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Vēl augusta pēdējā diena. 
Vēl zvaigznes un āboli krīt. 
Sirds vasarai ardievas pamāj – 
Uz skolu man jāiet rīt.

Vēl jāieliek ceļasomā 
Kāds sapnis, ko piepildīt, 
Un kāda iesākta doma 
Par to, kas būšu es rīt.

Lai sakrātā saules gaisma 
Man palīdz ik dienu, ik brīdi 
No iesāktā nenovērsties 
Un vienmēr teikt možu „labrīt!”.

Un lai šai dienā pēc gadiem, 
Kad zvaigznes un āboli krīt, 
Es atzīšos kaut vai sev vienam, 
Ka gribas uz skolu iet rīt.

                                         /M. Svīķe/

Sākoties jaunam darba cēlienam, 
skolēniem vēlam saglabāt 1. septembra un 

mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un 
darba prieku visa mācību gada garumā!

Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem – 
pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, 

palīdzot bērniem kāpt grūtajā, 
taču skaistajā zinību kalnā!

SVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ –
Adelīnu BRŪKLI, 
Lailu Annu HORNU, 
Arianu JAUNZEMU, 
Esteri KRĒSLIŅU, 
Paulu Gerdu MĀLIŅU, 
Paulu PĒTERMANI, 
Sofiju Annu RUDZĀJU, 
Alisi SPRIŅĢI, 
Danielu STRAUTIŅU, 
Gerhardu VAGOTIŅU-VAGULI,
Robertu VĒRNIEKU, 
Reini ZAĻKALNU,
Līvu ZAMARĪTI.
Audzinātāja Gaida BENETE.

                  VĒRGALES PAMATSKOLĀ –
Augustu AKERFELDU,
Danu DONI,
Niku KRAUKLI,
Anci LIBĶENU,
Evitu NARUŠEVIČU,
Kārli NOVADU,
Ralfu ŠĪMANI,
Gustavu ŠLANKU,
Danielu ŠTRAUHU! 
Audzinātāja Inese RAZMA. 

Lai drošības sajūta un liela atklājuma prieks 
pavada mūsu skolas pirmklasniekus:
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Pašvaldība augusta mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 
šādu nekustamo īpašumu:

1. „Ūdrvalki”, Vērgales pagastā, 10,56 ha platībā.

2. „Zaļēni”, Sakas pagastā.

3. „Finsternieki”, Vērgales pagastā, 7,8 ha platībā.

4. „Graudiņi”, Vērgales pagastā, 25,7 ha platībā.

5. Kalna iela 2, Pāvilostā, 996 m2 platībā.

6. Dzintaru iela 93, Pāvilostā, 5100 m2 platībā.

7. Dzintaru iela 87A, Pāvilostā, 1994 m2 platībā.

8. Dzintaru iela 87B, Pāvilostā, 1632 m2 platībā.

9. Dzintaru iela 87C, Pāvilostā.

10. „Gaismiņas”, Vērgales pagastā, 10,10 ha platībā.

PIRMPIRKUMA 
TIESĪBAS

UZMANĪBU!
Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv ir ievietots aktualizē-

tais AS „Latvijas valsts meži” rekreācijas meža „Pāvilostas mežs” apsaimniekoša-
nas plāns 2016.–2020. gadam. Ierosinājumus un priekšlikumus gaidīsim elektronis-
ki uz e-pastu d.gutmane@lvm.lv līdz 30. septembrim.

2016. gada 25. augustā Vērgalē, 
Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde 

Sākotnēji domes sēde bija paredzēta Pāvilostā, Pāvilostas novada 
pašvaldībā, bet komiteju sēžu laikā jautājumā „Par projekta atbalstu 
un līdzfinansējuma garantēšanu ELFLA projektu konkursa pasā-
kumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
pašvaldības izstrādātajam projektam „Lauku ceļu infrastruktūras sa-
kārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvi-
dos”” izvērtās diskusija par atbalstāmajiem ceļiem, un deputāti lēma, 
ka Vērgales pagastā pašvaldībai piederošie ceļi, kas attiecināmi uz šo 
projektu, ir dabā jāapseko. Tā 25. augustā pirms domes sēdes deputāti 
devās uz Vērgales pagastu un apbraukāja četrus uz šo projektu izvir-
zītos ceļus, lai no tiem izvēlētos trīs, kas ir vissliktākā stāvoklī un būtu 
iekļaujami projektā. 

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
KRISTAPSONS, Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BAR-
SUKOVS, Dace BĒRZNIECE, Gatis BRĒDIĶIS, Arta BUNKA, Vita 
CIELAVA, Ēriks ERLECKIS, Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS, 
pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀ-
NE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita KURČANOVA. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašval-
dības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Domes sēdes darba 
kārtībā tika izziņoti 16 darba kārtības punkti. 

 ¾ Nolēma atbalstīt Pāvilostas novada pašvaldības dalību Eiro-
pas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeja-
mību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 
jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā.

 ¾ Astoņiem deputātiem par un vienam deputātam atturoties, 
nolēma projektā iekļaut sekojošus ceļus: 

Sakas pagastā:
1.1 Pašvaldības autoceļa „Ķuķu ceļš”, kadastra Nr. 6486 009 

0353 un 6486 009 0354, 6486 009 0279 pārbūve, summa bez PVN 
EUR 106 605,64;

1.2. Pašvaldības autoceļa „Kapsētas ceļš”, kadastrs 6486 004 
0188 pārbūve, summa bez PVN EUR 50 996,08. 

Vērgales pagastā:
1.3. Pašvaldības autoceļa „Vernāti–Baltiņi”, kadastra Nr. 6496 

001 0133 pārbūve, summa bez PVN EUR 74 857,73;
1.4. Pašvaldības autoceļa „Jūrnieki–Kuplie–Saldenieki–Zelti-

ņi”, kadastra Nr. 6496 001 0169, posmā 1,43–2,43, pārbūve, summa 
bez PVN EUR 43 115,83; 

1.5. Pašvaldības autoceļa Ventspils ceļš–Silmači ar kadastra nu-
muriem 64960060032 un 64960050081, kura kopgarums ir 4.86 km, 
pārbūve, summa bez PVN EUR 183 131,37;

2. Finansējuma nepietiekamības dēļ projektā neiekļāva sekojo-
šus ceļus:

2.1. Pašvaldības autoceļa „Aizkraukļi–Zemturi”, kadastra 
Nr.  6496 004 0346, posmā 0,03–3,57 pārbūvi, summa bez PVN 
EUR 197 965,42;

2.2. Pašvaldības autoceļa „Rīvas ceļš” ar kadastra numu-
riem 64860100057, 64860040189, 64860070336, 64860060069, 
64860050094, kura kopgarums ir 10.2 km, pārbūve, summa bez 
PVN EUR 437 984,77.

3. Nolēma apstiprināt Pāvilostas pašvaldības izstrādāto pro-
jektu „Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā 
uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos” ELFLA (Eiropas Lauk-
saimniecības fonds lauku attīstībai) izsludinātajā Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020. gadam, pasākumam  „Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” par summu bez 
PVN: EUR 480 033,33 (PVN 21% EUR 99 504,75). 

Kopējā projekta summa ar PVN sastāda: EUR 579 538,08, t. sk. 
publiskais finansējums EUR 521  584,27, pašvaldības līdzfinansē-
jums 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām – EUR 57 953,81.

 ¾ Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Strazdā-
ji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 
0364–3,4539 ha platībā. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja saga-
tavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uz-
deva Pāvilostas novada privatizācijas komisijai Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 
3.1. punktā minēto īpašumu atsavināšanu.

 ¾ Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu 
Sēņu ielā 1, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala 
3000 m2 platībā un būves. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu 3800.00 EUR. Izsoles soli noteica 100.00 EUR apmērā. Noteica 
maksāšanas līdzekli – 100% eiro. Apstiprināja nekustamā īpašuma 
Sēņu iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads izsoles noteikumus (skatīt 
www.pavilosta.lv/ Domes paziņojumi). Uzdeva Pāvilostas novada 
privatizācijas komisijai Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.1. punktā minētā ne-
kustamā īpašuma atsavināšanu.

 ¾ Nolēma piedzīt no Ģirta Mūrnieka parādu par piederošo 
½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Mindīte”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads par kopējo summu EUR 1448,14, kas sastāda 
nekustamā īpašuma nodoklis 986,42 eiro un nokavējuma nauda 
461,72 eiro apmērā, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parād-
nieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas 
rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums.

 ¾ Nolēma pagarināt z/s „Ezernieki” nekustamajam īpašumam 
„Meldrāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu termiņu. Nolēma slēgt vienošanos par nekus-
tamā īpašuma „Meldrāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads nekusta-
mā īpašuma nodokļa nomaksu. 

 ¾ Atstāja spēkā esošo uztura vērtību, saskaņā ar Pāvilostas 
novada domes 29.10.2009. sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 31 „Par uztura 
vērtību”. Pieņēma zināšanai Labklājības ministrijas rekomendācijas.

 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, Uldis Kristapsons lēmu-
ma pieņemšanā nepiedalījās. Piešķīra Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam atlikušo daļu no ikgadējā ap-
maksātā atvaļinājuma no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 
11. septembrim (11 kalendārās dienas) par 2015. gadu un daļu no 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no 2016. gada 12. septembra līdz 
2016. gada 14. septembrim (3 kalendārās dienas) par 2016. gadu.

 ¾ Nolēma pagarināt dzīvokļa Dzintaru ielā 99a-29, Pāvilos-
ta, Pāvilostas novads īres līgumu uz 6 mēnešiem. Uzdeva nomak-
sāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu 
EUR 25,44, kas uzkrājies no 2013. gada, 1 mēneša laikā no lēmuma 
saņemšanas brīža. Dzīvojamo telpu īres līgumu nomniekam uzdeva 
slēgt pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas. Līgu-
mu par komunālajiem pakalpojumiem nomniekam uzdeva slēgt ar 
SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”.

 ¾ Atļāva izdalīt no nekustamā īpašuma Dzintaru iela 131, Pā-
vilosta, Pāvilostas novads 290 m2 lielu platību, izstrādājot zemes 
ierīcības projektu. Zemes platībai (290 m2 apmērā) piešķīra adresi 
Dzintaru iela 131A, Pāvilosta, Pāvilostas novads un noteica nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. 
Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un apstiprināšanas nolēma 
nodot atsavināšanai atdalīto zemes gabalu. Ar šī lēmuma stāšanos 
spēkā, spēku zaudē Pāvilostas novada domes 28.07.2016. sēdes lē-
mums 10., 15.§.

 ¾ Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Kaspa-
ri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienībai platībā 8,6 ha 
no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
NĪLM kods 0101 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, platībā 8,6 ha.

 ¾ Nolēma anulēt vienai personai deklarēto dzīvesvietu. Uzdeva 
Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei 
Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas par deklarēto dzīves-
vietu ir anulētas.

 ¾ Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības 
noteikumus. Uzdeva noteikumus nosūtīt visām Pāvilostas novada 
pašvaldības iestādēm un administrācijas darbiniekiem. Atbildīgās 
personas par Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteiku-
mu ievērošanu pašvaldības iestādēs noteica katras iestādes vadītāju, 
iestāžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem pašvaldības iz-
pilddirektoru vai domes priekšsēdētāju. Pāvilostas novada pašval-
dības darba kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. oktob-
ri. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Pāvilostas 
novada pašvaldības darba kārtības noteikumi, kas apstiprināti ar 
2010. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 4.

 ¾ Atļāva sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību 
„P111” Sakas pagastā platībā 10,12 ha, trīs zemes gabalos ar pla-
tībām 9,42 ha, 0,11 ha un 0,59 ha. Sadalīto zemes gabalu platības 
var tikt precizētas pie to kadastrālās uzmērīšanas. Atdalīto zemes 
gabalu ar platību 0,59 ha iekļāva jauna nekustamā īpašuma sastā-
vā, piešķirot tam nosaukumu „P111 rekultivētā zeme”, Ulmale, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads, un noteikt tam nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods 0101. Nekustamajam īpašumam „P111”, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads no zemes vienībām platībā 4,7 ha, 
platībā 6,0 ha, platībā 3,8 ha, platībā 0,1 ha, platībā 5,2 ha, platībā 
3,72 ha, platībā 22,4 ha, platībā 17,9 ha un no zemes vienības sa-
dalītajiem zemes gabaliem ar platībām 9,42 ha un 0,11 ha, mainīt 
nosaukumu – „Autoceļš P111”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā, kods 1101. Nekustamajam īpašumam „P111”, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads, sastāvošam no divām zemes vienībām, 
platībā 21,87 ha un platībā 5,4 ha mainīt nosaukumu – „Autoceļš 
P111”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

 ¾ Uzņēma vienu personu dzīvokļu rindā. Uzdeva kancelejas 
vadītājai Aritai Mūrniecei reģistrēt personu dzīvokļu rindā, kā per-
sonu, kas nodrošināma ar dzīvojamo platību vispārējā kārtībā.

 ¾ Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kris-
tapsona ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 
2016. gada 23. septembrī. 

Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 
  29. septembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja Marita Kurčanova 

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina at-
klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu Sēņu ielā 1, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala 3000 m2 pla-
tībā un ēkas, 2016. gada 14. oktobrī plkst. 10.00. 
Īpašuma nosacītā cena 3 800 EUR, izsoles solis 
100 EUR, nodrošinājums 380 EUR. Pēc Pāvi-
lostas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. 
ga dam, plānotā (atļ autā) izmantošana zemes 
gabalam ir ražošanas apbūves teritorija. Uz ne-

kustamo īpašumu ir noslēgts nekustamā īpašuma 
nomas līgums. 

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Iepazīša-
nās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles 
pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt 
Pāvilostas novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 12. oktobrim plkst. 16.00 Pāvilostas no-
vadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 pie privatizācijas 
komisijas sekretāres, tālrunis 63484561. 

PAZIŅOJUMS 
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    NOTIKUMI

Augustā pašvaldības policija veica šādus dar-
bus:

1. Sastādīti 8 protokoli par automašīnas novietošanu Balti-
jas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Pārkāpumi konstatēti Ak-
meņragā, Strantē, Pāvilostā. Izrakstīti sodi par kopējo summu 
600,00 EUR.

2. Pie Sakas baznīcas atrasts kara laiku artilērijas lādiņš. In-
formēta Valsts policija, izsaukti sapieri.

3. Saņemta informācija, ka kāds autovadītājs ar automašīnu 
„Volvo”  agresīvi braukā pa Pāvilostas ielām. Izbraucot uz pār-
baudi, pārkāpējs netika notverts.

4. Pāvilostā kādai sievietei, kura nodarbojas ar vindsērfingu, 
bija nepieciešama glābēju palīdzība. Ierodoties notikuma vietā, 
tika konstatēts, ka sieviete pati tikusi krastā. No medicīniskās 
palīdzības viņa atteicās.

5. Vērgales pagastā, Saraiķos no jūras bija izskalots beigts ro-
nis. Informācija tika nodota pašvaldības darbiniekiem.

6. Veiktas vairākas patrulēšanas kopā ar Valsts policijas dar-
biniekiem. Pārkāpumi nav konstatēti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

2016. gada augustā

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Augusta mēnesī piešķirts 11 ģimenēm trūcīgās ģimenes 

statuss, 2 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes sta-
tuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprū-
pei, 8 daudzbērnu ģimeņu 13 bērniem piešķirti atviegloju-
mi bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, 2 ģimenēm pabalsts 
jaundzimušo aprūpei.

Iedzīvotāju zināšanai
Par asistenta pakalpojumu piešķiršanu
Ja cilvēkam ir veselības problēmas, tad sākotnēji lieta jāsāk 

risināt pie sava ģimenes ārsta, kurš sagatavo nepieciešamos 
dokumentus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijai.

1. Kārtību, kādā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija veic prognozējamas invaliditātes, invaliditātes 
un darbspēju ekspertīzi un nosaka prognozējamu invaliditā-
ti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu.

2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 
sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību 
personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai 
ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ 
nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
2.2. noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šā-

diem funkcionēšanas ierobežojumiem:
2.2.1. ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata 

ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu 
speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta sa-
ņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, 
kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

2.2.2. ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: am-
putācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;

2.2.3. ir garīgās veselības traucējumi.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās liku-
miskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesnie-
gumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības 
apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa 
personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz perso-
nīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā at-
bilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu un apriti.

Sociālie dienesti Kurzemē aicina 
noteiktas iedzīvotāju grupas pieteikties 

individuālo vajadzību izvērtēšanai
Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos* ir sākta bērnu 

ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 
viņu ģimeņu, kā arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, ku-
riem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana 
individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei. 

Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz 2022. gada 
beigām projekta ietvaros tiks apmaksāti un būs iespēja saņemt šā-
dus pakalpojumus:

•	 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – 
četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās re-
habilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes; 

•	 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem – divus no 
šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no 
tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, 
fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

•	 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II  
grupas invaliditāti – atbalsta plānā rekomendētus sabiedrībā bal-
stītos pakalpojumus vismaz 2 gadus:

 O aprūpe mājās;
 O dienas aprūpes centrs;
 O specializētās darbnīcas;
 O grupu dzīvokļi;
 O īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 O speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 O atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta „Kurzeme visiem” 
ietvaros, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā 
deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu soci-
ālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstī-
tus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes 
iestādēs esošo personu skaitu.

Personu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veiks 
īpaši apmācīti sociālie darbinieki pēc noteiktas metodikas, sadarbībā 
ar speciālistiem, kuri tiks piesaistīti atbilstoši izvērtējamās personas 
vecumam un vajadzībām. Ar pilngadīgām personām, kurām ir garī-
ga rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāti strādās sociālais 
darbinieks,  psihiatrs un ergoterapeits, savukārt ar bērniem, kuriem ir 
funkcionāli traucējumi un invaliditāte, kā arī viņu vecākiem, strādās 
sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits.

Lai saņemtu individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plā-
nu, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta apmaksātos so-
ciālos pakalpojumus, aicinām jau tagad sazināties ar sava novada 
sociālo dienestu un pieteikties vajadzību izvērtēšanai. 

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 
2016. gada  18. augusta sēdē izskatīja kopā deviņas adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas. Pārkāpumi bija, gan par dzīvnieku 
nepieskatīšanu, gan par nekustamo īpašumu sakopšanu, gan 
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu un arī par nepiln-
gadīga bērna atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.  
Izbeigta tika viena lietvedība. Pārējās administratīvās lietās 
personas tika sodītas ar brīdinājumu. 

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 22. sep-
tembrī plkst. 14:00 Pāvilostas novada pašvaldības ēkā Dzin-
taru ielā 73, Pāvilostā.

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 
Liene Volenberga

FOTOKONKURSS
„PĀVILOSTAS NOVADS 2016”

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties fotokonkursā „Pāvilostas novads 2016”, 

no šā gada 01.jūlija līdz 30. septembrim,
iesūtot fotogrāfijas, kas uzņemtas no 2015. gada 16. septembra līdz 2016. gada 30. septembrim.

Konkursa mērķis ir veidot un popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās iemūžināmi 
notikumi, svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti, ainavas un dabas skati. 

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma mājas lapā www.pavilosta.lv 
Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2016. gada 18. novembrim veltītajos 

svinīgajos pasākumos.

Fotogrāfijas iesūtāmas uz e-pastu tic@pavilosta.lv vai iesniedzamas Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā formātā.

Sīkāk ar konkursa norises kārtību varat iepazīties www.pavilosta.lv vai Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, +371 63498229, +371 

29121894, tic@pavilosta.lv

INFORMĀCIJA JAUNAJIEM TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM!
Sakarā ar to, ka drīzumā tiks uzsākts darbs pie jaunā Pāvilostas novada tūrisma informācijas bukleta izveides, aicināti tie uzņē-

mēji, kuri ir uzsākuši savu darbību šajā sezonā un vēl nav noslēguši sadarbības līgumu ar Pāvilostas novada TIC, izdarīt to līdz 
30. septembrim. Sīkāka informācija: tic@pavilosta.lv., t. 29376532

ĪSZIŅAS
 ¾ Ar 2016. gada 1. septembri stājas spēkā  Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 445 „Jaunie pedagogu darba samaksas noteiku-
mi”, kas nosaka:

 y Vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem atalgojums no 
2016.  gada 1.  septembra palielināts uz 680  eiro par 30 stundu 
likmi (iepriekšējo 420 eiro vietā, ko aprēķināja par 21 stundu). 
Atalgojums tiks palielināts arī atbalsta personālam un skolas ad-
ministrācijai. 

 y Mūzikas un mākslas skolu pedagogiem algas palielinā-
jums gaidāms no 2017. gada 1. janvāra. 

 y Pirmsskolas pedagogiem, kas māca bērnus 5–6 gadu ve-
cumā, atalgojums no 2016. gada 1. septembra palielināsies līdz 
620  eiro par 40 stundu likmi (iepriekšējo 420 eiro vietā, ko 
aprēķināja par 30 stundām), bet no 2017. gada 1.  septembra – 
680 eiro.

Pāvilostas novada pirmsskolas iestāžu pedagogiem, kas 
māca bērnus vecumā 1–4 gadu, valsts mērķdotācijas nav, bet 
Pāvilostas novada pašvaldība arī šiem pedagogiem nodroši-
nās  620 eiro par likmi, kā noteikts MK noteikumos.

Palielinoties stundām par vienu likmi un līdz ar to samazi-
noties slodzei salīdzinājumā ar iepriekšējā mācību gadu, visi 
pedagogi algas pieaugumu var neizjust. Īstenā situācija būs 
redzama tikai tad, kad izglītības iestāžu vadītāji būs veikuši 
iekšējo algas modeļa pielāgošanu savai situācijai.

 ¾ Pāvilostas novada Vērgales pamatskolā un Pāvilostas vi-
dusskolā šā gada 23. septembrī jau ceturto reizi tiks atzīmēta 
Olimpiskā diena. Šī gada tēma – volejbols.

ZINĀŠANAI
Vērgales apgaitas mežsargs Arturs BRIKMANIS 

pieņems apmeklētājus otrdienās 
6. septembrī un 11. oktobrī Vērgales pagasta pārvaldes 

telpās no plkst. 9:00–12:00,
telefons 26173126.
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AKTUALIZĒ INFORMĀCIJU PAR VALSTS UN PAŠVALDĪBU  
VIENOTO KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU

Šā gada 1. aprīlī Pāvilostas novada pašvaldība atklāja Pāvilostas novada Valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) un 
Vērgales pagasta pārvaldē („Pagastmājā”, Vērgalē).

Pāvilostas novada VPVKAC atvērts un sekmīgi darbojas nu jau 5 mēnešus. Tā darbības laikā iedzī-
votājiem sniegti šādi pakalpojumi – pieņemti 20 iesniegumi par slimības pabalsta saņemšanu un 
4 iesnie gumi par apbedīšanas pabalsta saņemšanu, kā arī iesniegti 2 iesniegumi par ģimenes valsts pa-
balsta saņemšanu, pieņemtas četras gada ienākumu deklarācijas, sniegta 21 konsultācija dažādos jau-
tājumos (t. sk. konsultācijas par portāla latvija.lv lietošanu, dzīvesvietas deklarēšanu, Gada ienākumu 
deklarācijas aizpildīšanu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) un palīdzēts iesniegt 1 elektronisko algas 
nodokļu grāmatiņu, tāpat saņemti 3 iesniegumi par klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas izmak-
su. Kopskaitā VPVKAC saņemti un nosūtīti atbilstošajai iestādei 55 pieteikumi. 

Pāvilostas novada pašvaldība vēlreiz vēlas atgādināt iedzīvotājiem par centra sniegto pakalpojumu 
klāstu.

INSTITŪCIJA PAKALPOJUMS
Lauku atbalsta 
dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elek tro-
niskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

Nodarbinātības 
valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana.
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
3. Informatīvās dienas e-versija.
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
5. Profilēšana.
6. Karjeras pakalpojumi.
7. Apmācību monitorings.
8. Darba tirgus prognozes.

Pilsonības un 
migrācijas lietu 
pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un 
orgānus pēc nāves.
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4. Manā īpašumā deklarētās personas.
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par 
personas nāvi.
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
13. Šengenas vīzas pieteikums.
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.

Uzņēmumu 
reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Valsts ieņēmumu 
dienests

1. Iesniegumu pieņemšana par:
1.1 Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 
aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts.
2. Bezdarbnieka pabalsts.
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4. Bērna kopšanas pabalsts.
5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7. Ģimenes valsts pabalsts.
8. Invaliditātes pensija.
9. Maternitātes pabalsts.
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrū-
tināta pārvietošanās.
12. Paternitātes pabalsts.
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
14. Slimības pabalsts.
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un 
ieguldījumu plāna maiņa.
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrāciju 
un ieguldījumu plāna izvēle.
17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas pe-
riodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.

26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu 
pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
27. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ietu-
rēto ienākumu nodokli.
29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un 
ieguldījuma plāna izvēli.
31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzī-
bas.
32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc 
pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.
33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.

Valsts zemes 
dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju/aktu ali-
zāciju Kadastra informācijas sistēmā.
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva doku-
mentiem.
3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu 
apvidū.
4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā 
uz inženierbūves deklarācijas pamata.
5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams 
e-pakalpojums).
7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā 
dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams  
e-pakalpojums).
8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.
9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra 
informācijas sistēmā.
10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot 
kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu 
portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).
12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).
13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
14. Kadastra informācija mantojuma lietai.
15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pa-
kalpojums).
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams 
e-pakalpojums).
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu.
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta 
arhīva.
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams 
e-pakalpojums).
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pie-
ejams e-pakalpojums).
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
25. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc 
definētiem parametriem (e-pakalpojums).
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām  
(e-pakalpojums).
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu 
pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).

Valsts darba 
inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadī-
jumu darbā saņemšana.

Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadī-
jumu darbā saņemšana.
5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu 
darbā iesniegšana reģistrācijai.
6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatē-
tajiem pārkāpumiem saņemšana.
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 9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu 
darbā.

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā 
darbā sniegšana.
2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.
3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.
4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt krimināl-
procesu vai tā izbeigšanu.
6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem 
pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.

„Meža dienas 2016”
Pašvaldību labie darbi parkos 

Latvijas simtgadei
Pāvilostas novada pašvaldība ir pieteikusies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izsludinātam kon-

kursam „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” un iesniegusi pieteikuma projektu par 
visiem trijiem pašvaldības parkiem, kuriem tika izstrādāts labiekārtojuma projekts: Upesmuižas parks 
Pāvilostā, Vērgales muižas parks Vērgalē un Ziemupes parks Ziemupē. Projektu izpildes gads: 2016.; 
2017.; 2018. (katru gadu plānots sakārtot vienu parku). LPS nosacījums bija, ka finansējums tiks pie-
šķirts stādmateriāla iegādei un/vai koka mazāk arhitektūras formām.

Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza sekojošu pieteikumu visiem trijiem parkiem:

1. Upesmuižas parkam EUR 458  425,00, tai skaitā (stādmateriāla iegāde pēc projekta: 
balzama baltegles 3 gab., vienkrāsas baltegles 3 gab.,  lapegles Eiropas 2 gab., asās egles 3 gab., melnās 
priedes 6 gab., palsā zirgkastaņa 1 gab., kokveida karagana 7 gab., skābardis 8 gab., divirbuļu vilkābele 
9 gab., māka ieva 7 gab., sarkanais ozols 1 gab., pīlādzis daiļais 12 gab., japānas spirejas 96 gab., parastās 
čužas 68 gab., lemuāra filadelfs 14 gab., gobas 5 gab., ceriņi dažādi 27 gab., rododendri 44 gab., par 
kopējo summu EUR 1677,74 un mazās arhitektūras formas parkā: soliņi 14 gab., atkritumu urnas 
13  gab., velosipēdu novietne 13 gab., norādes zīmes 6 gab., šūpoles divvietīgas, šūpoles balansieris, 
karoga masts, lielizmēra dambrete, par kopējo summu EUR 4860,19); 

2. Vērgales parkam EUR 170 020,04 (stādmateriāla iegāde pēc projekta; parastā kļava 1 gab., 
divirbuļu vilkābeles 3 gab., māka ievas 4 gab., sarkanais ozols 3 gab., holandes liepas 2 gab., par kopējo 
summu EUR 195,13 un mazās arhitektūras formas parkā: soliņi 15 gab., atkritumu urnas 12 gab., 
velosipēdu novietne 5 gab., norādes zīmes 2 gab., šūpoles divvietīgas, kāpelēšanas trase, horizontālās 
trepes, koka dekoratīva akas apdare, par kopējo summu EUR 5767,46) 

3. Ziemupes parkam EUR 114 161,48 (stādmateriāla iegāde pēc projekta: parastā kļava 1 gab., 
kalna priedes 6 gab., parastā lazda 8 gab., parastais filadelfs 4 gab., bērzlapu spirejas 2 gab., Japānas 
spirejas 42 gab., Ķīnas un parastais ceriņš 12 gab., veigela 5 gab., ābeles 5 gab., par kopējo summu 
EUR 1644,53 un mazās arhitektūras formas parkā: soliņi 7 gab., atkritumu urnas 5 gab., velosipēdu 
novietne 6 gab., informācijas stends 1 gab., āra ekoloģiskā tualete 1gab., lapene, dažādi bērnu rotaļu 
laukuma elementi 4 gab., par kopējo summu EUR 22205),

Ņemot vērā pašvaldību lielo interesi un ierobežoto finansējumu, Pāvilostas novada pašvaldībai 
Upesmuižas parka labiekārtošanai tika piešķirts EUR 400,00.  Minētais finansējums tiks izlietots atbil-
stoši izstrādātam parka  labiekārtojuma projektam: stādaudzētavā tiks iegādāts stādmateriāls un saska-
ņā ar labiekārtojuma projektu  iestādīti koki Upesmuižas parkā.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

PAR PAŠVALDĪBAS PROJEKTIEM
Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza divus projektus Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitā-
tēs 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” – „Veselības un sociālo pakalpojumu centra 
„Doktorāts” izveide Vērgalē” un „Publiski pieejamas skaņu ierakstu studijas izveide Pāvilos-
tā”.

Projekta „Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Doktorāts” izveide Vērgalē”  kopējās 
izmaksas sastādīja 231 722,40 EUR, no projekta attiecināmās izmaksas 45 000,00 EUR. Projekts 
netika atbalstīts, jo veselības un sociālo pakalpojumu centra būvprojektā ir plānotas telpas un 
palīgtelpas ģimenes ārsta privātpraksei un aptiekai. Pēc projektu konkursa nosacījumiem minētajā 
aktivitātē netiek sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai, bet ārsta prakse un aptieka tiek kvalificēta kā 
uzņēmējdarbība.

Otrs projekts „Publiski pieejamas skaņu ierakstu studijas izveide Pāvilostā” kopējās 
izmaksas sastādīja 38  583,91 EUR, no projekta 28  698,78 EUR. Projekts netika atbalstīts, jo 
būvprojekta izstrādes termiņi tika veikti ļoti īsā laika posmā, līdz ar to nepietika laika veikt 
iepirkuma procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kas attiecas uz pašvaldībām. 
Projekts tika iesniegts, bet  nebija atbilstoši trīs pretendentu piedāvājumi gan uz būvdarbu sadaļu, 
gan arī uz skaņu ierakstu studijas aprīkojuma daļu. Plānots, ka projekta dokumentācija tiks pilnībā 
sakārtota – veikti iepirkumi atbilstošām daļām jeb lotēm un projekts atkārtoti tiks iesniegs uz 
nākošā projektu konkursa otro kārtu, kas varētu būs 2017. gada sākumā.

Pašvaldības projektu koordinatore  Vizma Ģēģere

Tūrisma sezonas noslēguma pasākumā, 27. augustā, pēc Pā-
vilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona uzai-
cinājuma, Pāvilostā viesojās Neringas (Lietuva) pašvaldības 
delegācija. Neringas pašvaldības viesošanās mērķis bija diskusija 
par kopīgi iesniegtajiem projektiem LIT/LAT pārrobežu sadarbības 
programmā. 

Tikšanās reizē viesiem no Lietuvas tika izrādīts Upesmuižas 
parks, kurā pēc pozitīvas atbildes un projekta pastiprināšanas 
tiks realizēts Upesmuižas parka labiekārtošanas projekts, kas ir 

līdzvērtīgs Lietuvas puses iesniegtajam projektam šajā 
pārrobežu programmā. 

Viesiem tika izrādītas arī citas Pāvilostas pilsētas vietas, 
kurās iepriekš pašvaldība realizējusi lielus projektus, kā arī 
vietas, kurās veiksmīgi attīstījusies uzņēmējdarbība. Pēc 
pilsētas apskates Neringas pašvaldības delegācija devās 
nelielā ekskursijā pa Pāvilostas novadu, iepazīstot Sakas un 
Vērgales pagastus.

Neringas pašvaldība viesošanās reizē Pāvilostā 
izmantoja izdevību un piedalījās arī Pāvilostas novada 

TIC organizētajos svētkos „Senās uguns nakts”, laivojot Sakas upes 
regatē „Pāvilostas asaka”, ierodoties Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā uz jaunās ekspozīcijas atklāšanu un izbaudot tūrisma 
sezonas noslēguma pasākumu.

Tikšanās reizē abu pašvaldību pārstāvji izteica vēlmi noslēgt 
starp abām pašvaldībām sadarbības līgumu, kas veicinātu ne tikai 
ekonomisko sadarbību, bet arī sadarbību kultūras, sporta, izglītības 
un sociālajā jomā.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Par Pāvilostas novada pašvaldības 
iesniegtajiem projektiem Interreg 
pārrobežu sadarbības 
Lietuvas–Latvijas 
programmā

Pāvilostas novada pašvaldība, sadarbībā ar Lietuvas un Latvijas pašvaldībām ir iesniegusi 
četrus projektus:

1. Prioritātē: Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums kā tūrisma resurss ir iesniegts projekts 
„Neringa and Pavilosta municipalities cooperation in developing sustainable and clear en-
vironment”. Projekta  sadarbības partneris ir Neringas pašvaldība. Projekta ietvaros plānots 
veikt Upesmuižas parka rekonstrukciju Pāvilostā. Kopējais projekta finansējums sastāda 
972 540,72 EUR, no tā Pāvilostas pašvaldībai 473 357,95 EUR. 

1. Prioritātē: Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums kā tūrisma resurss ir iesniegts projekts 
„Palnaga. Pavilosta. Maritime inspired history”. Projekta  sadarbības partneris ir Palangas 
pašvaldība. Projekta ietvaros plānots veikt Pāvilostas novadpētniecības muzeja lielgabarīta krājuma 
ekspozīcijas aprīkošanu un iekārtošanu. Kopējais projekta finansējums sastāda 542 488,14 EUR, 
no tā Pāvilostas pašvaldībai 148 321,25 EUR. 

1. Prioritātē: Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums kā tūrisma resurss ir iesniegts projekts 
„Amber coast traditional and tourism” jeb akronīms „Amber Coast”. Projekta  sadarbības part-
neri ir Ventspils pilsētas dome (tūrisma birojs), Liepājas pilsētas dome un Palangas pilsētas dome. 
Projekta ietvaros plānots veikt piekrastes labiekārtošanas elementu izveidi un tūrismu veicinošas 
aktivitātes Baltijas jūras piekrastē. Kopējais projekta finansējums sastāda 172 900,00 EUR, no tā 
Pāvilostas pašvaldībai 25 935,00 EUR.

3. Prioritātē: Sociālā integrācija, iesniegts projekts „Coordination development and capacity 
building of rescuers along Baltic seashore”, jeb akronīms „Safety First!”. Projekta sadarbības part-
neri ir Ventspils digitālais centrs, Liepājas pilsētas dome, Klaipēdas pašvaldība (Klaipēdas glābšanas 
dienests), Neringas pašvaldība un Latvijas glābšanas dienests.  Projekta ietvaros plānots ierīkot video 
novērošanos kameras trīs pilsētas stāvlaukumos pie jūras, kā arī veikt glābēju apmācības. Kopējais 
projekta finansējums sastāda 4731,00 EUR, no tā Pāvilostas pašvaldībai 709,65 EUR. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

PĀVILOSTAS NOVADA VPVKAC DARBA LAIKI UN 
KONTAKTINFORMĀCIJA

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā
Pirmdiena – Ceturtdiena 8:00–13:00/14:00–17:00
Piektdiena 8:00–13:00/13:30–16:30
Tālr. 63498261, e-pasts pavilosta@pakalpojumucentri.lv
Konsultantes: Arita Mūrniece un Liene Volenberga
Vērgales pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Vērgalē
Pirmdiena – Ceturtdiena 8:00–12:00/13:00–17:00
Piektdiena 8:00–12:00/12:30–16:30
Tālr. 63490836, e-pasts pavilosta@pakalpojumucentri.lv
Konsultante: Anita Sprudzāne

Pāvilostā ciemojas Neringas pašvaldība
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Pašvaldība labo 
jumtu un kapu žogus

Pāvilostas novada pašvaldība 2016. gada aprīlī rīkoja mutisku cir-
smu izsoli  nekustamajā īpašumā „Pagasta meži”, Sakas pagastā, gala 
rezultātā iegūstot finanšu līdzekļus 82 092,00 EUR apmērā.

Jau sākotnēji pašvaldība bija noteikusi, ka par finansiālajiem 
līdzekļiem, kas iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas Sakas 
pagastā, tiks remontēts daudzdzīvokļu mājas „Rīvas 1” jumts, ko 
veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” par kopējo summu 
36 695,74 EUR. 

Par atlikušo summu Pāvilostas novada pašvaldība nolēma salabot 
Sakas pagasta Ulmales, Labraga, Rīvu, Baložu, Stembres un Pāvilostas 
pilsētas kapu žogus, kuri daudzus gadus nav laboti vai nomainīti. 
Iepirkuma konkursā „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts” 
uzvarēja un kapu žogu nomaiņu veica SIA „AB Būvniecība” par 
kopējo summu 31 242,42 EUR. Kapsētās tika veikti esošo žoga sietu, 
vārtu un stabu demontāža, žogu stabu betonēšana, vārtu un žoga sietu 
montāža, Sakas pagasta kapsētu žogiem paredzot augstumu 1,2 metri, 
savukārt Pāvilostas pilsētas kapsētas žogam 1,5 metri. 

Par atlikušo summu pašvaldība nolēmusi uzmērīt un ierakstīt Ze-
mesgrāmatā pašvaldībai piederošos īpašumus Pāvilostas 
novadā, Sakas pagastā.

NOTIKS JAUNO JAUNSARGU UZŅEMŠANA 
PĀVILOSTAS NOVADA JAUNSARGU VIENĪBĀ

Tiek aicināti visi jaunieši vecumā 
no 10 līdz 21 gadam stāties Pāvilostas 

novada jaunsargu vienības rindās, lai apgūtu jaunas 
zināšanas un prasmes, kļūstot par jaunsargiem. 

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un 
finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mā-
cību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība 
un tā ir lielākā jauniešu kustība Latvijā, kas darbojas kopš 
1992. gada. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti ap 7000 jaunsargu. 

Kā kļūt par jaunsargu? 
Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu 

var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 
21 gadam. Jaunsargam jāprot Latvijas Republikas valsts 
valoda.

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz no-
teikta parauga iesniegumu jaunsargu instruktoram un 
kļūst par jaunsargu kandidātu. Jaunsardzē uzņem tikai 
ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Jaunsar-
ga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši. 
Pāvilostas novada jaunsargu vienī-
bas vadītāja kaprāle Zane Mežavilka 
uzskata, ka „pārbaudes laikā jāvērtē 
ne tikai jaunsarga kandidāta vēlme 
apgūt jaunas zināšanas un atbilstī-
ba iekšējās kārtības noteikumiem, 
bet arī jaunsarga kandidāta patrio-
tiskums un patiesa vēlme kļūt par 
jauno Latvijas sargu – jaunsargu”. 
Pāvilostas novada jaunsargu vienī-
bā disciplīnai ir ļoti būtiska nozīme. 
Darbošanās jaunsargu vienībā tiek 
kontrolēta atbilstoši pašu jaunsar-
gu izstrādātajam Pāvilostas novada 
jaunsargu vienības „Goda kodek-
sam”, kas nosaka: jāciena Latvijas 
valsts un tās simboli, ar atbildību 
jāizturas pret izsniegto ekipējumu 
un materiāli tehniskajiem līdzekļiem, ne-
attaisnoti kavēt nodarbības un praktiskās mācības gada laikā drīkst tikai 3 reizes, uz nodarbībām jāiero-
das laikus, u.c.noteikumi, kas nodrošina disciplīnu, augstu morāli un vienības saliedētību. 

Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu, kļūstot 
par pilntiesīgu jaunsargu. Pēc solījuma nodošanas, jaunsargam tiek izsniegta apliecība un jaunsargs pie 
formas drīkst nēsāt Jaunsardzes uzšuvi. 

Kā tiek organizētas nodarbības? 
Pāvilostas novada jaunsargu vienības nodarbības tiek organizētas sekojoši – katrai grupai viena 

teorētiskā nodarbība nedēļā (2 akadēmiskās stundas) un vismaz viens praktiskais pasākums mēnesī – 
pārgājiens, nometne, sacensības, sadraudzības pasākumi, atceres un citi patriotiskie un sabiedriskie 
pasākumi, kas visbiežāk tiek organizēti nedēļas nogalēs.  

Kas tiek mācīts nodarbībās? 
Jaunsargi tiek izglītoti atbilstoši Jaunsargu mācību programmai, kas ir apstiprināta Aizsardzības 

ministrijā. 
Jaunsargu mācību programma jauniešiem sniedz dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas, veicina 

interesi par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, popularizē dažādas militārās specializācijas, kā arī 
norūda morālo stāju un audzina atbildības sajūtu. Jaunsargu mācību programma ir veidotā tā, lai mācī-
bu procesā ikvienam jaunietim būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras papildina 
skolu mācību programmā apgūto. Nodarbību laikā jaunsargi apgūst zināšanas 4. līmeņos, kurus caurvij 
trīs galvenās tēmas: pilsoniskā audzināšana, dzīves un militārā mācība. 

Pilsoniskā audzināšana ietver zināšanas par Latvijas valsts un novada simboliku, par Latvijas, Na-

cionālo bruņoto spēku un Jaunsardzes vēsturi, 
par Latvijas valsts un novada svētkiem, atceres 
pasākumiem un to nozīmi, kas veicina jaunatnes 
patriotismu un piederības sajūtu savam novadam 
un valstij kopumā, cieņu pret valsts un novada 
simboliem. 

Dzīves mācība ietver tādas interesantas tē-
mas kā topogrāfija un orientēšanās, tūrisms (iz-
dzīvošana mežā, darbs ar virvēm un mezgliem, 
uguns un ūdens iegūšana, u.c.), fiziskā sagata-
votība un pirmā palīdzība, kas jauniešiem dod 
dzīvei nepieciešamo rūdījumu, prasmes rīkoties 
nestandarta situācijās un izdzīvot neparedzētos 
apstākļos. 

Militārā mācība dod pirmo priekšstatu par 
militāro jomu un tās specifiku. Jauniešiem ir 
iespē ja apgūt ierindas mācību, individuālās lauka 
kaujas iema ņas, darboties ar sakaru līdzekļiem 
un ieročiem, kā piemēram, šaušana ar pneimatis-
ko un mazkalibra ieroci, ieroču uzbūve, tehniskie 
rādītāji un šaušanas pamatprincipi. 

Apgūstot visu 4. līmeņu zināšanas, jaunsar-
gam pēc brīvas izvēles ir iespēja kārtot 4.  lī-

meņa pārbaudījumus, iegūstot sertifikātu par sekmīgi apgūtu Jaunsardzes mācību programmu, 
kas atvieglo iestāšanos Nacionālajos bruņotajos spēkos. Liela daļa jaunsargu, kuri ir nokārtojuši 
4. līmeņa pārbaudījumus, savu nākotni saista ar militāro karjeru kādā no Aizsardzības ministrijas 
struktūrvienībām.

Pāvilostas novada jaunsargu vienības vadītāja kaprāle Z. Mežavilka uzskata, ka „darbojoties Jaun-
sardzē, jauniešiem ir lieliska iespēja aktīvi, interesanti un patriotiski pavadīt savu brīvo laiku, apgūt 
praktiskas un dzīvei nepieciešamās zināšanas, bez maksas piedalīties dažādos Jaunsardzes organi-
zētajos pasākumos, kā arī izbaudīt militārās karjeras garšu”. Kaprāle Mežavilka ar nožēlu jāatzīst, ka 
laikā, kad pati mācījos Pāvilostas vidusskolā, darbošanās Jaunsardzē netika piedāvāta. „Es labpāt būtu 
iesaistījusies šajā  kustībā. Tāpēc es iesaku visiem jauniešiem, paralēli mācībām skolā un citām brīvā laika 
aktivitātēm, iesaistīties arī Jaunsardzē un palīdzēt Latvijai augt par spēcīgu valsti. Augsim Latvijai!”, saka 
Z. Mežavilka. 

Informācija par jauno jaunsargu uzņemšanu Pāvilostas novada jaunsargu vienībā tiks izvietota 
Pāvil ostas vidusskolā. Vairāk informācijas par lielāko jauniešu kustību Latvijā „Jaunsardze” pieejama 
mājas lapā www.jic.gov.lv. 

VKKF atbalstīts projekts

„Pāvilostas mākslas skolas 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu 
„Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana” VKKF programmai „Vizuālās mākslas iz-
glītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
un saņēma atbalstu EUR 1391.00 keramikas apdedzi-
nāšanas krāsns iegādei Kitec X-line 45-S. Pateicoties 
atbalstītam projektam Pāvilostas mākslas skolā no 
2016. gada septembra audzēkņiem būs pieejama jauna 
apmācība – keramikas apmācība un veidošana. Pāvil-
ostas mākslas skola arī iesniedza projektu Pāvilostas 
novada pašvaldības izsludinātam projektu konkursam, 
kur savukārt saņēma atbalstu 700.00 EUR un par šo 
naudu iegādājās keramikas virpu, kas arī ir akūti ne-
pieciešama, keramikas apmācības procesam. Projek-
ta mērķis (ilgtermiņa): Uzlabojot Pāvilostas mākslas 
skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt Pāvilostas 
mākslas skolas izglītības izcilību un konkurentspēju. 
Projekta ietvaros tika aprīkota keramikas klase piln-
vērtīgai apmācību programmas apguvei: iegādāta un 

uzstādīta keramikas apdedzināšanas krāsns ar vadības 
bloku un plauktu komplektu, profesionālu elektrisko 
podnieka virpu, atbilstoši veiktajai cenu aptaujai. Par 
aprīkojuma iegādi tika izsludināta cenu aptauja un uz-
runāti divi plānotā aprīkojuma piegādātāji: SIA  „Ke-
ramserviss” un SIA „Padures keramika”,  jo šāda veida 
piegādātāju Latvijā nav daudz. Cenu aptaujā tika sa-
ņemti divi piedāvājumi no SIA „Peldošā Pilsēta” un 
SIA „Keramserviss no SIA „Peldošā Pilsēta””. Lētāks 
piedāvājums bija no SIA „Peldošā Pilsēta”, kas arī veica 
attiecīgo iekārtu: keramikas krāsns un virpas piegā-
di. Mācību gads mākslas skolai sāksies 5. septembrī, 
kad arī svinīgi tiks atklāta keramikas apmācību klase. 
Keramikas apmācībai tika piesaistīta pasniedzēja 
Antra Mazika, kas vienreiz nedēļā audzēkņiem pa-  
sniegs veidošanas – keramikas stundas.

Projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere
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Skolēnu transporta grafiks 2016./2017. mācību gadam
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

SAĻIENA UPSĒDE ULMALE JŪRKALNE RĪVAS
7.20  8.00  8.05  7.20  7.30 

15.30  15.30  16.15  15.50   15.30   
Egons STANKEVIČS

Tel. 26017707
Dainis VINKLERS

Tel. 29334016
Egons STANKEVIČS

Tel. 26017707
Dainis VINKLERS

Tel. 29334016
Ilmārs BALTAISKALNS

Tel. 29213172

VĒRGALES PAMATSKOLĀ skolēnu transporta grafiks un maršruts netiek mainīts un būs tāds pats kā iepriekšējos gadus.

Uz Lažas speciālo skolu sākot ar 5. septembri:                          pirmdienās no Pāvilostas  plkst. 8:30                    piektdienās no skolas plkst. 17:10 

Šoferis – Egons STANKĒVIČS, tel. 26017707

PROJEKTA  „ACT  TOGETHER – BE  CREATIVE!”  FINIŠS!
Jau aizskrējuši divi gadi kopš mēs, Vērga-

les pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” 
pedagogi uzsākām dalību  Erasmus+ prog-
rammas projektā „ACT TOGETHER – BE 
CREATIVE!”. Un nu aizvadīts arī noslēguma 
pasākums, kurā atcerējāmies saspringtākos 
un interesantākos mirkļus, kurā apkopojām 
paveikto un izteicām savu vērtējumu par 
projektā iegūto. Tā ir gan jauna pieredze, gan 
jaunas mācību metodes, gan labas idejas, gan 
jauni draugi.

Katrs pedagogs devās vizītē uz kādu no 
projekta dalībvalstu pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Pabijām gan Ajkas bērnudārzā 
Ungārijā, gan Craiovas bērnudārzā Rumānijā, 
gan Gaziantepas bērnudārzā Turcijā, gan 
Gabrovas bērnudārzā  Bulgārijā. Un, protams, 
uzņēmām ciemiņus mūsu – Vērgales bērnu-
dārzā „Kastanītis”. 

Bērni visās vietās vienādi – smaidīgi, 
kustīgi, skaļi, draudzīgi, talantīgi, atšķirīgas 
ir telpas un materiālā bāze. Rumānijas 
bērnudārzā neredzējām klavieres vai kādu 
citu mūzikas instrumentu. Katrā mācību 
telpā bija dators un bērni gan dziedāja, gan 
dejoja pie ierakstiem. Turpretī Turcijas 
bērnudārzā katrā grupiņā bija mūzikas 
instrumentu stūrītis, kur atradās dažādi, 
vienkārši mūzikas instrumenti un bērni 
paši muzicēja. Bulgārijas bērnudārzā lielāko 
daļu rotaļlietu bija gatavojuši un sagādājuši 
bērnu vecāki – sadarbība starp bērnudārzu 
un bērnu vecākiem ir ļoti laba. Ungārijas un 
Bulgārijas bērnudārzos varējām redzēt ļoti 
dažādus bērnu vizuālās mākslas darbiņus –
gan individuālus, gan kolektīvus, gan kopā ar 
vecākiem radītus. Katrā valstī, katrai tautai 
ir savas tradīcijas un paražas un  pedagogi, 

tāpat kā mēs, iepazīstina bērnus ar tām, 
māca mīlēt un cienīt savas tautas kultūru – 
dziesmu, deju, mākslu.

Projekta galvenie uzdevumi tika izpildīti  – 
visi kopā izveidojām metodisko materiālu 
vizuālā mākslā un deju disku ar dalībvalstu 
bērnudārzu bērnu dejotām tautas dejām.

Domāju, ka katram pedagogam dalība šajā 
projektā deva kādu radošu atklāsmi, jaunas 
idejas un jaunu pieredzi un, protams, jaunus 
draugus. Apguvām jaunas metodes vizuālās 
mākslas pasniegšanā. Nostiprinājās apziņa, ka 
mūsu pedagogi ir labā līmenī, radoši, zinoši, 
atraktīvi un atbildīgi. Bet  mūsu bērnudārzs – 
sakopts, nodrošināts ar labu materiālo bāzi, 
lieliskiem pedagogiem un tehniskajiem darbi-
nie kiem.

Ir lieliski, ka Erasmus+ programmas ietva-
ros pedagogi var papildināt savu pieredzi, 

paplašināt savu redzes loku, apgūt jaunas darba 
metodes un iegūt jaunus draugus. 

Gribu pateikt paldies mūsu bērnudārza 
angļu valodas pulciņa skolotājai Ivitai Meļķei 
par to, ka viņa mūs iedrošināja un palīdzēja tikt 
pie šī projekta. Paldies gribas teikt arī Pāvilostas 
novada domes galvenajai grāmatvedei Ingūnai 
Blaubārdei. Ar viņas palīdzību tika risināti visi 
projekta finansiālie jautājumi. Bez tam gribu 
pateikties visam bērnudārza kolektīvam par 
atbalstu projekta īstenošanā – pedagogiem par 
projekta uzdevumu izpildi, bet tehniskajiem 
darbiniekiem par ieguldīto darbu viesu uzņem-
šanā. Kas zina, varbūt būs vēl arī citi projekti!

Iestādes vadītāja un projekta koordinatore 
Gaida Akerfelde

 Erasmus+ programmas projekts 
Nr. 2014-1-RO01-KA201-0028722

Atzīmē Sakas pagasta svētkus
Tradicionāli Pāvilostas novadā augusta mēnesis iesākas ar Sakas pagasta svētku 

svinībām. Šogad Sakas pagasta 786. gadadienu svinējām 5. augustā, Sakas pagasta 
mājas pagalmā pulcējot gan pašus saceniekus, gan pāvilostniekus, gan novadnie-
kus.

Svētku programma iesākās ar Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektora 
Alfrēda Magones svētku uzrunu klātesošajiem un Sakas pagastā jaundzimušo bēr-
nu un viņu vecāku sveikšanu. Šogad svinīgajā svētku pasākumā sveicām – Aneti 
Melāniju Anševicu, Kristianu Grasmani un Jāni Tuzi.

Turpinājumā Sakas pagasta svētku ietvaros Priekules kultūras nama amatier-
teātris aicināja pasmieties pašiem par sevi, uzvedot izrādi „Gudram gudrs padoms” 
ar latviešu tautas anekdotēm un sakāmvārdiem vadītājas Ināras Kalnarājas režijā. 

Pēc izrādes visi tika aicināti izdejoties ballē līdz rīta gaismai kopā ar grupu 
„Piemare”.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Bibliotēkā atzīmē Kreiļu dienu!
Piektdienā, 12. augustā, Pāvilostas bibliotēkā notika pasākums veltīts Pasaules 

kreiļu dienai, ko visā pasaulē šogad atzīmēja nu jau 24 reizi. Pirmo reizi tā tika 
atzīmēta 1992. gada 13. augustā pēc britu Kreiļu kluba iniciatīvas.

Tā kā šajā dienā tika atzīmēta arī Starptautiskā Jaunatnes diena, tad Pāvilostas 
bibliotēkas telpās uz pasākumu bija ieradušies daudzi bērni un jauniešu no Pāvil-
ostas jauniešu istabas. Viņu vidū arī trīs kreiļi – Zanīte, Klāvs un Kristians.

Pasākuma laikā Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola un jauniešu lie-
tu speciāliste Sintija Spriņģe bērniem uzdeva veikt dažādus uzdevumus – mizot, 
griezt, krāsot, vilkt līnijas, izgriezt ar šķērēm, rakstīt, satvert utt. Bet neierasti no 
citām reizēm, uzdevumi bija jāveic tikai ar kreiso roku. Savukārt kreiļiem – ar 
labo. Bērni atzina, ka tas ir visai grūti un neierasti.

Pasākuma izskaņā katrs klātesošais 
izteica kādu atziņu, ko no šīs dienas 
iemā cījies. Lielākā daļa atzina, ka visvai-
rāk patika tas, ka bija iespēja izmēģināt 
uz kādu brīdi būt kreilim. Tas bijis visai 
jautri, bet noteikti negribētu būt tādi 
visu mūžu. Gluži to pašu atbildēja paši 
kreiļi – grūti esot būt labrocim.

Pasākuma izskaņā bērni izveidoja 
skaistas arbūza kompozīcijas, kuras paši 
gardi notiesāja. Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

„Grāmatu starta” dalībnieki tiekas arī vasarā
26. augusta pēcpusdienā notika tikšanās mazajiem „Grāmatu starta” dalībniekiem. Satikāmies visi bibliotēkā un tad de-

vāmies uz Simtgades parku. Tā kā vasara ir īstais ogu laiks, bērni iepazina Latvijā augošās gan meža, gan dārza ogas, izpildot 
sagatavoto uzdevumu. Turpat uz vietas arī bērni atrada parkā augošās ogas – pīlādžus. Kopā izspēlējām dažādas spēles un 
rotaļas. Kā jau ierasts, arī šajā reizē sveicām dzimšanas dienas jubilāri, kura šoreiz bija Evelīna. Liels paldies Evelīnas mammai 
par sarūpēto cienastu bērniem! 

Elīna Horna
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ma-DARAS piektā gadskārta nosvinēta koši
Vienā no skaistākajām augusta dienām, 20. augustā, Ziem-

upes jūrmalas stāvlaukumā pulcējās ļaudis no tuvienes un tā-
lienes, lai baudītu jau piekto atpūtas pasākumu ma-DARA. Tas 
vērsts uz latvisko dzīvesziņu, pagānisko vērtību apzināšanos. 
Katru gadu pasākumam tiek izvēlēta tēma, kas pie mums atnā-
kusi intuitīvi – Dara, Saknes, Saule, Zalktis, šogad tā bija – Rasa. 
Pasākumu organizē biedrība Ziemupīte.

Pasākums šogad svinēja piecu gadu jubileju, tāpēc tas sākās 
ar goda uzrunām, ziediem,   dāvanām un 20 kg smagu jubile-
jas torti, ar mellenēm un pīlādžiem rotātu uzrakstu ma-DARA. 
Tāpat arī mēs saviem viesiem vēlējāmies pateikties par atbal-
stu, drauga plecu un smaidu, kas mums šos piecus gadus devis 
iedves mu un spēku šo svētku organizēšanai. Uz pasākumu īpaši 
bija aicinātas arī Vērgales pamatskolas folkloras skolotājas – Ro-
zālija Rimkuss un Marita Kalēja, kurām mums ļoti gribējās pa-
teikt īpašu paldies par to devumu un pamatu, ko esam saņēmuši 
mēs – Daiga, Daina, Austris, Jānis, un par to darbu, ko Marita 
joprojām iegulda jaunajos folkloristos. 

Kā pirmās skatītājus priecēja mazā folkloras apvienība, kura 
dalībnieces ir ziemupnieces Madara Brēdiķe ar māsām Paulu un 
Saniju un draudzeni Elīnu Miltiņu. Lai arī dzeja bija plānota va-
karpusē, dažas dzejas rindas no savas jaunākās grāmatas „Tum-
sā iekliedzas pūce” mums veltīja dzejniece Maija Laukmane no 
Talsiem. Deja ar tumsu un gaismu, piepildot ik mirkli ar mīles-
tību, – tāda ir Maijas dzeja. 

Tad sekoja ma-DARAS izzinošā daļa, kurā ar saviem pētīju-
miem etnobotānikā dalījās Vaira Kārkliņa no Pāvilostas, Liepā-
jas Universitātes docente un ziedu studijas „Liepzars” vadītāja. 
Viņa iepazīstināja skatītājus ar ziedūdeņiem, kā arī pastāstīja 
par savu grāmatu „Savvaļas augu virtuve”, kurā apkopoti biežāk 
sastopamo ēdamo augu apraksti un norādījumi par to vākšanu 

un lietošanu ēdienu gatavošanā. Pasākuma gaitā bija iespēja ar 
viņu par to visu parunāties sīkāk, iepazīt viņas sirdsdarbu un 
iegūt sev kādu jaunu ideju veselīgam dzīves veidam. Pasākumu 
turpināja Ceraukstes folkloras kopa „Laukam Pāri” (vadītā-
ja Elīna Kūla-Braže) no Bauskas novada. Vēlāk folkloras kopas 
dalībniece Dace Gurlovska laikrakstā „Bauskas dzīve” dalās ar 
saviem iespaidiem par Ziemupē piedzīvoto – „Šeit ir īpaša aura. 

Šis tiešām ir pasākums interesentiem, tādēļ te nav lie-
lu cilvēku pūļu. Uz „ma-DARU” atbrauc tikai tie, kas 
zina, ko viņi šeit ieraudzīs. Te cilvēki var iemācīties 
ko jaunu pie amata meistariem, var klausīties mūziku 
vai vienkārši baudīt jūru un skaistu laiku, kā tas ir šo-
dien.”  Savukārt, košu akcentu pasākumā ievija Bārtas 
etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Gunta Klievēna) 
ar līgavas pušķošanas uzveduma fragmentu. Ar ska-
ņi dziedošajām bārteniecēm jau vairāku gadu garumā 
esam gandrīz kā viena ģimene – kopā dziedāts pasā-
kumos, Dziesmu svētkos un folkloras festivālos Bal-
tica. Arī viņas ir viena no ceļazīmēm folkloras izziņā, 
impulss darboties, dziedāt, mācīties. 

Un tad pēcpusdienas laiskumā turpinājās Tējnīca, 
tik dažādā un krāsainā, skanošā un dzejiskā – Madara 
Gruntmane, Jana Egle, Jānis Rūcis, Gunta Šnipke, Ine-
ta Stadgale, Jānis Mackus, Iveta Skapste, Andžejs, Agi-
ta Draguna, Austras bērni (Inese Sērdiene, Jānis Rūcis, 
Ādolfija Ieva Litavniece), īpašu skaņas stīgu dzejas la-
sījumos izvija čellists Aivis Gailītis. Skaņas un vārdi kā 
strautiņi plūda, plūda un ieplūda vakarā… 

ma-DARA SKAN atklāja muzikālā apvienība Lata 
Donga (vadītāja Aīda Rancāne), kuri pie mums vieso-
jas jau otro gadu. Šis spēcīgais rāmums un viedums, 
ko viņi sniedza mums ar savu sniegumu, nevienu ne-
atstāja vienaldzīgu – cilvēki pieklust runāt, apstājās 
solī, stājās darīt, lai ieklausītos.  Pēcāk flautu duets – 
Madara Viļumsone un Renāte Oniuna. Madara bija 
daļa no pirmā pasākuma „ma-DARA”, pagājušā gadā 
atgriezās jau kā flautiste un šogad dzirdējām duetu, 
kura izpildījumā skanēja tautas deju pārlikumi flau-
tām. Pēc flautas skaņām vakaru iedzied mūsu pavisam 
īpašie viesi – folkoras kopas „Rāmupe” (vadītājs An-
dris Kapusts), „Skandinieki” (vadītāja Julgī Stalte) un 
draugi no Lietuvas, folkloras kopa „Kurtuove”. Viņi 
jau vairākus gadus piepilda ma-DARU ar spēcīgām 
dziesmām, ar to īpašo varējumu, kas ir tiem, kuri dara 
pēc savas iekšējās balss un pārliecības.   Ar „Kurtuo-
ves” ļaudīm vēlāk vēl sadziedam un runājamies līdz 

pulksten 3 naktī, un sadarbības plāni tikai aug plašumā.
Pēc Saules pavadīšanas un ma-DARAS Uguns iedegšanas 

vakaru ieskandināja Durbes kultūras nama tautas mūzikas an-
samblis „Neparasts gadījums” (vadītāja Eva Smiltniece). An-
samblis spēlē un dzied latviešu tautasdziesmas, skanēja varen 
ņipri, un dejotāju pulciņš bija gana liels. Tas bija jauks jubilejas 
dienas noslēgums. 

Bet visas dienas garumā ikviens varēja ne tikai būt klausītājs 
un skatītājs, bet arī darītājs – izmēģināt savas prasmes dažādās 
meistarotavās pie amatu meistariem un pārbaudīt zināšanas un 
roku veiklību Pūķspārna vasaras skolā, nu, un arī iegādāt sev 
ko kārotu, skaistu vai garšīgu. Meldru pinumi ar Inetu Vēveri, 
„Noķerts Liepājā” ar Ilzi Vainovsku, „Akmens raksti” ar Mairu 
un Edgaru Rībeniem, māla darinājumi ar Antru Maziku, tāšu 
trauki un rotas ar Madaru Putnu un vienīgo tāss meistaru Lat-
vijā Kasparu Zvirbuli, rotu darināšana ar rotkali no Ceraukstes 
Māri Braži, mītiskās būtnes, taureņu kolekcija, spēles, gleznu pī-
šana, izstāde „Rasas lāses” ar Valteru Arturu Vītolu, Velgu Vīto-
lu un Kristīni Jonīti-Jurkēviču, izstāde „Laminated Fairy Dust” 
ar Madaru Medni, un vēl Kuldīgas vīni, Liepājas garšvielas un 
tepat mūsu vietējais IK Mums garšo.

Pasākums šogad izskanējis koši jo koši. Saņēmām daudz jau-
ku dāvanu un brīnišķīgus sveicienus, vārdus un dziesmas. Pal-
dies Jums visiem liels par to lielo gandarījuma sajūtu, ko spējāt 

mums, organizatoru komandai, radīt! Šī diena apliecināja svarī-
gāko – mēs esam viens otram, mēs varam dot, mēs esam bagāti!  
Visā tajā izskanēja arī doma, ka pieci gadi – tas ir gan daudz, gan 
arī reizē maz. Jā, apzināmies, ka tas ir tikai sākums, un varbūt 
šī gada tēma – Rasa, kā simbols rītam, kam jaunam, ceļa iesā-
kumam, ir bijis ļoti pareizi izvēlēts, bet arī skaidri zinām, ka  
ma-DARA tas vairs nav tikai pasākums, tas ir jau dzīvesveids 
un ģimene – saites, kas vieno tos, kas šeit bijuši. ma-DARA ne-
beidzas, tā pastāv ārpus pasākuma robežām, tā notiek ik dienu, 
mainās un rada. Ieskatoties interneta vidē jau pēc pasākuma, va-
rējām vērot, ka par draugiem, sadarbības partneriem, ideju bied-
riem ir kļuvuši līdz ma-DARAI savstarpēji nepazīstami cilvēki. 
No šī gada dalībniekiem jau izskan domas, kā rīkot pasākumu 
nākošgad, kuros datumos, ko vēl uzaicināt, kādu tēmu izvēlēties 
un jau attiecīgai tēmai tiek piemeklēti notikumi, radošās darb-
nīcas. ma-DARA vairs nav tikai mūsu – Daigas, Dainas, Austra, 
Jāņa, Ulvja, Ginta – tāda privāti izvēlēta nodarbe, tā šajos piecos 
gados kļuvusi par kopīgu notikumu, kurā iesaistās ikviens, kas 
kaut reizi šeit bijis, lai satikšanās prieks būtu jo lielāks. 

Nākošais atpūtas pasākums ma-DARA notiks 2017. gada 
26. un 27. augustā.

ma-DARAS: Daiga un Daina

Pēc ma-DARAS dažiem rakstās arī dzeja.
Autors: Katlakalna folkloras kopas administratore,
pasākuma ma-DARA krustmāte Gunta Saule:

Iegrimt ma-DARĀ  
Kā rasas lāsē  
Kā jūras zilzilos tālumos,  
Skaņu un ritmu,  
Krāsu un smaržu vālos  
Pasmelties gudrību priežu skujās un 
sēņu cepurītēs, pīlādžogās un mežrozīšu ziedos  
Un tepat, – vietā, kur jūra elpo brīvību,  
Uzradīt ma-DARU kopā –  
ar dzintariem noķertiem mezglos  
un akmeņu rakstiem dzīviem,  
kopā ar aizlaiku zvēriem  
smaržās un garšās  
bronzas spožajās rotās,  
bērzu tāsīs un meldru pinumos,  
siltmāla traukos.  
Notvert rasas lāsi ne tikai zirnekļa tīklā un dzintargraudos, 
                                               bet arī līdzās esošo acīs un balsīs  
Ļauties upes spirgtumam pēdās  
Skanēt, smaržot un elpot ma-DARĀ 
dzīvot un radīt ma-DARĀ  
... mēs nākam šurp un radam kopā, jo tur ma-DARAS sākumā – 
esiet jūs  
Daina un Daiga, Daiga un Daina un 
visi, kas ma-DARU rada   
Caur priežu pumpuriem, 
jūras zvirgzdiem un zvaigznēm –  
gadu no gada, vasaru no vasaras – ma-DARĀ 
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Senās uguns nakts 2016
Augusta pēdējā sestdienā, 27. augustā, Pāvilostā un daudzviet 

citur Latvijā ar simbolisku ugunskuru kuršanu Baltijas jūras krastā 
tika atzīmēta Senās uguns nakts. Pāvilostā šāds pasākums notika nu 
jau 18. reizi.

Reizē ar ugunskuru aizdegšanu par Baltijas jūras ekoloģiskās vi-
des saglabāšanu un aizsardzību, Pāvilostā tūrisma centrs rīkoja arī 
tūrisma sezonas noslēgumu.

Pēc lielās atsaucības dalībai pirmajā Sakas upes regatē pērnā gada 
augustā, arī šogad Pāvilostas novada TIC organizēja Sakas upes re-
gati – jautro laivu braucienu „Pāvilostas asaka”. Šogad dalībnieku 
skaits pieaudzis dubultā, kopā uz pasākumu pulcējot 14 komandas 
un vairāk kā simt laivotāju. Viņu vidū arī laivotāji no kaimiņu val-
stīm – Lietuvas un Igaunijas. 

Laivotājiem bija jāveic aptuveni 8 km garš posms uz Pāvilostas 
pusi, pirms tam iesildoties un veicot dažādas sportiskas aktivitātes 
Tebras un Durbes satekas vietā. Laivošana Sakas upē dalībniekiem 
pagāja visnotaļ jautri, jo tūrisma centra noorganizētajos pietur-
punktos komandām bija jāveic dažnedažādi uzdevumi.

Sakas upes regates „Pāvilostas asaka” galapunkts bija pašā Pāvil-
ostas centrā pie Tūrisma informācijas centra. Izkāpjot krastā, maz-
liet nogurušie un jautrie regates dalībnieki tika aicināti uz spēcinošu 
lašu zupu. Pēc tam ikviens varēja radoši izpausties radošajās darbnī-
cās, sev pagatavojot jautras uzlīmes, gleznojot ar „pirkstiņkrāsām”, 
piedalīties atrakcijās – lidojošo šķīvīšu mešanā, veiklības labirintā, 
Šautriņu – balonu atrakcijā un makšķerēšanas sacensībās. Laukumā 
pie TIC   pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iegādāties studijas 
„Bluķis” gatavotas lāpas un dažādus mājražotāju gardumus.

Turpinājumā pirmo reizi tika organizēta netradicionālo peldlī-
dzekļu parāde.  Apbalvots tika katrs  parādes dalībnieks. Apbalvojot 
jautrā laivu brauciena dalībniekus ikviena komanda tika pie savas 
nominācijas un, izvērtējot komandu sniegumu, 3. vietā ierindojās 
komanda ar nosaukumu „Straujie gliemeži”, 2. vietā komanda „San-
ta Claus – jautri rūķīši” un pirmajā vietā komanda ar nosaukumu 
„Melnā pērle”.

Pēc apbalvošanas eksperimentālu šovu „Zili brīnumi” klāteso-
šajiem sniedza zinātkāres centrs „ZINOO”, kuri ne no kā uzbūra 
dūmu mākoņus un ļāva rokās turēt dzīvu uguni.

Visas dienas garumā jau tradicionāli Pāvilost as tenisa kortā no-
risinājās Pāvilostas tenisa čempionāta noslēguma posms. Par posma 
rezultātiem un čempionu apbalvošanu vairāk lasiet 13. lpp.

Augusta pēdējā sestdiena tika izvēlēta arī kā Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja īpašā diena, jo sestdienas vakarpusē tika atklāta 
jaunā muzeja ekspozīcija „Padomju laiki Pāvilostā”, kurā muzeja 

darbinieces sadarbībā ar mākslinieku Kristianu Brekti ieguldījušas 
lielu darbu un daudzas stundas, izstrādājot izstādes māksliniecisko 
koncepciju un to realizējot dabā. Izstāde stāsta par pāvilostnieku 
sadzīvi laika periodā no 1940. gada līdz pat 1990. gadam. Jaunajā 
ekspozīcijā apvienotas tā laika liecības un mūsdienu tehnoloģiskās 
iespējas. 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova 
izstādes atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka viens cilvēks  bez labas 
komandas un atbalstītājiem nevar tik daudz laba izdarīt, tāpēc liels 
paldies tika teikts visiem tiem, kuri atbalstīja un palīdzēja, lai mu-
zejam taptu jaunā ekspozīcija. Īpašs paldies Larisai Ķipstei, Sand-
rai Teterei, projekta koordinatorei Vizmai Ģēģerei, sabiedrisko at-

tiecību speciālistei Maritai Kurčanovai, Jurim 
Raķim, Uldim Bērzniekam, Gatim Zingnikam, 
Elvim Vīgantam, Agnesei Ģēģerei, Dmitrijam 
Sloskānam, Rinvaldam Stirnam, Tumes kultū-
ras nama sieviešu ansambļa kolektīvam, Alek-
sandram Jeršovam, māksliniekiem Kristianam 
Brektem, Modrim Svilānam, Agnesei Liping, 
vēsturniecei Stellai Lindenbergai, operato-
ram Aigaram Brečim, pāvilostniekiem Kārlim 
Āboliņam, Valijai Vīgantei, Lūcijai Tamilovai, 
Birutai Jembergai, Ingunai Blaubardei, Anitrai 
Zinčenko, Antrai un Ainaram Gāliņiem, sace-
niekam Alfrēdam Draugam, Ralfam Jenertam, 
skolotājām Vijai Gabaliņai un Ainai Jakovļevai, 
kā arī domes priekšsēdētājam Uldim Kristap-
sonam un izpilddirektoram Alfredam Mago-
nem. Kā pastāstīja muzeja vadītāja, finansiāli 

šo projektu atbalstīja Valsts 
Kultūrkapitāla fonds un Pā-
vilostas novada pašvaldība. 
Muzeja jaunās ekspozīcijas 
atklāšanai par godu blakus 
muzejam esošajā laukumā ik-
viens interesents brīvdabā uz 
lielā ekrāna varēja noskatīties 
filmu „Pāvilosta 50–80 gadi”, 
kurā iemūžināti dažādi pā-
vilostnieku stāsti, atmiņas 
un daudzas fotogrāfijas no 
muzeja fonda. Savukārt citi 
interesenti, kuri vēlas noska-
tīties  filmu par padomju lai-
kiem Pāvilostā, var to izdarīt 
muzeja jaunajā ekspozīcijā. 

Īsu brīdi pirms brīvdabas 
kino muzeja laukumiņā ar 

ugunīgu priekšnesumu klātesošos iepriecināja „Fire 
Spirit”, dāvājot šovu, kurā apvienota mūzika un uguns.

Bet tūrisma sezonas noslēguma pasākums tur-
pinājās Upesmuižas parka estrādē, kur tika aizdegts 
lielais ugunskurs par tīru un aizsargātu Baltijas jūru. 
Uguns dzirkstelēm traucoties augsti naksnīgajās de-
besīs, ikviens turpat estrādē no sirds varēja izballē-
ties muzikantu saietā – zaļumballē, kurā spēlēja  gru-
pa „Kas” no Aizputes, grupa „Ļoti labs iemesls” no 
Durbes, grupa „Temperaments” no Vērgales, grupa 
„VIA Sienāži” no Ugāles, grupa „Liedags” no Alsun-
gas un pašmāju grupa „Piemare”.

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs 
saka lielu paldies visiem, kuri pielika savu spēku, 

enerģiju, izdomu un līdzekļus, lai pasākums 
izdotos tieši tāds, kā tas bija! Paldies visiem 
dalībniekiem un apmeklētājiem, kuri kuplināja 
pasākumu! Uz tikšanos nākamajā gadā!

Rakstu veidoja Pāvilostas 
novada TIC vadītāja Mairita Tumpele, 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja 
Irina Kurčanova

un sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova 

 Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
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VĒRGALE – TEV PIEDER MANA SIRDS!
Ar pagasta centra, iestāžu un māju rotāšanu 12. augustā iesākās svētki Vērgalē. Rotājumi un kompo-

zīcijas bija veidotas ar izdomu un atbilstoši šī gada moto – „Lai uzzied senas lietas”.  Pie Vērgales zīmes 
rotājumu veidoja Paula un Amanda. Prieks par „Skolleju” un „Videnieku”  rotājumiem ceļa malā, bet 
centrā daudzās vietās bija izvietotas oriģinālas kompozīcijas. Pie kultūras nama sienas visus priecēja 
Katrīnas Pomerances gleznas. Katrīna bija arī Vērgales svētku afišas veidotāja. Kultūras namā visi varēja 
un līdz 4. septembrim varēs aplūkot fotoizstādi „Caur uguni un ūdeni”, kas veltīta Grīņu dabas rezervāta 
80. dibināšanas gadam, bet Vērgales muzejā interesenti priecājās par Gitas Gausmanes rokdarbu izstādi 

„Rokdarbi dvēselei”.
Šīs pašas dienas vakarā 

visiem vērgalniekiem un 
viesiem Vērgales kultūras 
namā bija iespēja redzēt 
un klausīties R. Paula mū-
ziklu „Laternu stundā”, 
kuru izpildīja Rīgas Zelta 
koris un solisti – Rūta Dū-
duma, Juris Jope un Agne-
se Rakovska.  

13. augusta rīts iesākās 
ar lietainu un nejauku lai-
ku. Rīta agrumā nenotika 
paredzētās makšķerēša-
nas sacensības, jo tās tika 
pārceltas. Nelielais lietus 
bija aizbiedējis tirgotājus, 
tāpēc to bija maz, taču vi-
ņus un svētku dalībniekus 

uz priecīgas nots pacēla 
Noras un Arvja dziedā-
tās dziesmas. Lietus ne-
nobaidīja SIA „Brīnumu 
kalēji” no Salacgrīvas, 
kurš bērnu priekam pie-
dāvāja „Hokejbolu”, „Li-
dojošo šķīvīšu bumu” 
un „Lielo domino spēli” 
un neskatoties uz slik-
tajiem laika apstākļiem 
daudzi izmantoja izdevī-
bu izkustēties. Savukārt 
Vērgales kultūras namā 
bērni piedalījās Santas 
un Lilitas vadītajās ra-
došajās darbnīcās, kur 
tapa ne viens vien foto 
rāmītis un papīra zivis, 
bet varēja arī zīmēt. Par-
kā mazāko bērnu priekam tika piedāvāta izjāde ar mazajiem zirdziņiem, jo lietus viņiem netraucēja, bet 
tradicionāli gardas pusdienas varēja baudīt Vērgales muižas ēdamzālē. 

Liela interese un sajūsma svētku dalībniekiem bija par Velo–moto–auto parādi, kurā piedalījās dažā-
du braucamrīku īpašnieki, demonstrējot savas braukšanas prasmes. Īpašus aplausus izpelnījās četrgad-
niece ar sarkano kvadraciklu un cienījama vecuma  dalībnieks Rolands Lapiņš ar savu elektromobili. 
Bet motociklu parādes brauciens bija iespaidīgs, jo šie braucamie jau bija dzirdami iztālēm. Noslēgumā 
ikviens varēja nofotografēties kopā ar parādes dalībniekiem. 

Pēcpusdienā Vērgales kultūras namā svinīgi tika sveikti paši jaunākie vērgalnieki un viņu vecāki. Bet 
koncertu ar nosaukumu „Brīnumi notiek” sniedza Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs. Viņš ne 
tikai jauki dziedāja, bet arī izrādīja savu aktiera talantu, ko apstiprināja smiekli un aplausi zālē. 

Pēc koncerta visus gaidīja centra dīķī pie laipiņas lielās bumbas, lai sniegtu prieku lieliem un ma-
ziem, bet Ērika vadītais katamarāns vizināja svētku dalībniekus. Zaļumballes sākums kopā ar „Brekšu 
Pekšiem” iesākās ar nedaudz smidzinošu lietutiņu, kas ātri beidzās, un dažiem dejotāju pāriem, bet, kad 
saradās pārējie dejotāji, laiks bija jauks! 

Vērgales kultūras nama vadītāja saka paldies visiem, kas pielika roku svētku tapšanā. Vērgales svēt-
kos atnāca, piedalījās un atbalstīja visi tie, kam ir nozīmīga devīze – Vērgale, Tev pieder mana sirds! 

Vita Braže un Vērgales  kultūras nama vadītāja  
Velga Freimane

„Vērgalīte” izrāda tērpus Jaunpilī
27. augustā „Vērgalīte” piedalījās Kurzemes rokdarbnieču 

nometnē Jaunpilī. Dejotājus nometnē aicināja piedalīties Kurze-
mes tautastērpu informācijas centra vadītāja Lia Mona Ģibiete. 

„Vērgalītes” dejotāji nometnes dalībniekiem bija 
sagatavojuši īpašu tautastērpu parādi, kurā izrādīja 
gan Kurzemes novadu tautastērpus, gan Zemgales, 

Vidzemes un Latgales 
tērpus. Vairākas nomet-
nes dalībnieces bija iein-
teresētas par to, kā austi 
svārki, adītas zeķes un 
vai krekli zem svārkiem 
ir garie vai īsie. 

Protams, neiztika arī 
bez dejošanas un maz-
liet šauros apstākļos 
dejotāji izdejoja „Apaļo 
polku” un „Līgo dan-
čus”. 

Dalību Jaunpilī no-
tiekošajā rokdarbnieču nometnē var 
uzskatīt par „Vērgalītes” 30. sezonas 
noslēguma pasākumu. Bet atpūtas 
brīdis nebūs ilgs un jau 13. septem-
brī dejotāji tiksies uz pirmo jaunās 

sezonas mēģinājumu, bet 20. septembrī gaidīs arī jaunos dalīb-
niekus pievienoties mums  – jo pēc 30 jau tik viss sākas!

„Vērgalīte” dalībniece 
Ieva Skābarde 



11

2016.  gada  SEPTEMBRIS
Fo

to
: E

. H
or

na

Viļņu ielas diena pāraug svētkos
21. augustā biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” rīkoja pasākumu „VIĻŅU 

IELAS  diena Pāvilostā”. Vienā vārdā par šo dienu var teikt – izdevās. Izdevās viss, kas bija domāts, 
iecerēts un organizēts. Pārsteidza cilvēku interese un kuplais apmeklētāju pulks. Organizatori 
priecājas par Viļņu ielas iedzīvotāju atsaucību un atvērtību, piedaloties radošajās aktivitātēs, un 
pasākuma dalībnieku labajām atsauksmēm.  To, ka šādas ielu dienas ir gaidītas un nepieciešamas, 
liecina iedzīvotāju interese un vairākkārt uzstādītais jautājums par to, vai svētki būs arī viņu ielās 
un kad? Apsolījām, ka arī citās ielās tie būs. 

Pirmos ielu svētkus 2012. gadā biedrība rīkoja Vītolu ielā. Ir iecere, ka nākamajā gadā svētkus 
rīkosim E. ŠNEIDERA LAUKUMAM un TIRGUS IELAI. Gatavošanās svētkiem ir interesanta, 
laika un darba ietilpīga. Nākas vairākkārt tikties ar iedzīvotājiem, runāties, iedvesmot, ieinteresēt 
un visu uzzināto apkopot un padarīt pieejamu arī citiem. Ar to, ka iedzīvotāji izzina savas mājas 
vēsturi caur tur iepriekš dzīvojošiem cilvēkiem, pilnveido zināšanas un veicina viņu piederību 
savai mājai, ielai un pilsētai. Ar to, ka atklājam savas nodarbes, hobijus un talantus, kļūstam sapro-
tamāki saviem kaimiņiem, kas pirms tam par mums maz ko zināja. Viens uz otru varam paskatī-
ties pavisam citām acīm. Ceru, ka izsaku ne tikai savas pēcsvētku izjūtas, ka arī citiem ir līdzīgas 
domas un sajūtas.  

Līdz šim daudzas biedrības rīkotās aktivitātes finansiāli atbalstījusi Pāvilostas novada pašvaldī-
ba. Un tā tas bija arī šoreiz. Liels paldies Pāvilostas novada domei par līdzfinansējumu Viļņu ielas 
dienas rīkošanai.

Paldies arī iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam ņemt dalību radošajās aktivitātēs. Milzīgs 
paldies Lidijai Kreidenai (dz. Zanbergai) par bagātīgo kultūrvēsturisko informāciju par Viļņu ielas 
iedzīvotājiem un viņu sadzīvi pagājušā gs. 30.–50-tajos gados. Namiņā Viļņu ielā 3 agrā rudenī 
turpat pirms deviņdesmit gadiem viņa piedzimusi, te pavadījusi bērnību un jaunību, tāpēc tik 
labi atceras un zina stāstīt par saviem tuvākiem un tālākiem kaimiņiem. Tagadējie mājas īpašnieki 

Inta un Varis Vīganti 
Lidijas kundzi sagaidī-
ja ar izpušķotu krēslu, 
kurā viņu sēdinājām un 
visi klātesošie skandēja 
dziesmu „Daudz baltu 
dieniņu…” Mājas fasādi 
rotāja mājas būvniecības 
fotogrāfijas, lielais zivju 
murds un ūdru baļļa ar 
āķiem. Ar tādiem zvejas 
rīkiem savulaik zvejā 
devies Lidijas tēvs Er-
nests Zanbergs. Kaimi-
ņos Viļ ņu ielā 1 dzīvojusi 
vēl kāda labi pazīstama 
sieviete – Lidija Kram-
pe, kuras garšīgo zivju 

kūpinātājas slava izskanējusi tuvākā un tālākā ap-
kaimē. Tagad šī māja pieder māksliniecei Ludmilai 
Grīnbergai un alkšņa dūms pagalmā vairs nekūp. 
Bet kūpināta zivtiņa, ko pasākuma apmeklētājiem 
piedāvāja L. Krampes meita Aina bija un par to 
paldies Ģirtam Vagotiņam-Vagulim. Ielas pretē-
jā pusē kādreiz dzīvojusi slavenā kapteiņa Antona 
Priedoliņa ģimene. Uz svētkiem no Jūrkalnes bija 
atbraukusi viņa meita Daina. Viļņu ielā 5 tagad dzī-
vo Apeņu ģimene, bet pag. gs. 30-tajos gados te dzī-
vojuši Velveri, kas 1944. gadā aizbraukuši uz Zvied-
riju. Pēc tam mājiņā dzīvojusi robežsarga Lunska 
ģimene. Mūs sagaida pārsteigums –    uz svētkiem 
no Kazahstānas bija ieradušās arī Lunska meita un 
mazmeita, kura ir māksliniece, un apsolīja arī Pāvil-
ostā izstādīt savus darbus. Tā, pakavējoties gandrīz 

pie katras mājas, izstaigājam 
visu ielu. Klausāmies skumjo 
stāstu par ebreju likteni, jo 
Viļņu ielā reiz bijusi vietējo 
ebreju sinagoga. Te dzīvojuši 
arī Pāvilostas ciemata izpil-
du komitejas priekšsēdētājs 
Jānis Valdmanis, traļmeista-
re Malvīne Drafena, šuvējas 
Ieva Gemberga un Elza Luk-
ševica un daudzi citi. Klau-
sāmies akordeona skaņas 
ierakstus un fotografējamies 
ar rekvizītiem pie Dirbu mājas, kuras visi iemītnieki savulaik bijuši aktīvi pašdarbnieki, sajūs-
mināmies par Vilmas Reinhardes austajām segām, Astrīdas Krivcovas saglabātajiem viņas mātes 
darinātajiem rokdarbiem, pašas un vedeklas cepto maizi. Pie Matrožu ģimenes mājām ikvienam 
iespējams apzīmogot pastkarti ar vēlējumu, ieaust savu rakstu stellēs uzstādītajam lupatdeķim, 
bet pie Cebru ģimenei piederošajām abām mājām uz ielas iznākusi mākslas pasaule – te izstādīti 
jauniešu, Liepājas mākslas koledžas absolventu Katrīnas un Jāņa darbi – koši un interesanti. Jā-
nis lieliski demonstrē arī Liepājas cirka studijā apgūto prasmi riteņbraukšanā. Te gados jaunākie 
apmeklētāji var izmēģināt, kā tas ir – ēst mannā biezputru ar gliemežvāku. Hmmm… garšīgi un 
savdabīgi! Paldies Litai par atsaucību idejas realizācijā. Pie Štokmaņu ģimenes mājas, kuru paši 
arī cēluši, ikviens var pārbaudīt latgaļu valodas prasmes, bet Vineta Bei aicina apmeklētājus apgūt 
franču valodas vārdus un piedāvā viktorīnu par Luksemburgu, kurā pašlaik pati dzīvo un strādā. 
Bet pie bijušā Zviedrijas vēstnieka Andersa a Dahla ģimenei piederošās mājas, kur tagad vasarās 
saimnieko Elīnas Berklāvas un Kaspara Ozola ģimene, ikviens, kurš vēlējās, varēja izgatavot mag-
nētus ar Viļņu ielas skatiem. Liels paldies Elīnai Hornai par sagatavēm un Elīnai Berklavai par 
atsaucību un piedāvāto iespēju. Paldies Kasparam par tehnisko palīdzību ielas izdaiļošanā!

Ar Pateicībām sveicām vietējās nozīmes kultūrvēsturisko ēku īpašniekus B. Stūrmani, A. Kohu 
un Viļņu ielas 15 īpašniekus, kuri savas ēkas nav pārbūvējuši un līdz šim ievērojuši vietējos būv-
noteikumus. Apsveikumi tika Viļņu ielā dzimušajai un tagad tur dzīvojošajai Astrīdai Krivcovai 
un vecākajam ielas iedzīvotājam Arnoldam Matrozim. 

Pēc vēsturiskās pastaigas un radošajām aktivitātēm, visi pulcējas  vecajā sporta laukumā, kur  
Norvežu ģimene piedāvā ļoti garšīgu zivju zupu un izskan Viļņu ielas dienas koncerts.  Tajā uzstā-
jās novadnieces Daina Vanaga un Daiga Kadeģe no Ziemupes, kā arī Viļņu ielas iedzīvotāji un tai 
piederīgie – Kate Štokmane kopā ar draudzenēm Evitu Jakovļevu  un Andru Lanku, Ernests un 
Viljams Bākuļi no  Viļņu ielas 14 un Andra un Andris Kohi no Viļņu ielas 16. Koncerta noslēgu-
mā kopā nodziedājām Vakara dziesmu, kas beidzās ar vārdiem – „visu mūžu ausīs skan zilā viļņa 
aicinājums…” un cienājāmies ar kliņģeri, ko Gunas prasmīgās rokas bija saveidojušas viļņu formā.

Paldies Pāvilostas novadpētniecības muzejam par iespēju izmantot muzeja krājuma materiālus 
pasākumā. Paldies Dacei Bunkai par atsaucību, līdzdarbību un tehnisko palīdzību, paldies Pāvi-
lostas pilsētas kultūras namam par atbalstu, paldies Gunai par pleca sajūtu un praktisko palīdzību, 
paldies manai ģimenei, bez kuras atsaucības būtu grūti ko noorganizēt un visvislielākais paldies 
visiem Viļņu ielas iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam un līdzdarbojās svētku laikā. 

Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais centrs” vadītāja 
Marita Horna
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Ziemupnieku saiets 2016 

Senioru brauciens uz Zemgali

Paplašināta ĀCM riska zonu teritorija Latvijā un Polijā
Tā kā ir stājies spēkā jauns Eiropas Komisijas Īstenošanas lē

mums 2016/1405, ar kuru tiek paplašināta Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) izplatība reģionā, valdība 30. augustā apstiprināja Zemko
pības ministrijas sagatavotos grozījumus Āfrikas cūku mēra likvi
dēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ar ko paplašina ĀCM riska 
zonu teritoriju Latvijā* un Polijā. 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Tukuma novada Smār
des pagastā 2016. gada augustā konstatēja slimību mežacūkām tuvu 
pie pirmās ĀCM riska zonas, tādēļ grozījumi noteikumos paplašina 
pirmo un otro ĀCM riska zonu šajā apgabalā. Savukārt Gulbenes 
novada Stradu pagastā slimību konstatēja mājas cūkām, līdz ar to 
otrā ĀCM riska zona tiek pārveidota par trešo.

Grozījumi noteic, ka turpmāk pirmā riska zona – papildus jau 
esošajai – noteikta arī Dobeles novada Bikstu, Zebrenes, Annenie
ku, Naudītes, Penkules, Auru un Krimūnu pagastā, bet savukārt 
Jaunbērzes pagastā tikai tai daļā, kas atrodas uz rietumiem no ceļa 
Nr. 98. 

Pirmā riska zona papildus jau esošajai turpmāk būs arī Kandavas 
novada Vānes un Matkules pagastā, Talsu novada Abavas, Ārlavas, 
Īves, Ģibuļu, Laidzes, Lībagu, Lubes un Valdgales pagastā, tāpat 
Brocēnu, Dundagas, Jaunpils, Rojas un Tērvetes novadā. 

Pirmā riska zona piešķirta arī vairākām pilsētām – papildus jau 
esošajām turpmāk tā būs arī Dobelē, Sabilē, Stendē, Talsos un Val
demārpilī. 

Savukārt Jelgavas novada Kalnciema un Līvbērzes pagasts no 
pirmās riska zonas kļūs par otro riska zonu, un papildus šai terito
rijai būs arī vēl Valgundes pagasts. Tāpat par otro riska zonu kļūs 
Tukuma un Engures novads. 

Otrā riska zona turpmāk – papildus jau esošajai teritorijai – 
būs arī Balvu novada Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, 
Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas un Vīksnas pagastā, Gulbenes novada 
Druvienas, Lejasciema, Līgo, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastā un 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā. 

Tāpat otrā riska zona tiks noteikta arī Dobeles novada Jaunbēr
zes pagasta daļā, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 98, Mērsra
ga novadā, Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zantes un Zemītes 
pagastā, Talsu novada Balgales, Ķūļciema, Laucienes, Strazdes, Van
dzenes un Virbu pagastā. 

Otrā riska zona papildus jau esošajām pilsētām tiks piešķirta arī 
Kandavai. 

Trešā riska zonā – papildus jau esošajai teritorijai – turpmāk būs 
arī Balvu novada Balvu un Kubuļu pagasts, Gulbenes novada Be
ļavas, Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes, Litenes, Stāmerienas un 
Stradu pagasts un Rugāju novada Rugāju pagasts. 

Arī Polija ir sniegusi informāciju Eiropas Komisijai par jaunā
kiem ĀCM saslimšanas gadījumiem mājas cūkām Visoke Mazo
veckas, Bjalskas un Semjatičes apriņķī, tādēļ grozījumi noteikumos 
paplašina pirmo un trešo zonu Polijā. 

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi dzīvnieku izcel
smes blakusproduktu likvidēšanas un apglabāšanas nosacījumiem, 
kuri nav paredzēti cilvēka patēriņam.

Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 
2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 „Āfrikas cūku mēra lik
vidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to pub
licēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

*  Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas 
teritorija zonām:

III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēša
nas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;

II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēša
nas tikai savvaļas cūku populācijā;

I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska 
zonu. ________________________________

Informāciju sagatavoja:  
Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv 

6. augustā ar dažādiem interesan
tiem pasākumiem bijušos un esošos 
ziemupniekus vienkopus pulcēja 
gadskārtējais Ziemupnieku saiets.

Vispirms Ziemupes kapos notika 
kapu svētku dievkalpojums ar mācī
tāju Andri Brikšķi, bet svētki turpi
nājās Ziemupes tautas namā. Ikviens 
svētku apmeklētājs varēja aplūkot 
interesanto un saistošo Dabas aiz
sardzības pārvaldes sagatavoto fo
toizstādi „Caur uguni un ūdeni”, kas 
veltīta Grīņu dabas rezervāta 80. di
bināšanas gadam. Savukārt Ziem
upes bibliotēkas logā bija apskatāma 

tradicionālā gada notikumu izstāde 
fotogrāfijās. Tajās atspoguļoti aizva
dītā gada notikumi un paveiktais, 
kas kopumā nav maz. Viens no inte
resantākajiem notikumiem ir svētku 
pašā priekšvakarā tapusī sirsniņmā
jiņa pie Ziemupes tautas nama. Par 
šīs nozīmīgās būves tapšanu paldies 
brāļiem Brēdiķiem!

Šogad svētki bija mazliet savā
dāki kā citus gadus, jo bija iespēja 
noskatīties un pat piedalīties ekspe
rimentu izrādē „Zili brīnumi”, kuru 
piedāvāja zinātkāres centrs ZINOO 
no Liepājas. Ar savdabīgām me

todēm tika saldēti baloni, puķes, 
pūsti burbuļi, gatavota zobu pasta 
ziloņiem, padota uguns no rokas 
rokā un baudīti tik auksti cepu
mi, ka garaiņi nāk pat pa degunu! 
Eksperimentu izrādē, pēc vadītāja 
uzaicinājuma, piedalījās arī divi vis
drosmīgākie ziemupnieki – Anna 
un Mārtiņš. 

Bet svētku noslēgumā visi tika 
aicināti doties kopīgā ekskursijā uz 
Ziemupes „Laiveniekiem”, kur bija 
iespēja iepazīties ar Liepājas Nere
dzīgo biedrības rehabilitācijas cen
tra attīstību un darbību. Visapkārt 
skatam pavērās sakopta un skaista 
apkārtne. Redzams, ka ieguldīts 
milzīgs darbs, bet ieceru un plānu 
vēl ļoti, ļoti daudz.

Vakarā Ziemupes ļaudis pulcē
jās tautas namā un kopā ar feina
jiem Vērgales muzikantiem Arvi un 
Aiva ru nodancoja visu nakti. 

Paldies visiem, kuri bija kopā 
Ziemupes svētkos un uz tikšanos 
nākamajā gadā!  

Piebilde – Projekts „Kultūra 
sākas no mazmājiņas” saņēma 
daļēju  Pāvilostas novada kultū-
ras un izglītības projektu konkur-
sa finansējumu.

Vita BražeFo
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16. augustā Vērgales senioriem bija iespēja aizbraukt ekskursijā, 
lai smeltos spēku Zemgales vērtībās. 

Viesojāmies Rundāles novada Viesturu pagasta saimniecības 
,,Sējas” Burkānu ģimenes divos daiļdārzos. Ar lielu DARBU izvei
dots patiess skaistums. 

Bijām alus darītavā Bauskā. Gides stāstījums bija gan 
par vēsturi, gan alus tapšanas procesu un neizpalika arī 
degustācija. 

Mālkalnu ģimenes saimniecībā ,,Blūdži” (Sesavas pa
gastā) iepazinām sieru saimnieci Ināru Mālkalni. Šeit varē

jām izjust latviešu viensētas burvību, degus
tēt un iegādāties viņu  pašu gatavotos sierus 
un dārzeņu salātus, kas tapuši izmantojot 
tikai dabiskas izejvielas. Nogaršojām arī 
pēdējo jaunumu – marinēto sieru, kas jau 
izpelnījies atzinību. Visus darbus veic saim
niece ar savu strādīgo ģimeni. Ļoti garšīga 
bija 13 gadus vecā dēla ceptā maize.

Blankenfeldes muižā izbaudījām senat
nīgo atmosfēru, iepazīstoties ar muižas vēs
turi un apskatot iespaidīgo zvanu kolekciju. 

Ekskursijas noslēgumā bijām Vilces pagastā, ļoti 
sakoptā lielsaimniecībā, pie Lolitas Duges – vienas 
no Latvju saimniecēm un apmeklējām ,,Piparmētru 
namiņu”. Šeit redzētais un dzirdētais par piparmēt
ru pielietojumu un izmantošanu, liek aizmirst vi
sas likstas un problēmas. Piparmētru tējas garša un 
smarža pavadīja mūs mājupceļā. 

Šīs vienas dienas braucienā  tiešām izbaudījām gan 
Zemgales garšas un smaržas, gan redzējām un iepa
zinām Zemgales vēsturisko bagātību un spēcīgās liel
saimniecības, satikāmies ar stipriem, ļoti strādīgiem 

un patiesi jaukiem cilvēkiem. Grūti aprakstīt redzēto un dzirdēto, jo 
katram ir savas izjūtas, novērtējums un emocijas. Arī Zemgales pusē 
labību lauki gaida kulšanu un lietus un lietutiņš mūs pavadīja, bet īpa
ši netraucēja. 

Paldies šoferim Edgaram par aizvešanu un pārvešanu. Paldies 
Vizmai no Pāvilostas par organizāciju un gida lomu un lūgums 
sākt domāt pie maršruta izstrādes 2017. gadā. Mēs noteikti gribē
sim braukt! Paldies Pāvilostas novada pašvaldībai par ekskursijas 
finansiālo atbalstu.

 Ekskursijas organizēšanā un braucienā piedalījos arī es – Velga       

Bauskas alus darītavā.

Pie latvju saimnieces Lolitas Duges Piparmētru namiņā.
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Saņem ielūgumu 
piedalīties  

Latvijas čempionu kausa 
izcīņā basketbolā

Noslēdzies Pāvilostas tenisa čempionāts
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Sports Vērgalē

Ar labiem rezultātiem noslēdzies 
Kurzemes čempionāts pludmales futbolā

Pāvilostas novada basketbolisti kā Rietumu līgas 
2. vietas ieguvēji saņēma ielūgumu piedalīties Latvi
jas čempionu kausa izcīņā basketbolā. 

Atlase lielajam finālam notiks četros reģionos. 
Kurzemes re ģiona atlases kārtā ir uzaicinātas sešas 
komandas:  BK „Viss.lv”, Saldus sporta skola, Liepā
jas pašvaldības policija, „Baltijas ekspresis”, BK „Tu
kums” un Pāvilostas novads. 

Izlozē tika noskaidrots, ka Pāvilostas novada bas
ketbolisti „B” apakšgrupā 18. septembrī Saldū spē
lēs ar Liepājas pašvaldības policiju un BK „Tukums”. 
No katras apakšgrupas uzvarētājs saņems tiesības 
spēlēt lielajā finālā, kurš notiks Rīgā. 

Visi Pāvilostas novada komandas līdzjutēji aici
nāti komandu atbalstīt 18. septembrī Saldus sporta 
hallē. Uz tikšanos!

Vērgales sporta nama vadītājs 
Dzintars Semenkovs

 13. augustā Vērgales pagasta svētku prog
rammā tika iekļautas sporta aktivitātes – strīt
bols, šautriņu mešana un tautas bumba. Mainīgo 
laika  apstākļu dēļ sporta sacensības no sporta 
laukuma tika pārceltas uz sporta namu, lai spor
tisti negūtu nevajadzīgas traumas. 

Tā kā lielākā daļa sportisti bija izvēlējušies 
startēt citās sacensībās, kuras notika Liepājā, 
Kuldīgā un Saulkrastos, tad Vērgalē strītbola sa
censībās bija pieteikušās tikai divas komandas: 
„Vērgale1” un „Vērgale2”. Lai basketbolisti va
rētu izspēlēties, tika izspēlētas divas spēles līdz 
21 punktam. Spēkošanās bija līdzīga, bet labāka 
izrādījās „Vērgales1” komanda. „Vēragales1” ko
mandā spēlēja Dāvis Pirtnieks, Lauris Pirktiņš 
un Dzintars Semenkovs. Savukārt „Vērgale2” ko
mandā spēlēja Artūrs Jakubauskis, Ints Burkēvics 
un Miks Freimanis.

Šautriņu mešanas sacensībās piedalījās 8 da
lībnieki. Lai sacensības būtu interesantākas, tika 
pamainīta ierastā izspēles kārtība pret mīnusu 
sistēmu. Dalībnieks, kurš pirmais iegūst trīs mī
nusus, no sacensībām izstājas. Pirmo vietu izcīnī
ja Lauris Pirktiņš, otro – Dzintars Semenkovs, bet 
trešo – Artūrs Jakubauskis. Jāatzīmē, ka šajās sa
censībās nepiedalījās abi Vērgales šautriņu meša
nas profesionāļi – Andris un Ralfs Laumaņi, kuri 
bija devušies uz Saulkrastu čempionātu šautriņu 
mešanā, kur jauniešu grupā Ralfs izcīnīja 3. vietu, 
bet Andris spēja izkļūt no grupas un piedzīvoja 
zaudējumu pirmajā izslēgšanas kārtā.  

Tautas bumbas sacensībās neviena komanda 
nepieteicās. Cerēsim kad nākošajā gadā sacensī
bas nesakritīs vienā dienā un mēs Vērgalē varē
sim vērot vairāk sportistus.

 Liepājā noslēdzošajā „Bruģu bumbas” 
posmā kopvērtējumā U99 un MIX grupā pirmās 
vietas izcīnīja komanda „Oskara transports”, kurā 
spēlēja vērgalnieki Kristaps un Raivis Kabiņecki, 
Kaspars Kviesis, Aivis Sils un Guntis Reteris.

 „Skrien Latvija” Kuldīgas pusmaratona 
posmā piedalījās Miltiņu ģimene un Markuss 
Gedmins, kurš savā vecuma grupā izcīnīja 2. vie
tu.  

Vērgales sporta nama vadītājs 
Dzintars Semenkovs

14. augustā Ventspils pludmalē notika Kurzemes plud
males futbola čempionāta 3. posms. Turnīrā piedalījās pie
cas komandas  – „FC Nikers” (Kuldīga), „Liepājas Papīrs” 
(Liepāja), „SLV PLUSS” (Liepāja), „Libava Sity” (Liepāja) un 
Pāvilostas komanda. Trešā posma spēļu rezultāti sekojoši:

Pāvilosta – SLV PLUSS, rezultāts 0:5;
Pāvilosta – FC Nikers, rezultāts 1:0; 
Pāvilosta – Liepājas Papīrs, rezultāts 2:0;
Pāvilosta – Libava Sity, rezultāts 4:3.
Par trešā posma uzvarētāju kļuva komanda no Liepājas 

„SLV PLUSS” ar deviņiem punktiem, 2. vietā Pāvilostas ko
manda ar deviņiem punktiem, 3. vietā Kuldīgas komanda 
„FC Nikers” ar sešiem punktiem, 4. vietā Liepājas komanda 
„Liepājas Papīrs” ar trīs punktiem un 5. vietā Liepājas ko
manda „Libava Sity” ar trīs punktiem.

Savukārt 20. augustā Kuldīgā notika Kurzemes pludmales futbola čempionāta cetur
tais – noslēdzošais posms. Uz noslēguma posmu iera dās piecas komandas – „FC Nikers“ 
(Kuldīga), „FC Nikers Juniors” (Kuldīga), „SLV PLUSS” (Liepāja), „Libava Sity” (Liepāja) 
un Pāvilostas komanda.

Ceturtā posma rezultāti sekojoši: 
Pāvilosta – SLV PLUSS, rezultāts 1:3;
Pāvilosta – FC Nikers, rezultāts 0:1;
Pāvilosta – FC Nikers Juniors, rezultāts 1:2;
Pāvilosta – Libava Sity, rezultāts 5:1.
Par ceturtā posma uzvarētājiem ar deviņiem punktiem kļuva Kuldīgas komanda „FC Nikers 

Juniors”, 2. vietā ar deviņiem punktiem Kuldīgas komanda „FC Nikers”, 3. vietā ar deviņiem 
punktiem Liepājas komanda „SLV 
PLUSS”, 4. vietā Pāvilostas komanda 
ar trīs punktiem, bet 5. vietā Liepājas 
komanda „Libava Sity” ar 0 punktiem.

Saskaitot četru aizvadīto posmu iegūtos punktus par Kurzemes pludmales fut
bola čempioniem otro  gadu pēc kārtas ar 38 punktiem kļuva Kuldīgas komanda 
„FC Nikers”, 2. vietā ar 33 punktiem Pāvilostas komanda, 3. vietā Liepājas koman
da „SLV PLUSS” ar 30 punktiem, 4. vietā Kuldīgas komanda „FC Nikers Juniors” ar 
27 punktiem, 5. vietā Liepājas komanda „Libava Sity” ar 24 punktiem, 6. vietā Liepā
jas komanda „Liepājas Papīrs” ar 21 punktu, 7. vietā Medzes komanda ar 8 punktiem, 
8. vietā komanda „Bez Rūpalām” ar pieciem punktiem, bet 9. vietā Kuldīgas komanda 
„SLV PLUSS Juniors” ar četriem punktiem.

Liels prieks un lepnums par Pāvilostas futbolistu augsto sasniegumu, iegūstot god
pilno otro vietu Kurzemes pludmales futbola čempionātā! 

Sporta organizators Pāvilostā,  Aldis Barsukovs 

27. augustā Pāvilostas tenisa kortā notika 
Pāvilostas tenisa  čempionāta ceturtais nos
lēguma posms. 

Jauniešiem turnīrā piedalījās septiņi pui
kas un viena meitene. Ceturtajā posmā vis
labāko sniegumu parādīja Jānis Štokmanis, 
nezaudējot nevienu spēli. 2. vietā palika Jē
kabs Skolnieks, 3. vietu ieguva Klāvs Kaņe
pe, bet 4. vietā – Artūrs Bērziņš. Tālāk vie
tas sadalījās sekojoši: 5. vietā Jānis Ūdriņš,  
6.  vietā Anna Mētere, 7. vietā Klāvs Pauls 
Vējkājs, 8. vietā Markuss Krastiņš, bet 9. vie
tā Edvards Stepčenko.

Kopvērtējumā par Pāvilostas junioru 
čempionu ar 39 punktiem kļuva Jānis Štok

manis, 2. vietā Artūrs Bērziņš ar 35 punk
tiem, savukārt 3. vietā palika Klāvs Pauls 
Vējkājs ar 25 punktiem. Kopskaitā turnīrā 
piedalījās 12 bērni.

Pieaugušo grupā ceturtajā posmā pie
dalījās desmit vīri un divas sievas. Izspēlē
jot posmu pēc mīnus trīs punktu sistēmas, 
par ceturtā posma uzvarētāju kļuva Jānis 
Krastiņš, nezaudējot nevienu spēli, 2. vietā 
Vera Aļeņičeva, 3. vietā Valdis Siliņš, 4. vie
tā Kitija Kļaveniece, 5. vietā Mārtiņš Vītols, 
6. vietā Sandis Bieriņš, 7. vietā Andrejs 
Stepčenko, 8. vietā Zigmunds Smirnovs, 
9. vietā Armands Šterns, 10. vietā And
ris Bērziņš, 11. vietā Vjačeslavs Aļeņičevs, 

bet 12.  vietā Mārtiņš Pauzers. Kopvērtē
jumā par Pāvilostas tenisa čempionu ar 
22 punktiem kļuva Sandis Bieriņš, 2. vietā 
Andrejs Stepčenko ar 19 punktiem, 3. vie
tā Zigmunds Smirnovs ar 18 punktiem. 
Kopskaitā pieaugušo turnīrā piedalījās seš
padsmit dalībnieki.

Paldies visiem sportistiem par piedalīša
nos turnīrā un uz tikšanos nākamajā gadā. 
Sportistu vārdā liels paldies Andrejam Step
čenko par skaistajām balvām visa turnīra ga
rumā un sporta atbalstīšanu Pāvilostā.

Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs

Pirmais no kreisās: 2. vietas ieguvējs Artūrs Bērziņš, Pāvilostas junioru čem
pions Jānis Štokmanis un 3. vietas ieguvējs Klāvs Pauls Vējkājs. Pāvilostas tenisa čempions Sandis Bieriņš.



2016. gada  SEPTEMBRIS

Dzejas dienas

ZIEMUPNIEKIEM!

MŪŽĪBĀ
SKAIDRĪTE EMĪLIJA 

VECVAGARE 
(02.08.1941.–22.08.2016.)

ALBERTS KUJANOVS 
(01.08.1947.–24.08.2016.)

ALEKSANDRS PRIĻEPSKIS 
(22.11.1950.–12.08.2016.)

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 8. septembra līdz 27. ok
tobrim skatāma Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotā fotoizstāde 
,,Caur uguni un ūdeni” – veltīta Grīņu dabas rezervāta 80. dibināšanas 
gadam.
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma izstāde ,,PADOMJU 

LAIKS PĀVILOSTĀ”.
 Izstāde stāsta par pāvilostnieku sadzīvi laika periodā no 1940. gada 

līdz pat 1990. gadam. Pāvilostai šis periods bijis straujas izaugsmes laiks, 
lai gan pagājis padomju okupācijas un  ideoloģijas zīmē. Visu šo vēstures 
posmu ciemats ir slēgta padomju pierobežas zona. Tomēr Pāvilostā sa
glabājās senā tradicionālā nodarbošanās – zvejniecība, kas, tāpat kā citos 
laikos, bija ciemata ekonomiskais pamats. Atšķirībā no daudzām apdzīvo
tām vietām, Pāvilosta arī padomju varas gados saglabāja nacionālo vienga
balainību, valodu, tradīcijas, kā arī īpašo piejūras mazpilsētas šarmu.  Šajā 
laikā Pāvilosta iegūst to veidolu, kādā pastāv arī šodien – 21. gadsimtā.

Lai gan padomju okupācijas laiku no mūsdienām šķir 25 gadi – viena 
paaudze – tomēr tā vērtējums ir neviennozīmīgs un pat krasi atšķirīgs – 
cik pelts, tik arī slavēts, īpaši starp cilvēkiem, kuru darba mūžs lielākoties 
pagājis šajos gados. Savukārt jaunākai paaudzei šis sarežģītais laiks bieži  
paliek īsti neizprasts, jo apgūts pārsvarā no mācību grāmatām.

Ekspozīcija „Pāvilosta padomju okupācijas gados”, demonstrējot vis
dažādākās laikmeta liecības (foto, dokumenti, numismātika, mutvārdu 
atmiņas, priekšmeti u.c.), būtu saistoša visām vecuma grupām un intere
santa gan Pāvilostas un novada iedzīvotājiem, gan citiem muzeja apmek
lētājiem. 

Izstādes tapšanai piešķirts Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansē
jums un Kultūrkapitāla fonda finansējums. Izstādes māksliniecisko kon
cepciju izstrādājis mākslinieks Kristians Brekte.
 Jenny May akustiskais koncerts ,,Sajūtu Mistērija” 15. oktobrī 19.00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Šarmantā dziedātāja Jenny May Latvijā 
uz lielās skatuves koncertē vairāk kā 10 gadus. Viņas kontā ir daudz hiti, kā 
arī vairāki muzikālie apbalvojumi. Lai gan līdz šim pierasts, ka Jenny May 
uz skatuves ir kā spridzeklis, uz rudeni dziedātāja sagatavojusi koncertprog
rammu no mierīgas līdz ekspresīvai sajūtu gammai. No tautas dziesmas līdz 
pat rokmūzikai, izpildot Latvijas ,,Zelta Dziesmas”, kā arī labākās kompozī
cijas no sava repertuāra. Biļetes var iegādāties www.bilesuparadize.lv un uz 
vietas kultūras namā. 
 Godinot mūsu bijušo valsts prezidentu Gustavu Zemgalu, 2016. gada  

22. septembrī 13.00 pie bijušās Sakas skolas notiks svinīgs pasākums 
,,GUSTAVAM ZEMGALAM – 145”.
 Pāvilostas bibliotēkā 29. septembrī 10.30 notiks dzejas dienu pasā

kums kopā ar  dzejnieci Ievu Samausku ,,KĀ UZBURT DZEJOLI”.
 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stā

vā, Pāvilostā) līdz 31. oktobrim skatāma Māra Grīvas veidotā fotoizstāde 
,,KURZEMES TEIKSMAS. JŪRA.”

 Vērgales senioru ansamblis  „VAKARVĒJŠ” svin  15  gadu jubi
leju! 17. septembrī 12.00 Vērgales kultūras namā notiks „Vakarvēja” 
jubilejas koncerts. Koncertā   piedalīsies mūsu senie dziesmu draugi – 
vokālie ansambļi: „Mežābele” no Durbes, „Kurzemīte” no Liepājas,  „Tev”  
no Grobiņas, „Uzmet garu!” no Aizputes. Tālākie ciemiņu kolektīvi būs no 
Zemgales (mūsu īstenie vārda „brāļi”) – daudzu jauku un skanīgu dziesmu 
autores Māras Andersones vadītais ansamblis „Vakarvējš” no Vilces. Un ar 
dzirkstošām, kolorītām  dejām mūs visus atkal priecēs horeogrāfa Ilgvara 
Pauniņa vadītais Eiropas deju kolektīvs „Vakarvējš” no Vircavas. Koncertā 
ieeja bez maksas. Vokālā ansambļa „Vakarvējš” vadītāja Līvija Jansone aici
na visus, lai kopā priecātos un svinētu šos gaišos dzīves mirkļus!

 No 15. septembra Ziemupes bibliotēkā paredzēta Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Nianse” (Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs 
„Mazā Ģilde”) ādas mākslas darbu izstāde „Rotas un sapņi”.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Dagniju LEJU, Arni STEPANOVU, Mareku SELDERIŅU,  
Gintu GLEZERU, Sintiju LEJNIECI, Armandu OZOLU, Evitu ŠTRĀLU,  
Margaritu ZIEMELI, Amandu JONAUSKU, Līgu Ulrihu PĒTERMANI, 

Arvi PĒTERMANI, Sintiju ROLMANI!
Pilngadnieci – Aneti MUCENIECI!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

Sveicam
Ilzi BĒRZIŅU un Aigaru ŠAPKUS kāzu dienā!

 Jekaterinu GOLOVINU un Juriju TREGUBOVU kāzu dienā!
Elanu ALBERTU un Didzi ATI kāzu dienā!

Daci BEIHMANI un Jāni KUKMILU kāzu dienā!
Vitu VĪTOLU un Pēteri LAPIŅU kāzu dienā!

Zani URKAUSKU un Tomu SOLOVJOVU kāzu dienā!
Zandu BAROVSKU un Gundaru STAROVOITOVU kāzu dienā!

Karinu HARKUNU un Egilu TAURIŅU kāzu dienā!
Lindu KLOVĀNI un Raiti VINOGRADOVU kāzu dienā!

Sveicam 
nozīmīgās 

 dzīves jubilejās 
septembrī dzimušos 

Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās 
konsultācijas sniegs 

14. septembrī
plkst. 11.00 

Vērgales pagasta pārvaldē,
plkst. 12.00  Pāvilostas novada 

pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās  

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

Lai dzīves straume gaiši tālāk tiektos, 
Un viegli ritētu tavs dzīves pavediens, 
Bet līdzās visam mīlestība tiektos, 
Bez kuras dzīvojis vēl nav neviens!

Vilmu LUKAŠEVICU – 96
Ievu ŠALMU – 92

Faniju SILKALNI – 89
Dzidru REKMANI – 88

Īdu Alisi VECVAGARI – 88
Jāni AUSMANI – 87
Ainu BETHERI – 83
Jāni LOSĀNU – 83

Elitu MILZARĀJU – 83

Gunaru Miervaldi 
OZOLU – 83

Ilmāru RUDZĪTI – 83
Aldonu HELMŠTEINI – 81

Vilmu FREIMANI – 80
Dzidru PAKALNI – 80

Mariju PLOTSINYU – 80
Rutu Mudīti PORIŅU – 80

Mariju ŠTAKONU – 80

Māri BRAŽI – 75
Gaļinu KAMIŠOVU – 70

Dainu ŠUMILO – 65
Broņislavu VINTERI – 65

Silvu DŪMIŅU – 60
Dzintru ERLECKU – 60

Agri ĶAUPELI – 60

Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644)  un korespondente Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti 2016. gada oktobra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 28. septembrim.
Rakstus var iesūtīt pa epastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Ivetu un Ediju APLOKUS  
ar dēla ROBERTA piedzimšanu!

Lību un Raivi GĒGERSONUS 
ar meitas PAULAS piedzimšanu!

Inesi KALNENIECI un Raiti BRĒDIĶI 
ar dēla  
JĀŅA  

piedzimšanu! 

Sveicam

 LĪDZJŪTĪBAS

 PATEICĪBA

Pierimst soļi, klusē doma, 
Neskan mīļās mātes balss. 
Tikai klusa sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
 /E. Zālīte/

Izsakām līdzjūtību 
Rudītei Jancei, māmiņu 
mūžības ceļā  pavadot.

Pāvilostas novada pašdarbnieki – 
sieviešu koris „ Sīga”, 

deju kolektīvs „ Mārsils”, 
amatieru teātru dalībnieki

Vēl gribējās strādāt, 
Dzīvot un būt, 
Bet pēkšņi – nakts, 
Un saule jau zūd. 
             /M. Ķempe/

Pāvilostas novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību Skaidrītei Blū
mai, vīru mūžībā pavadot!   

No sirds pateicos par palīdzību 
Vizmai, Dainai, Imantam, Dzintrai un 
kapa racējiem ALBERTU KUJANO
VU mūžībā pavadot.

Spulga Petkus

VĒRGALES  EVAŅĢĒLISKI  LUTERISKAJĀ  BAZNĪCĀ
 Dievkalpojumi Vērgales ev. lut. baznīcā – 18. septembrī,  Pļaujas svētku dievkalpojums 2. oktobrī un dievkalpojums 

16. oktobrī. Kalpo evaņģēlists Emīls Krieviņš.
 Aicinājums dziedāt gribošiem, sirdī jauniem un kaismīgiem ļaudīm „Es dziedu vienmēr” –   ielūdzam uz dzies

mu  mācīšanos un mēģinājumiem vokālajā grupā dziedāt gribošos, sirdī un garā jaunos ļaudis. Mēģinājumi notiek otrdie
nās un ceturtdienās no 19.00 līdz 20.30 Vērgales pamatskolas zālē. Vokālo grupu vada Pāvilostas mūzikas skolas skolotāja, 
Vērgales evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes ērģelniece Anita Cera. Pirmā satikšanās 13. septembrī 19.00. Uzziņai mo
bilais telefons 29626554.
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