priecēja skolēnu 

deklamētie dzejoļi un 1.–4. kla-
šu kora jautrais dziedājums. Arī 
Kultūras nama deju kolektīvu 
vadītāja Daiga Cābele bija parū-
pējusies par ritmiskām un inte-
resantām dejām, lai ne mirkli 
ciemiņi negarlaikotos.

Pensionēto skolotāju acīs bija 
manāma dzirksts un atkalredzē-
šanās prieks. Koncerta radītās 
sajūtas katram ļāva kaut uz brī-
di domās nedaudz pacelties virs 
zemes, aizmirst par rūpēm un 
raizēm, sajusties īpaši un  vieg-

1. SemeStra mācībU SaSniegUmU reZUltāti

Pāvilostas vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu 
vidējais vērtējums ir 7,44 balles. 
apsveicam izcilniekus, kuriem liecībā ir tikai 9 un 10 balles:
Valts Entonijs Drišļjuks (2.kl.) – vidējā atzīme 9 balles.
Madars Bērznieks (4.kl.) – vidējā atzīme 9,56 balles.
Gabriela Vagotiņa-Vagule (4.kl.) – vidējā atzīme 9,89 balles.
rainers Zamarītis (4.kl.) – vidējā atzīme 9,78 balles.
Marta Zamarīte (7.kl.) – vidējā atzīme 10 balles.
Mihaēls Doroņins (9.kl.) – vidējā atzīme 9,63 balles.

40,2% skolēnu liecībā ir vērtējumi no 6 līdz 10 ballēm, 
bet diemžēl deviņiem skolēniem ir arī nepietiekami vērtējumi liecībā. 

Lai jaunais gads nes mums visiem panākumus, ieceru piepil-
dījumu un stipru veselību!

Informāciju sagatavoja Aina Jakovļeva

Labdarības pasākums Pāvilostas vidusskolā
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li. Katrs ciemiņš saņēma skolē-
nu veidotu dāvaniņu – svečturi 
ar svecīti.

Ar lielu aizrautību bijušie 
skolotāji izstaigāja skolas telpas, 
pakavējoties un daloties atmiņās 
par pagātnes notikumiem. Kopā 
būšanas laiks aizritēja nema-
not – ar sirsnīgām sarunām un 
smiekliem. 

Pāvilostas vidusskolas admi-

nistrācija saka lielu paldies 1.–4. 
klašu audzinātājiem, mūzikas 
skolotājai Dacei Bunkai, deju 
kolektīva vadītājiem Daigai Cā-
belei un Eināram Vārsbergam, 
kā arī pasākuma apskaņotājam 
Dainim Vinkleram par ieguldīto 
darbu pasākuma organizēšanā 
un īstenošanā.

 
Marita Rolmane

viDUSSkolaS ZiŅaS
Pāvilostas vidusskolas 9. kla-

ses skolēni kopā ar matemātikas 
skolotāju Ainu Jakovļevu ir iesais-
tījušies Eiropas skolu kopienas 
programmā “eTwinning”. Sa-
darbība ar Igaunijas un Ukrainas 
skolēniem norisinās e-vidē, kur 
katra skola pilda uzdevumus un 
apmainās ar iegūto informāciju. 
Šādā veidā skolēni iepazīst citu 
valstu kultūru, sadzīvi un veido 
savstarpējus kontaktus. Uzdevu-
mi galvenokārt saistīti ar mate-
mātiku. Darba valoda ir krievu 
valoda, bet dažkārt skolēni labprā-
tāk savstarpēji komunicē angļu 
valodā. Veidotās prezentācijas un 
video, kā arī darba gaita tiek at-
spoguļota “eTwinning” mājaslapā. 
Žēl, ka liela daļa mūsu skolēnu  iz-

rāda mazu aktivitāti.  Es kā skolo-
tāja esmu gandarīta, ka iepazinu 
citu valstu kolēģus, mēs regulāri 
skaipā dalāmies pieredzē, izrunā-
jam dažādas aktualitātes, rīkojam 
video konferences. Laba sadar-
bība izveidojusies ar Ukrainas 
skolotāju Natāliju Gruško, kura  
savā skolā māca matemātiku un 
informātiku. No viņas esmu guvu-
si labu pieredzi, kā darbā pielietot 
informācijas tehnoloģijas. 

9. klases zēni kopā ar mājturī-
bas skolotāju Andri Paipu izgata-
voja mūsu virtuālajiem draugiem 
Jaungada apsveikumus – atslēgu 
piekariņus ar dzintariņiem.

 Projekts tuvojas noslēgu-
mam, bet ceru, ka arī turpmāk 
sadarbība turpināsies.    

16. decembrī pats galvenais “rūķupes” rūķis ar saviem palīgiem bija ieradies vērgales bērnudārzā “kastanītis”, lai saņemtu un pēc tam tālāk nodotu ar mīlestību sarūpētās dā-
vanas.  Paldies vecākiem, kuri māca, ka došanas prieks ir tikpat svarīgs kā saņemšanas prieks! Paldies vecākiem, kas kopā ar saviem bērniem sarūpēja  dāvaniņas, lai iepriecinātu 
kādu citu, ne tik bagātu, ne tik laimīgu...

lai labais vairo labo! Sasildīsim sirdis Ziemassvētkos! iestādes vadītāja gaida akerfelde

Piepildām “rūķupes” lielo dāvanu maisu
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Ar šādām jaukām rindām 14. 
decembra vakarpusē Pāvilostas 
Mūzikas skolas audzēkne Anni-
ja Ansone iesāka pasākumu, kas 
bija veltīts Pāvilostas Mūzikas 
skolas 25. jubilejai, zālē sēdoša-
jiem nedaudz pastāstot par sko-
las dibināšanu un citiem skolas 
vēstures faktiem. 

Skola kā Pāvilostas Mūzikas 
skola juridiski dibināta 1991. 
gada 1. janvārī, bet, atskatoties 
vēsturē, bērnu mūzikas apmā-
cības pirmsākumi Pāvilostā aiz-
sākās jau pagājušā gadsimta 60. 
gados, kad Kultūras namā sāka 
darboties klavieru un akordeona 
spēles pulciņi Aivara Sālava 
vadībā. Savukārt 1978. gadā al-
sundznieks Krists Orna Pāvilostā 
dibināja Alsungas Bērnu mūzi-
kas skolas filiāli un 16 audzēkņi 
sāka apgūt pirmās muzikālās 
iemaņas akordeona un klavieru 
spēlē skolotāju Ārijas Vītolas, 
Vilmas Rungas un Olgas Janušas 
vadībā. Vēlāk Pāvilostas Mūzikas 
skolai tiek piešķirtas telpas, ku-
rās skola darbojas arī pašlaik, bet 
1995. gada 14. decembrī mājas 
likumīgā mantiniece, Stokhol-
mas karaliskās operas un baleta 
māksliniece Malvīne Kozlovska-
Dombrovska ēku Dzintaru ielā 
23 uzdāvina Pāvilostas pašvaldī-
bai Mūzikas skolas vajadzībām. 
Tā nu jau mazliet vairāk nekā 
divdesmit gadu šīs mājas sienās 
dzīvo mūzikas skaņas un bērnu 
muzicētprieks. 

Jubilejas reizē klātesošajiem 
bija iespēja noskatīties nelielu 
video no agrāko laiku koncert-
ierakstiem. Kāds tajā saredzēja 
sevi muzicējot, savukārt vēl kāds 
atpazina savus bērnus, draugus 
un audzēkņus.

Pāvilostas Mūzikas skolas ju-
bilejas koncertā uzstājās vijolnie-
ču ansamblis (Alise Aleksandra 
Griškēviča, Gabriela Vagotiņa-
Vagule, Madara Brēdiķe un Elīna 
Freidenfelde), 2. klavierspēles 

Pāvilostas Mākslas skolas 
audzēkņi ar lielu interesi visu 
pirmo mācību pusgadu pieda-
lījās projekta “Bērni pielaiko 
karjeru” mākslas un dizaina 
konkursā “Mana sapņu profe-
sija”. 

Konkursā kopumā tika ie-
sniegti 447 darbi no 29 Liepājas 
un apkārtējo novadu izglītības 
iestādēm, piedalījās arī individu-
āli autori. No mūsu skolas kon-
kursam tika aizsūtīti 10 audzēkņu 
darbi. Vērtēšanas komisijai, kurā 

bija deviņi izglītības, mākslas un 
kultūras pārstāvji, bija uzdevums 
izvēlēties 40 darbus, kuros vispār-
liecinošāk un radošāk atspoguļota 
bērna sapņu profesija.

 2017. gada 18. martā svinī-
gā apbalvošanas ceremonijā par 

godu Liepājas dzimšanas dienai 
tiks godināti darbu autori un viņu 
pedagogi. 10 darbi saņems spec-
balvas no projekta atbalstītājiem. 
Starp 40 labāko darbu autoriem 
ir pieci mūsu skolas audzēkņi, 
tie ir Rainers Zamarītis, Mārtiņš 

Kurmis, Amanda Trofimova, Ro-
berts Vaškus un Amanda Zuļģe. 

Pāvilostas Mākslas skolas 
direktores pienākumu 

izpildītāja
Inita Zingnika

Mūzikas skola svin jubileju

klases audzēknis Daniels Zund-
manis, klavieru dueti (Valts En-
tonijs Drišļjuks un Petra Perella 
Griškēviča, Sanija Monta Brēdiķe 
un Elīna Miltiņa), ģitāristu an-
samblis (Annija Ansone, Agnese 
Ģēģere un Mihaēls Doroņins), 4. 
akordeona spēles klases audzēk-
nis Markuss Lazukins. Lielu dar-
bu un mīlestību skolas audzēkņos 
un koncerta tapšanā ieguldījuši 
vijoļspēles skolotāja Dace Bērz-
niece, klavieru skolotājas Jeļena 
Doroņina, Inga Šnore un Anita 
Cera, ģitārspēles skolotājs Hel-
muts Audars un akordeona spēles 
skolotāja Antra Ķikute.

Koncerta izskaņā kā jauks 
pārsteigums zālē sēdošajiem bija 
trio –  8. klavierspēles klases au-
dzēknes Sanijas Bērziņas, skolo-
tājas J. Doroņinas un 1993. gada 
Mūzikas skolas absolventes Gu-
nas Vagotiņas-Vagules – atskaņo-
tais J. Nikoļskas skaņdarbs “Ilgas 
pēc debesīm”. 

Kā jau ierasts jubilejas reizēs, 
arī šoreiz tika pasniegti Pateicī-
bas raksti, ziedi, izskanēja daudz 
labu vēlējumu.

Pašā noslēgumā izskanēja dze-
jolis, kas bija veltījums Mūzikas 
skolai skaistajā 25 gadu jubilejā 
un vienlaikus vēlējums turpmākai 
darbībai vēl daudzus gadus:

“Vēji jau nebeidzas 
mežmalā klusā,
Aizskrienot tālāk, 
tie citādi pūš.
Dziesmas jau nevar 
tā vienkārši beigties –
Dziesmām ir 
deviņu cilvēku mūžs.”
 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Mākslas skolas audzēkņi 
piedalās konkursā “Mana sapņu profesija”

Notis pie notīm 
uz augšu vien aizskan,
Viena pie otras 
tās viegliņām zib.
Visi šai pasaules 
mūžības rītā
Mazlietiņ vairāk 
un vairāk ko grib.
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Nu jau vairākus gadus 
Kristus bērniņa dzimšanas 
brīdis vairs nav iedomājams 
bez pirmssvētku ieskaņas 
koncerta Sakaslejas baznīcā. 
Tāpēc Ceturtajā adventē, 18. 
decembrī, Sakaslejas baznī-
cas ērģeļu un mūzikas attīs-
tības fonds un Ziemassvētku 
koncerta idejas autors Uldis 
Marhilēvičs aicināja ikvienu 
svētku noskaņu rast baznīcā 
mūzikas skaņās.

Koncerts iesākās ar Sakasle-
jas baznīcas mācītāja Erlanda 
Lazdāna uzrunu, kurā viņš aici-
nāja rast sveces mieru dvēselē, 
gaismu sevī un apkārtējos, kā 
arī muzikālu baudījumu koncer-
tā.

Ziemassvētku koncertā uz-
stājās taustiņinstrumentālists 
Uldis Marhilēvičs, vijoļspēles 
meistars Dzintars Beitāns, ēr-
ģelnieks Jānis Pelše, radošās 
apvienības ‘’Taureņi debesīm’’ 
dalībnieki Juška Svaga ar baro-
ka vijoli un Ainārs Paukšēns ar 
viola da gamba, Kuldīgas Ga-
rīgās mūzikas ansamblis Stel-
las Pavlovičas vadībā un Krista 
Karlsone, kristīgās muzicēšanas 
grupas “Debesu rati” dalībnieki 
Solvita un Ilgonis Kangīzeri, kā 
arī Pāvilostas Mūzikas skolas 
audzēkņi – klavierspēles au-

Sakaslejas baznīcā norit 
ikgadējais Ziemassvētku koncerts
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dzēkne Sanija Bērziņa, ģitāristi 
Annija Ansone, Agnese Ģēģere, 
Mihaēls Doroņins skolotāja Hel-
muta Audara vadībā, vijolnieku 
ansambļa dalībnieces Gabriela 
Vagotiņa-Vagule, Madara Brēdi-
ķe, Elīna Freidenfelde skolotājas 
Daces Bērznieces vadībā, pie 
ērģelēm muzicēja  Sanija Mon-
ta un Paula Brēdiķes skolotājas 

Anitas Ceras vadībā un skolotā-
jas Jeļenas Doroņinas audzēknis 
Daniels Zundmanis. Koncertu 
vadīja Daiga Cābele.

Arī šogad koncerta laikā sa-
vāktie ziedojumi tiks izmantoti 
dievnama atjaunošanai un sa-
kārtošanai. 

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Lauku atbalsta dienests 
izsludina projektu iesniegu-
mu pieņemšanu atbalsta pa-
sākumiem “Produktīvi iegul-
dījumi akvakultūrā”, “Zvejas 
un akvakultūras produktu 
apstrāde” un “Tirdzniecības 
pasākumi”. 

Pasākumā “Produktīvi iegul-
dījumi akvakultūrā” pieejamais 
publiskais finansējums ir asto-
ņi miljoni eiro. Pasākuma mēr-
ķis ir akvakultūras uzņēmumu 
konkurētspējas un dzīvotspējas 
palielināšana. Pasākumā atbal-
stu piešķir pretendentiem, kuru 
investīcijas projektā ir saistītas 
ar karpu, foreļu, zandartu, ālan-
tu, sterletu, līdaku, līņu, samu, 
storu, pāliju, garneļu un vēžu 
audzēšanu. Atbalstu par citām 
akvakultūras dzīvnieku sugām 
piešķir saskaņā ar pretendenta 
iesniegtu neatkarīgu tirgus pē-
tījumu, kuru veikusi zinātniska 
institūcija. Projektu iesniegu-
mu pieņemšana minētajā pasā-
kumā notiks no 2017. gada 12. 
janvāra līdz 30. jūnijam.

Pasākumā “Zvejas un ak-
vakultūras produktu apstrāde” 
pieejamais publiskais finansē-
jums ir astoņi miljoni eiro. Pa-
sākuma mērķis ir sekmēt iegul-
dījumus zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādes sektorā. At-
balsta pretendenti var būt Pār-
tikas un veterinārajā dienestā 
atzīts zvejas produktu apstrādes 
uzņēmums, Pārtikas un veteri-
nārajā dienestā reģistrēta fiziska 
vai juridiska persona, kas mājas 
apstākļos apstrādā zvejas pro-
duktus, kā arī esošs komersants, 
kas veido jaunu zvejas produktu 
apstrādes uzņēmumu, vai jaun-
dibināts komersants, kas veido 

jaunu zvejas produktu apstrādes 
uzņēmumu. Projektu iesniegu-
mu pieņemšana minētajā pasā-
kumā notiks no 2017. gada 12. 
janvāra līdz 30. jūnijam.

Pasākumā “Tirdzniecības 
pasākumi” pieejamais publis-
kais finansējums ir 900 tūk-
stoši eiro. Pasākuma mērķis ir 
sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, 
kā arī uzņēmumu un produktu 
sertificēšanu, produkcijas izse-
kojamību un marķējuma nostip-
rināšanu. Atbalsta pretendents 
var būt biedrība vai atvasināta 
publiska persona – zinātniskā 
institūcija. Projektu iesniegu-
mu pieņemšana minētajā pasā-
kumā notiks no 2017. gada 12. 
janvāra līdz 15. decembrim.

Plašāka informācija par 
atbalsta pasākumiem, preten-
dentiem, projektu iesnieguma 
veidlapas un cita noderīga in-
formācija ir  pieejama LAD mā-
jaslapā www.lad.gov.lv. 

Projektu iesniegumi jāie-
sniedz LAD reģionālo lauk-
saimniecības pārvalžu klientu 
apkalpošanas daļās vai LAD 
Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, 
Republikas laukumā 2, 2. stāvā 
(tālr. 67027693, 67027235).

Projekta iesniegumu elek-
troniska dokumenta formā, 
parakstītu ar elektronisko pa-
rakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu “Elektronisko doku-
mentu likumā” noteiktajā kār-
tībā var iesniegt arī lad@lad.
gov.lv

Atbalsts tiek sniegts Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da (EJZF) ietvaros.  

LAD Klientu daļa, 
tālrunis 67095000

Novembra sākumā zem-
kopības ministrs Jānis Dūk-
lavs Jūrmalas Kultūras centrā 
Majoros sveica Gada balvas 
zivsaimniecībā “Lielais loms 
2016” laureātus un vecināša-
nas balvu saņēmējus – ziv-
saimniecības nozares uzņēmē-
jus un jaunos darbiniekus. 

Šogad tika pasniegta balva 
arī īpašajā nominācijā “Ieguldī-
jums zivsaimniecības populari-
zēšanā”, kurā bija vislielākais 
pretendentu skaits – pieci, starp 
tiem arī Vērgales pagasta zem-
nieku saimniecība “Zariņi IR”  un 
tās saimniece Ilma Ruduša. 

Lai gan par laureātu šajā no-
minācijā kļuva Carnikavas nova-
da SIA “Krupis” un tās vadītāja 
Zigrīda Skaveneca, tomēr ir liels 
lepnums, ka tik augstam apbal-
vojumam tiek izvirzīti arī Pāvil-
ostas novada aktīvākie, radošā-
kie un idejām bagātie cilvēki.

Lūk, ko par mūsu puses zem-
nieku saimniecību “Zariņi IR” 
raksta LLKC informatīvajā izde-
vumā (Nr.4/34/decembris 2016. 
g.):

“Z/s “Zariņi IR” saimniece 
– Ilma Ruduša

Saimniecība atrodas Pāvil-
ostas novada Vērgales pagasta 
Saraiķos, ciemata centrā pie 
krustojuma. Piedāvā apskatīt 
2013. gadā izveidotu ekspozīciju 

IESPēJA PIETEIKTIES 
atbalstam zivsaimniecībā

“Kurzemes zvejnieku sēta” un rī-
kot publiskus pasākumus, kuros, 
iepriekš piesakot, nogaršojama 
skābeņu zupa, īstena Kurzemes 
skābputra, bet Lieldienās cep tra-
dicionālo latviešu ēdienu – pan-
tāgu (omletes līdzinieks).

Z/s “Zariņi IR” saimnieki savu 
senču mājās ekspozīciju par zvej-
niecības vēsturi, kas aizsākās ar 
tēva zvejas laivu, izveidoja, do-
mājot, ko iesākt ar šķūnī rūpīgi 
sakrātajiem un saglabātajiem tēva 
zvejnieku darba rīkiem. Papil-
dus ekspozīcijai šeit piedāvā arī 

naktsmājas tūristiem. Te ikviens 
var tuvāk iepazīt zvejnieku ikdie-
nu ar emocionālu pašu saimnieku 
stāstu par savas ģimenes vēsturi. 
Taustāmāku to padara arī vecmā-
miņas recepšu izmantošana. Tā 
ir gan īpaši cepta rupjmaize ar 
kartupeļu krikumiņiem, gan pa-
domi, kā sagatavot brētliņas zušu 
taukos. Saimniecībā iespējams 
rīkot arī dažādas apmācības un 
seminārus.”

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Zvejas tradīciju sardzē
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3. decembrī Pāvilostas Kul-
tūras namā viesojās Brocēnu 
amatierteātris ar Māras Rītu-
pes lugu “Rāja mani māmuli-
ņa”, režisore Zanda Strogono-
va. 

Dramaturģe Māra Rītupe sa-
vas lugas raksta par lauku dzīves 
problēmām, sadzīviskām intri-
gām un piedzīvojumiem. Arī šī 
stundu garā, atraktīvā, humora 
un intrigu pilnā izrāde stāstīja 
par pagājušā gadsimta kolhoza 
laikiem. Lauku meiča Eiženija ir 
atgriezusies tēva mājās, strādā 

par zootehniķi un iemīlas pagas-
ta galvenajā agronomā. Eiženijas 
māte Marta ir pret šo mīlestību, 
taču pagasta visatraktīvākā būt-
ne, humora pilnā Martas kai-
miņiene, intrigante, pensionāre 
Emīlija ir vienkārši nepārspēja-
ma. Viņa zina visu par visiem. 
Kā jau lielākā daļa lugu, arī šī 
beidzās laimīgi – mīlētājiem tika 
sava laime, bet darba cilvēkiem 
savs grēcīgais prieciņš.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

2. decembrī Vērgales bibliotē-
ka atzīmēja 70 gadu pastāvēšanas 
jubileju, kas vienkopus pulcēja 
gan grāmatu lasītājus, gan biblio-
tēkas viesus. Svinīgo pasākumu, 
veltītu bibliotēkas jubilejai, atklā-
ja tās vadītāja Benita Baltrune ar 
īsu ieskatu vēsturē. Pirmais ie-
raksts inventāra grāmatā izdarīts 
1946. gada 20. aprīlī. Iesākumā 
Vērgales bibliotēka atradusies 
tagadējā Vērgales pagasta pār-
valdes ēkā un tikai pēc gadiem tā 
pārcelta uz tagadējām telpām. Pir-
majos gados bibliotēka bijusi vien 
divās telpās, bet pakāpeniski pa-
plašinājusies. 2011. gads Vērgales 
bibliotēkai bijis skaistu pārmaiņu 
laiks, jo, īstenojot LAD projektu, 
tika veikts kapitālais remonts, un 
bibliotēka ieguva jaunu un skais-
tu veidolu, patīkamu un pieejamu 
apmeklētājiem. Šobrīd bibliotēkā 
strādā divas bibliotekāres Benita 

Baltrune un Ligita Gintere, abas 
pasākuma laikā īsumā pastāstīja 
par savu darbu. 

Šajā svētku dienā īpaši tika 
godināta Vērgales bibliotēkas ilg-
gadējā vadītāja Zaiga Gausmane, 
kura šeit nostrādājusi 40 gadus, 
bet šogad atzīmē arī skaistu dzī-
ves jubileju – 70 gadus.

Jāatzīmē, ka viņai tie bijuši 
skaisti, daudzām idejām bagā-
ti un darba pilni gadi. Ne viens 
vien vērgalnieks atminas savus 
skolas gadus, kad bibliotēka un 
grāmatas bija ļoti nepieciešamas, 
jo neeksistēja mūsdienu plašais 
tehnoloģiju klāsts un tādēļ bieži 
vien ceļš veda tieši uz bibliotēku. 

Svētkus bibliotēkā kuplinā-
ja folkloras apvienības “Atštau-
kas” dalībnieces no Liepājas, 
kuras dziedāja, spēlēja, lasīja 
dzeju, izteica pa domu graudam 
un sveica svētkos bibliotekāres. 

Dažas dienas pirms gadumi-
jas Saraiķu bibliotēkā pulcējās 
lieli un mazi saraiķnieki, lai 
atskatītos uz aizvadīto gadu un 
nedaudz ielūkotos jaunajā gadā.  

Saraiķu bibliotēkas vadītāja 
Inguna Kopštāle bija sagatavojusi 
nelielu apkopojumu par bibliotē-
kas darbību 2016. gadā. Vispirms 
tika sveikti paši čaklākie grāma-
tu lasītāji, gan pieaugušie, gan 
bērni. Tāpat gan pieaugušajiem, 
gan bērniem bija sagatavotas 
nelielas dāvaniņas, lai atzīmētu 
viņu dalību bibliotēkas darbībā. 
Īpaši tika sveikta Saraiķu bijusī 
bibliotēkas vadītāja Aina Štein-
berga, kura šovasar ieguldīja 
lielu darbu Saraiķu svētku rīko-
šanā. Katrs klātesošais pats sev 
izvēlējās bibliotekāres iepriekš 
sagatavotu vēlējumu jaunajā 
gadā, ko skaļi nolasīja. Eglītē tika 
iedegtas svecītes, un svētki varē-
ja turpināties. Bet klauvējieni pie 
bibliotēkas durvīm liecināja, ka 
ieradušies jauni ciemiņi. Tā bija 
čigāniete, ko atpazinām kā Ainu. 
Arī viņa katram svētku dalībnie-
kam  bija sagatavojusi pa saldam 
pārsteigumam, taču, lai to iegūtu, 
bija jāskaita dzejolis, jādzied, vai 
jādejo. Turpinājumā visi iesaistī-
jās dažādās atrakcijās un cienā-
jās ar sarūpēto svētku cienastu. 

Bibliotēkas vadītāja saka lielu 
paldies ikvienam, kurš atnāca uz 
pasākumu, bet īpašs paldies paš-
valdībai par gardo kūku.

Vita Braže

Vērgales bibliotēkai – 70
Dzīve kā grāmata, 
Kas stāsta par notikumiem, 
Par izjustām emocijām, 
Par neesošām ilūzijām, 
Kas mīt dvēseles dziļumos. 
Katra nodaļa kā gads, 
Krāšņs kā plaukstošs zieds, 
Rīta rasas miglā  tīts. 
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Sveicēju pulkā arī Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons, Liepājas Centrālās 
zinātniskās bibliotēkas vadītāja 
Ilga Erba un Liepājas Centrālās 
zinātniskās bibliotēkas biblio-
tēku dienesta vadītāja Kristīne 

Stuļģe, Vērgales pagasta pārval-
des pārstāvji, kā arī sveicēji no 
Vērgales pamatskolas, pirmssko-
las izglītības iestādes “Kastanī-
tis”, Vērgales muzeja, Ziemupes 
bibliotēkas, Vērgales komunālās 
saimniecības un grāmatu lasītāji.

Vērgales bibliotēkas darbi-
nieces saka lielu paldies visiem, 
kas atnāca un bija kopā svētkos. 
Paldies par ziediem, dāvanām un 
laba vēlējumiem! 

 
Vita Braže

Svētki Saraiķu bibliotēkāBrocēnu teātris 
Pāvilostā
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27. decembrī  tika rīkots 
Rokasbirzs Ziemassvētku 
kauss telpu futbolā. Turnīrā 
piedalījās deviņas komandas: 
“Zvejnieks” (Liepāja), “Alsun-
ga”, “Dunalka”, “Rokasbirzs”, 
“Cīrava”, “Novadnieki” (Sal-
dus), “Skrunda”, “Akmene” 
(Lietuva) un “Pāvilosta”. Ko-
mandas ar izlozes palīdzību 
tika sadalītas divās grupās. 
Spēles vienlaikus norisinājās 
Dunalkas un Cīravas sporta 
zālēs.

“Pāvilostas” komanda 
apakš grupas spēles aizvadīja 
Dunalkas sporta zālē, sacen-
šoties ar “Zvejnieku”, “Dunal-
ku”, “Rokasbirzs” un “Alsun-
gas” komandām.

aPakšgrUPaS reZUltāti:

“Pāvilosta” – “Rokasbirzs”,
 rezultāts 2:1;

“Pāvilosta” – “Zvejnieks”,
 rezultāts 1:0;

“Pāvilosta” – “Dunalka”,
 rezultāts 1:1;

“Pāvilosta” – “Alsunga”,
 rezultāts 0:0.

“Pāvilostas” komanda savā 
apakšgrupā ieguva pirmo vietu, 
kas savukārt pēc nolikuma pa-

redz, ka izslēgšanas spēlē pre-
tī ir otrajā apakšgrupā 4. vietu 
ieguvusī komanda, šoreiz tā 
bija “Cīrava”.

Izslēgšanas spēlē, kas no-
risinājās Cīravas sporta zālē, 
starp “Pāvilostas” un “Cīravas” 
komandām pamatlaikā spēle 
beidzās ar neizšķirtu rezultātu 
3:3. Tomēr pēcspēles soda si-
tienos ar rezultātu 2:1 uzvarēja 
“Pāvilostas” komanda.

Pusfināla spēlē “Pāvilosta” 
vēlreiz tikās ar “Rokasbirzs” ko-
mandu, šoreiz ar rezultātu 1:0 
uzvarēja “Rokasbirzs”.

Spēlē par 3. vietu “Pāvilos-
ta” tikās ar Saldus komandu 
“Novadnieki”. Spēles pamat-
laiks noslēdzās neizšķirti ar 
rezultātu 3:3. Pēcspēles soda si-
tienos ar rezultātu 2:1 uzvarēja 
“Pāvilostas” komanda.

Finālspēlē Lietuvas koman-
da “Akmene” ar rezultātu 3:0 
uzvarēja “Rokasbirzs” koman-
du, iegūstot godpilno pirmo 
vietu.

“Pāvilostas” komandā spē-
lēja Ivo Jaunzems, Matīss Eih-
valds, Juris Bučoks, Arvis Bar-
sukovs, Kaspars Plīkšs, Kristers 
Cābelis, Andris Cābelis, Guntis 
Balodis, Artūrs Čače un Aldis 
Barsukovs.

 
Sporta organizators 

Pāvilostā 
Aldis Barsukovs

2. decembra vakarpusē Pā-
vilostā viesojās 14 karavīri no 
Ukrainas, kuriem Pāvilosta 
bija viens no pieturas punk-
tiem nedēļu garajā vizītē Lat-
vijā.

Ukrainas karavīru delegāci-
jā bija puiši un viena meitene, 
viņi visi piedzīvojuši kara šaus-
mas dažādos Austrumukrainas 
apgabalos. Starp viņiem bija arī 
viens kiborgs – karavīrs, kurš 
viens no pēdējiem aizstāvēja 
Doņeckas lidostu. Šobrīd daļa no 
viņiem ir atvaļinājušies no aktīvā 
dienesta, bet daži vēl joprojām 
piedalās kara darbībā Ukrainas 
austrumos. Daļa ir brīvprātīgie 
– vienkārši Ukrainas iedzīvotā-
ji, juristi, agronomi, ārsti u.c., 
kuri nekad nav bijuši apmācīti 
militārai darbībai, bet par savu 
valsti un tautiešiem gatavi atdot 
dzīvību. 

Viesošanās laikā Pāvilostā tā-
lie viesi no Ukrainas noskatījās 
koncertu, kurā uzstājās Pāvilos-
tas pilsētas Kultūras nama jau-
niešu un vidējās paaudzes deju 
kolektīvi.

Latvijā pazīstamais žurnā-
lists un daudzu ar kara tēmu 
saistītu publikāciju autors Atis 
Klimovičs, kurš visu šo nedēļu 
bija Ukrainas karavīru pavado-
šajā grupā no Latvijas puses, or-
ganizēja šo vizīti ar mērķi sniegt 
iespēju Latvijas zemessargiem 
un karavīriem iepazīties ar kau-

Pāvilostā viesojas karavīri no Ukrainas

jas pieredzi, kas ukraiņiem radu-
sies, cīnoties ar tā saucamajiem 
zaļajiem cilvēciņiem. Tā bija 
lieliska iespēja dzirdēt patiesos 
faktus par Ukrainas austrumos 
notiekošo. Pirms viesošanās Pā-
vilostā Ukrainas karavīriem jau 
bija vizītes Rīgā un Kuldīgā, bet 
nākamajās dienās viņiem bija pa-
redzēts apmeklēt Liepāju, Dobeli 
un dažas Latgales pilsētas. 

Zemessardzes 46. kājnieku 
bataljona komandieris majors 
Jānis Mežavilks Ukrainas kara-
vīriem bija noorganizējis tikša-
nos ar Zemessardzes 4. brigādes 
komandieri pulkvedi Jāni Gaili, 
Zemessardzes 46. kājnieku batal-
jona virsnieku, atvaļināto majoru 

Raimondu Požarski un Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāju 
Uldi Kristapsonu. Domes priekš-
sēdētājs pastāstīja par Pāvilostas 
novada draudzību ar Ukrainas 
Gorodokas pilsētu nu jau divu 
gadu garumā un citiem kultūras 
pasākumiem gan Pāvilostā, gan 
Ukrainā, kā arī izteica vēlēšanos 
nākamajā gadā piepildīt ieceri 
Pāvilostā vasaras mēnešos or-
ganizēt rehabilitācijas nometni 
Ukrainas bērniem, kuru ģimenes 
cietušas karā. Šādu ieceri par ļoti 
nepieciešamu un svarīgu Ukrai-
nas tautai atzina arī Čerņigovas 
apgabala padomes priekšsēdē-
tājs Mikola Zverevs, kurš pats 
aktīvi piedalījies Maidana revolū-

cijā un šobrīd pavada karavīrus 
vizītē Latvijā. 

Nākamās dienas rītā Ukrai-
nas viesi apmeklēja Pāvilostas 
Novadpētniecības muzeju, tā ne-
daudz iepazīstot Pāvilostu un tās 
vēsturi.

Zemessardzes 46. kājnieku 
bataljona komandieris majors 
Jānis Mežavilks, kurš organizēja 
ukraiņu karavīru uzņemšanu Pā-
vilostā, izsaka lielu pateicību Pā-
vilostas novada domei, īpaši Pā-
vilostas domes priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam, un pašval-
dības iestādēm – Pāvilostas pilsē-
tas Kultūras nama kolektīvam un 
vadītājai Silvai Vārsbergai, Pāvil-
ostas pilsētas Kultūras nama 

deju kolektīvu vadītājiem Daigai 
Cābelei un Eināram Vārsbergam, 
Pāvilostas Novadpētniecības mu-
zeja vadītājai Irinai Kurčanovai 
un Pāvilostas vidusskolas virtu-
ves darbiniecēm, kā arī vietējiem 
uzņēmējiem, kuri bez jebkādas 
finansiālas atlīdzības atsaucās 
aicinājumam uzņemt karavīrus, 
tie ir viesu mājas “Ostgals” īpaš-
nieks Māris Vīgants, viesu mājas 
“Viga” īpašniece Inta Vīgante, 
viesu mājas “Ķiršu dārzs” īpaš-
niece Aina Jakovļeva un lauku 
maizes ceptuves “Ievlejas” saim-
niece Agita Pētersone.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova
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Cīnās par Ziemassvētku kausu zāles futbolā
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1. aPLiS

“Pāvilosta” – “Hasenposth staben drill”, rezultāts 5:0
“Pāvilosta” – “apriķi”, rezultāts 2:4
“Pāvilosta” – “Dunalka”, rezultāts 3:6
“Pāvilosta” – “Cīrava”, rezultāts 2:4
“Pāvilosta” – “Cīravas PV”, rezultāts 5:1
“Pāvilosta” – “rokasbirzs”, rezultāts 1:6

“PāviloStaS novaDa SPorta DienaS 2017”

Pāvilostas sporta zālē 16. 
decembrī notika ikgadējā Pā-
vilostas novada ceļojošā kau-
sa izcīņa galda tenisā. Sacen-
sības tika organizētas divās 
grupās – zēni un meitenes 
līdz 16 gadiem un pieaugušie 
(vīri un sievas).

Zēniem līdz 16 gadiem par 
ceļojošo kausu cīnījās septiņi 
dalībnieki, diemžēl arī šogad 
galda tenisa spēlē nepiedalījās 
neviena meitene. Izspēlējot kat-
ram dalībniekam ar katru, par 

ceļojošā kausa īpašnieku uz 
gadu kļuva Rihards Ķepsnis, 2. 
vietā atstājot Klāvu Paulu Vēj-
kāji, bet 3. vietā – Artūru Bēr-
ziņu.

Turpinājumā ceļojošā kausa 
izcīņa galda tenisā notika pie-
augušo grupā. Sievietes meda-
ļas un ceļojošo kausu sadalīja 
trīs dalībnieču konkurencē. 
Izspēlējot savstarpējos mačus, 
par ceļojošā kausa īpašnieci uz 
gadu kļuva Laila Priedola, 2. 
vietā Aija Barsukova, bet 3. vie-

tā Arita Mūrniece.
Vīriešu grupā par ceļojošo 

kausu cīnījās desmit dalībnie-
ki. Izspēlējot katram dalībnie-
kam ar katru, ceļojošo kausu uz 
gadu ieguva Sandis Bieriņš, 2. 
vietā Uldis Kristapsons, 3. vietā 
Ivo Jaunzems.

Paldies visiem dalībniekiem 
par piedalīšanos sacensībās!

 
Sporta organizators 

Pāvilostā 
Aldis Barsukovs

aizvadīta ikgadējā Pāvilostas novada 
ceļojošā kausa izcīņa galda tenisā

Kausa un 1. vietas ieguvējs rihards Ķepsnis, 2. vietā Klāvs Pauls 
Vējkājis, 3. vietā artūrs Bērziņš.

Ceļojošā kausa un 1. vietas īpašniece Laila Priedola, 2. vietā aija 
Barsukova, 3. vietā arita Mūrniece.

Ceļojošā kausa un 1. vietas īpašnieks Sandis Bieriņš, 2. vietā Uldis 
Kristapsons, 3. vietā ivo Jaunzems.
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Pāvilostas futbola komanda ar labiem 
rezultātiem startē Aizputes novada 
čempionātā telpu futbolā

Novembrī un decembrī notika 
Aizputes novada čempionāts telpu 
futbolā. Pirmo reizi turnīrā tika 
piedāvāta iespēja  piedalīties  arī 

Pāvilostas telpu futbola komandai. 
Kopumā turnīrā piedalījās 

septiņas komandas: FC “Hasen-
posth staben drill”, “Apriķi”, 

“Dunalka”, “Cīrava”, “Cīravas PV”  
un “Pāvilosta”, izspēlējot divus 
spēļu apļus katrai komandai ar 
katru.

Turnīram noslēdzoties, par 
Aizputes novada čempioni telpu 
futbolā kļuva “Cīravas” koman-
da ar 31 punktu, 2. vietā “Dunal-
kas” komanda ar 27 punktiem, 
3. vietā “Rokasbirzs” komanda 
ar 20 punktiem, 4. vietā “Pā-
vilostas” komanda ar 19 punk-

tiem, 5. vietā “Apriķu” koman-
da ar 18 punktiem, 6. vietā  FC 
“Hasenposth staben drill” ar 3 
punktiem un 7. vietā komanda 
“Cīravas PV” ar 3 punktiem.

“Pāvilostas” komandā spē-
lēja Ivo Jaunzems, Ivars Horns, 
Andris Cābelis, Juris Bučoks, 

Emīls Jēkabsons, Matīss Eih-
valds, Kristers Cābelis, Gints 
Šulcs, Arvis Barsukovs, Guntis 
Balodis, Aldis Barsukovs un Ed-
gars Stonis.

 
Sporta organizators Pāvilos-

tā Aldis Barsukovs

2. aPLiS

“Pāvilosta” – “Hasenposth staben drill”, rezultāts 8:0
“Pāvilosta” – “apriķi”, rezultāts 1:1
“Pāvilosta” – “Dunalka”, rezultāts 6:2
“Pāvilosta” – “Cīrava”, rezultāts 2:4
“Pāvilosta” – “Cīravas PV”, rezultāts 4:3
“Pāvilosta” – “rokasbirzs”, rezultāts 5:3

notiks Pāvilostas sporta zālē 24., 25. un 26. februārī
Plašāka informācija par pasākumu tiks publicēta

Pāvilostas novada informatīvā izdevuma “Pāvilostas novada Ziņas”
februāra numurā un novada mājaslapā www.pavilosta.lv.

PāviloStaS komanDaS SPēļU reZUltāti:

www.pavilosta.lv
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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 februāra izdevumam 
jāiesniedz līdz 2017. gada 30. janvārim.
Rakstus var sūtīt pa epastu uz adresi info@pavilosta.lv vai 
vitab3@inbox.lv, nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izdevums ir bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

juristes novada iedzīvotājus 
konsultēs 2017. gada 11. janvārī:

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

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

Šogad ĢIMEŅU VAKARS VĒRGALĒ 
notiks 3. martā!

Pasākumu vadīs aktieris Kristaps Rasims.
Sīkāka informācija par pasākumu būs lasāma Pāvilostas 
novada informatīvā izdevuma “Pāvilostas Novada Ziņas” 
februāra numurā. Bet pieteikties vakaram var jau tagad 

pie Vērgales Kultūras nama vadītājas Velgas, 
zvanot pa tālruni 29189223.

ZINĀŠANAI
Mežzinis Arturs BRIKMANIS 

pieņems apmeklētājus
 Vērgales pagasta pārvaldes telpās 

17. janvārī, 14. februārī un 14. martā. 

Telefons 26173126.

PāviloStaS novaDa PaSākUmi 
kUltŪraS ieStāDēS

PāviloStā
l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Pāvilostā, Dzintaru 

ielā 73, 2. stāvā) līdz 31. janvārim  skatāma  Māra Grīvas  jaunā fotoiz-
stāde “kUrZemeS teikSmaS. Ziema”.

l Pāvilostas bibliotēkā no janvāra vidus līdz februāra beigām būs 
skatāma lonijas grebzdes leļļu izstāde “cikU cakU, cakU – šUjU 
lellei jakU”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 28. aprīlim aplūkojama 
izstāde “ebrejU meDiĶi HolokaUStā. liepājas un aizputes apriņ-
ķis (1941.–1945.)”. 

vērgalē
l Pazīstami aktieri ielūdz uz izrādi! vērgales kultūras namā  9. 

februārī plkst. 19.00 uz atkalredzēšanos aicina rīgas aktieri aīda ozo-
liņa, Evija Skulte, Dace Makovska, ivars Puga un mūsējais Voldemārs 
Šoriņš teātra izrādē “Silvija”. amerikāņu dramaturga alberta ramsde-
la Henrija lugas “Silvija” darbība sākas ar to, ka bankas ierēdnis Gregs 
sastop parkā noklīdušu suni un atved to mājās. intriga slēpjas neparas-
tā mīlas trīsstūrī: sieva, vīrs un suns. iesākumā pieklīdenis, ko pievāc 
Gregs, kļūst par ģimenes katastrofu, taču beigu beigās tieši suns palīdz 
saglabāt pašu svarīgāko – attiecības starp tuviem cilvēkiem. “Silvija” ir 
komēdija par mīlestību un nemīlestību, par to, kā šodienas pragmatis-
kajā vilnī saglabāt jūtu pilnību, tuvību ar dabu un dzīvesprieku. asprātī-
gi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni izrādē ar skumjām, 
bet laimīgām beigām. izrādes režisors ir Voldemārs Šoriņš, komponists 
Valdis Zilveris, bet mākslinieks Jānis Jansons. Biļetes cena iepriekšpār-
došanā – 4 eiro, skolēniem – 2 eiro,  izrādes dienā – 5 eiro. ir iespējams 
rezervēt biļetes, zvanot Vērgales Kultūras nama vadītājai Velgai pa te-
lefonu 29189223. Ziemupes un  Saraiķu iedzīvotājiem lūgums pie-
teikties pie saviem kultūras dzīves organizētājiem, nokļūšanu uz izrādi 
nodrošināsim arī Ploces un Bebes iedzīvotājiem (tikai jāpaziņo). Priecā-
simies redzēt arī Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta ļaudis, apkārtējo 
novadu un pagastu teātra mīlētājus. 

l Vērgales Kultūras namā līdz 15. janvārim skatāma Māra Grīvas fo-
toizstāde “kUrZemeS teikSmaS. jŪra”, pēc 15. janvāra Kultūras namā 
būs nākamā Māra Grīvas fotoizstāde “KUrZEMES tEiKSMaS. rUDEnS”.

ZiemUPē
l Ziemupes tautas namā līdz 15. janvārim – Māra Grīvas fotoiz-

stāde “kUrZemeS teikSmaS. rUDenS”. Februārī tautas namā būs 
skatāma izstāde “KUrZEMES tEiKSMaS. ZiEMa”.

l ...es mazliet dzīvi izvētīju vējā
    un atstāju kas tajā labs…
    Sveču mēneša Sveču dienā, 2. februārī, plkst. 12.00 Ziemupes 

bibliotēkā ciemosies dzejniece Ņina Stoļere (apanasēviča). Gaidīsim 
ciemos ikvienu!

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī dzimušos 
Pāvilostas novada iedzīvotājus!

Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus... 
Lai izdodas atklāt un izmantot tos! 
Lai domu spārni, smalki kā zīds, 
Nes vienmēr uz varavīksni! 
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts 
Vērš nedienu zeltainā drīksnā.

Pāvilostas pilsētā 

Alfrēdu DADZI – 84
Ausmu ENĢELI – 82
Āriju BĪRAUSU – 81
Jāzepu SKUDRU – 81
Valiju VĪGANTI – 81
Sergeju BOLGOVU – 80
Birutu VĒVERI – 80
Jeļenu DOROŅINU, 
Silvu KLAKU, 
Edgaru UZARU-BRĒDIĶI,
 Elvitu FREIDENFELDI

Vērgales pagastā

Hermīni KRŪTMANI – 88
Kārli DONI – 83
Pjotru SIVERCEVU – 83
Annu PETROVU – 80
Miervaldi TILTU – 80 
Laimrotu Ernu ČIRKŠI – 75
Viktoru ZUJEVU – 75
Gunaru MANTENIEKU – 65
Sarmīti ZAĻKALNI – 65
Jāni SUDMALI, Lieni ZAĻKALNI, 
Modri ZAUERU, Sandri ARESTU, 
Lāsmu MELNI, Evitu VAGULI, 
Ritvaru ZĪTARU

Sakas pagastā

Arnoldu KREICBERGU –  84
Gaļinu KOSŅIKOVSKU – 70 
Birutu KUZMINU – 65
Modri GRASMANI – 60 
Inesi MELBERGU – 60
Andri ZĪLĪTI, 
Vitu ZUNDMANI, 
Artūru GRUNDMANI

Pilngadnieku – 
Gvido ŠĶILU Pāvilostā

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Sveicam

Sanitu ČAČI un Māri LIEPU
 ar dēla ARVILA 

piedzimšanu!

Katrai dienai jaunā gadā 
Kā krāšņam sapnim būt. 
Un katram sapnim jaunā gadā 
Par dzīves īstenību kļūt!

Novēlu 6. klases skolēniem 
un viņu vecākiem daudz gaišu, 

radošu un bagātu dienu, labu veselību 
un laimīgu jauno Ugunīgā gaiļa gadu!

Klases audzinātāja Ludmila Vasiļčika

Vēlos izteikt lielu pateicī-
bu Pāvilostas Mūzikas sko-
las un Pāvilostas vidussko-
las kolektīviem, draugiem 
un paziņām par man sniegto 
finansiālo atbalstu operā-
cijai un rehabilitācijai. Vēlu 
visiem veselību, saticību un 
mīlestību jaunajā gadā! Uz 
tikšanos! 

Ārija Vītola

Lai jaunais gads mūsu 
dzīvē daudz jauku brīžu dod, 
kad varam priecāties par 
paveikto! Sirsnīgs sveiciens 
jaunajā gadā un pateicība 
visiem – Pāvilostas novada 
domei, pensionāru apvienī-
bai “Varavīksne”, draugiem 
un pārējiem, kas mani sveica 
jubilejā!

Haralds 

PATEICĪBAS

Mūžībā 
Vērgales pagastā

ārija SikSna 
(dzim. 1942. g)

DainiS vanagS
(dzim. 1958. g.)

www.pavilosta.lv


