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Gaidījām ziemu. Nu tā ir
atnākusi un saldē mūs uz nebēdu. Nu
sakām, ka tik lielu salu gan nebijām
gaidījuši un gribējuši. Bet vai tad dabai
varam pretoties vai tai pavēlēt?
Vai varam nostāties pret salu, aukstumu, bargiem
sniegputeņiem? Laikam nē. Tas nav mūsu spēkos. Un
nevajag jau arī.
Ir februāris. Pats ziemas vidus. Šogad tāds īpašs,
jo nāksies izšķirties – esam PAR vai PRET. Un tas gan ir
mūsu spēkos. Cilvēki var mainīt vēstures gaitu, kas bieži
vien ir arī noticis un ietekmēt politiskos procesus. Nezinu,
vai mums vajadzētu ko radikāli mainīt. Varbūt vienkārši
par spīti salam, politiskām spēlēm un savam kūtrumam,
iztaisnot muguru, atcerēties par savām saknēm un
piederību šai zemei, šai valstij, kurā vienīgajā varam brīvi
runāt savas mātes valodā. Tas liekas tik nereāli, ka brīvā
neatkarīgā valstī tiek paredzēta iespēja runāt divās
valodās, bet reāli tas var arī notikt, ja šoreiz palaidīsim
garām iespēju iestāties un aizstāvēt savu mīļo, skaidro,
skanīgo latviešu valodu, kurā pamattauta, kas te dzīvo,
runā jau gadsimtiem ilgi.
Ja balsosim PAR, iestāsimies par divvalodību. Ja
balsosim PRET – skaidri pateiksim, ka Latvijā latviešu
valoda ir vienīgā valsts valoda.
Es nezinu kā Tu, lasītāj, bet es balsošu PRET, jo
negribu, ka manā dzimtajā zemē maniem bērniem un
mazbērniem būtu jārunā kaimiņu valsts valodā.
Lai referenduma aizsegā neaizmirstam nosvinēt
arī svētkus, kurus mums sagādājis februāris - visu mīlētāju
dienu – Valentīndienu un Meteņus, kad sakām ardievas
ziemai, braucam ciemos un sākam gaidīt pavasari.
Ceru, ka pavasaris šogad būs īsti latvisks!
MARITA HORNA
Sakarā ar to, ka veikals Muiţkalniľi Pāvilostā, Dzintaru
ielā 39, no š.g. februāra ir slēgts, domes informatīvā izdevuma
„Pāvilostas Novada Ziľas” lasītāji turpmāk novada avīzi varēs
iegādāties Pāvilostas TIC, Dzintaru ielā 2. Pastāvīgajiem
lasītājiem būtu ieteicams tur piereģistrēties, lai būtu
nodrošinājums, ka izdevumu noteikti varēsiet šeit iegādāties un
redkolēģija varētu rēķināties ar nepieciešamo eksemplāru
skaitu.
Atgādinām, ka Pāvilostā avīzi var iegādāties Muiţkalniľu
veikalā Dzintaru ielā 103, Bodītē 99, Dzintaru ielā 42, Pāvilostas
novada domē un Pāvilostas bibliotēkā (reģistrētie avīzes
lasītāji), Dzintaru ielā 73, Pāvilostas TIC, Dzintaru ielā Vērgales
pagastā Vērgales pagasta pārvaldē, Vērgales bibliotēkā,
Saraiķu bibliotēkā, Ziemupes bibliotēkā. Kur informatīvo
izdevumu iegādāties Plocē iedzīvotājiem paziľos tuvākajā laikā.

Renāte Citskovska, Mākslas skolas 5.P kurss

Par vai pret

2012.gada 18.februārī
tautas nobalsošana par likumprojektu
"Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē"
Sestdien, 2012.gada 18.februārī notiks tautas nobalsošana
par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
(http://www.cvk.lv/pub/public/).
Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un
104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts
valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu
valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu
valodā.
Tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums „Vai jūs esat par
likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts
valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti ir „Par” un „Pret”.
Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz
noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu, tad viņam
tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Par”.
Ja vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta
valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu valodai, tad viņam
tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Pret”.
Turpinājumu lasiet 7.lpp.

Izdevumā lasiet:

 Trīs labās lietas 2011.gadā – 5.lpp.
 Vai tu mīli jūru? – 13.lpp.
 Par realizētajiem un plānotajiem projektiem
Pāvilostas novadā – 8.-9.lpp.
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DOMES ZIĽAS

26.janvārī notika pirmā domes sēde 2012.gadā. Tajā
veselības apstākļu dēļ nepiedalījās deputāte Indra Ziemele.
Sēdē piedalījās galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde un pie
7.darba kārtības punkta sociālā dienesta vadītāja Ildze Agita
Balode.
1) Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Pāvilostas
novada pašvaldības budţets 2012.gadam” projektu.
1. Apstiprināja grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības
grāmatvedības kontu kodu plānā.
2. Nolēma Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada budţeta
projekta izdevumu daļā papildus:
2.1. Rezervēt finansējumu un organizēt iepirkumu Ziemupes
bibliotēkas datoru telpas, vējtvera un kāpľu remontam;
2.2.
NEIEKĻAUT Pāvilostas pilsētas kultūras nama
kolektīvu tērpu izgatavošanu un pārskatīt iestādes budţetu,
samazinot Jūras svētku izdevumu sadaļu;
2.3.
IEKĻAUT pašvaldības līdzdalības maksājumu
Liepājas reģiona novadu būvvaldei Ls 5570,00 apmērā gadā;
2.4.
IEKĻAUT biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais
vides centrs” plānotās aktivitātes 2012.gadā:
2.4.1.
ziedošo vides objektu uzstādīšanai- Ls 90,00finansējumu iekļaut labiekārtošanas budţetā;
2.4.2.
ziedu laivas izgatavošanai- Ls 80,00- finansējumu
iekļaut labiekārtošanas budţetā;
2.4.3.
tirgus organizēšanai- Ls 240,00- finansējumu iekļaut
04.920. budţeta kodā;
2.4.4.
bērnu svētku pasākumam- Ls 70,00- finansējumu
iekļaut Pāvilostas bibliotēkas budţetā;
2.4.5.
pieredzes braucienam- Ls 20,00- nepiešķirt;
2.4.6.
novada NVO foruma organizēšanai- Ls 100,00finansējumu iekļaut 04.920. budţeta kodā;
2.4.7.
Vītolu ielas svētkiem- Ls 50,00- finansējumu iekļaut
04.920. budţeta kodā;
2.4.8.
konkursa organizēšanai- Ls 50,00- finansējumu
iekļaut Pāvilostas novadpētniecības muzeja budţetā;
2.4.9.
līdzfinansējums projektam- izskatīt atsevišķi pēc
konkrētā projekta izstrādes un tā atbalstīšanas;
2.4.10. vides objektu uzstādīšanai- „Pāvilostas vēja zeķes”Ls 746,14 + Ls 1914,00 vai Ls 1061,52- nepiešķirt;
2.5.
IEKĻAUT dotāciju Pāvilostas ostas pārvaldei
2012.gadā Ls 14 000,00 apmērā;
2.6.
IEKĻAUT Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes „Kastanītis” Ls 1000,00 kanalizācijas sistēmas
remontam;
2.7.
IEKĻAUT finansējumu Ls 290,00 apmērā pabalsta
piešķiršanai Pāvilostas novadā dzīvesvietu deklarējušām
politiski represētām personām (29 X Ls 10,00);
2.8.
Veco ļauţu sveikšanai no 80,85 un 86,87, … gadu
dzimšanas dienā no 01.01.2012. Ls 300,00;
2.9.
IEKĻAUT finansējumu Ls 182,00 apmērā Liepājas
rajona Sporta skolas administratīvo izdevumu segšanai.
3.
Izskatīja jautājumu par pašvaldības būvvaldes
izveidošanu 2013.g.. Tā kā pašvaldība 2011.gadā Liepājas
reģiona novadu būvvaldei maksāja Ls 5570 par tās
uzturēšanu, no iedzīvotājiem un uzľēmējiem būvvalde
2011.gadā ir saľēmusi Ls 4206,00, tas nozīmē, kopā no mūsu
novada būvvalde ir saľēmusi Ls 9776,00. Par šo naudas
summu būtu iespējams pašiem algot arhitektu un būvinţenieri,
kas nodrošinātu būvniecības pārraudzību mūsu novadā un arī
nevajadzētu mūsu cilvēkiem mērot ceļu uz Liepāju, lai kārtotu
daţādus jautājumus. Pie šī jautājuma dome atgriezīsies un
konkrētu lēmumu pieľems vasarā.
4.
Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.1 „Pāvilostas
novada pašvaldības budţets 2012.gadam” projektu. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
un tie ir brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā.

2012. gada februāris

2) Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā.
1. DAĻĒJI ATBALSTĪJA Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas Silvas
Vārsbergas priekšlikumu par štata vienības – bērnu dramatiskā kolektīva vadītāja
izveidošanu uz 8 mēnešiem.
2. NEATBALSTĪJA Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” vadītājas Gaidas Akerfeldes priekšlikumu par likmju paaugstināšanu
pirmsskolas izglītības skolotājām no iestādes budţeta.
3. ATBALSTĪJA Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis”
vadītājas Gaidas Akerfeldes priekšlikumu par likmes paaugstināšanu sētniekamremontstrādniekam.
4. ATBALSTĪJA Pāvilostas vidusskolas 13 skolēnu priekšlikumu par basketbola
trenera darbības nodrošināšanu visa mācību gada garumā. Basketbola trenerim
nolēma piešķirt degvielu darba braucienu veikšanai.
5. Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāţu un struktūrvienību 2012.gada
štatu un tarifikācijas sarakstu, kas stājas spēkā ar 2012.gada 01.janvārī.
6. No 2012.gada 01.janvāra noteica novada domes deputātiem stundu
apmaksas likmi Ls 4,76 apmērā par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs
(komisijās, darba grupās, valdēs u.c.), kā arī par citu deputāta pienākumu
pildīšanu.
7. No 2012.gada 01.janvāra noteica komisiju locekļiem stundu apmaksas likmi
Ls 3,85 apmērā par piedalīšanos komisijas sēdēs.
8. Nolēma saskaľot SIA „Vērgales komunālā saimniecība” un SIA „Pāvilostas
komunālais uzľēmums” atalgojumu no 2012.gada 01.janvāra un darba samaksu
noapaļot uz pilnām summām.
9. No 2012.gada 01.janvāra noteica novada domes priekšsēdētāja mēneša
algas likmi Ls 761,00 apmērā un domes priekšsēdētāja vietnieka mēneša algas
likmi Ls 687,00 apmērā.
3)
Nolēma aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa 1,5 % likmi ēkas vai to
daļas, kuras tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai – tūrisma
uzľēmējdarbībai.
4)
Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus diviem otrās
grupas invalīdiem par īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamās mājas
50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
5)
Samazināja nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem
sešām politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju
apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz
piecus gadus, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Vienai politiski represētai personai atteica samazināt nekustamā īpašuma nodokli
par īpašumu, jo nekustamā īpašumā notiek saimnieciskā darbība (Pāvilostas
novada TIC iesniegtais saraksts par naktsmītnēm Pāvilostas novadā).
6)
Apstiprināja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra veidlapu.
7)
Apstiprināja trīs saistošo noteikumu projektus – Nr. 2 „Par sociālās
palīdzības sniegšanu Pāvilostas novadā”, Nr. 3 „Par Pāvilostas novada
pašvaldības pabalstiem”, Nr. 4 „Par aprūpi mājās”.
8)
Noslēdza zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz nekustamo
īpašumu Sakas pagastā, 0,61 ha platībā un zemes nomas līgumu uz desmit
gadiem uz zemes lietojumu Pāvilostā, zemes vienībai 1182 kvm platībā.
9)
Mainīja lauku tūrismā izmantojamai mājai adresi Vērgales pagastā.
10)
Par īpašuma sadalīšanu. Piekrita divu nekustamo īpašumu, kas
atrodas Vērgales pagastā, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos.
11)
Apstiprināja nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu.
12)
Par degvielas limita noteikšanu. Noteica darba aizsardzības un
ugunsdrošības inţenierei Vitai Cielavai dīzeļdegvielas patēriľa normu 20 litri
mēnesī darba braucienu veikšanai. Noteica sporta trenerim (futbols) Aleksandram
Ivanovam degvielas patēriľa normu 40 litri mēnesī darba braucienu veikšanai.
13)
Nolēma atsavināt Pāvilostas novada pašvaldības īpašumu
„Vasarnieki 13”, Vērgales pagastā, pārdodot to izsolē. Nosacītā cena- Ls 5 600,00.
Apstiprināja nekustamā īpašuma „Vasarnieki 13” atsavināšanas izsoles
noteikumus.
14)
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Vērgales pagastā.
15)
Piešķīra īres tiesības uz dzīvokli Vērgales pagastā uz 5 gadiem.
16)
Dome pieľēma zināšanai Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja U.
Kristapsona ziľojumu par administrācijas un iestāţu darbu.
Nākamās komiteju sēdes plānotas 2012.gada 16.februārī.
Nākamā domes sēde plānota 2012.gada 23.februārī.
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA
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PAZIŅOJUMS

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē
šādu nekustamo īpašumu: „Vasarnieki 13”, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo
platību 1576 kv.m, atklātā mutiskā izsolē 2012. gada 29. martā plkst.
13.00, izsoles nosacītā cena Ls 5600, nodrošinājums Ls 560;
Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā
izsolē, samaksa 100 % latos.
Reģistrācija
izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks”,
reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2012.gada 26.
martam plkst.13.00.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba
dienās Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā
73,Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484561.
Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanai 1 mēneša laikā pēc šī
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā
„Kursas Laiks”, iesniedzot tos Pāvilostas novada domei Pāvilostā,
Dzintaru ielā 73.

LIEPĀJAS REĢIONA NOVADU
BŪVVALDES INFORMĀCIJA

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU)
izsniegšanu.
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada janvārī izskatīja
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
LMT bāzes stacijas „Ziemupe” būvniecība, Pāvilostas novads,
Vērgales pagasts, „Strautiľi”.
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales
pagasts, „Mātras”;
Kūts (10 vienībām) būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas
pagasts, „Plāteri”
Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales
pagasts, Ploce, „Priedes”
Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas
pagasts, „Upenieki”;
Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales
pagasts, „Upeslīči”;
Kūts – klēts rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts,
„Viļľi”

Dabā neesošas palīgēkas

Tās palīgēkas, kas daţādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv,
bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt aprēķināts
nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir iespējams dzēst no
reģistra bez maksas.
Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas,
iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš
interesents var saľemt bez maksas Latvijas valsts portālā
http://www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”,
portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta
Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībā pie zemes lietu
speciālistes Annas Brūkles.
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam jāsaľem
Liepājas reģiona novadu būvvaldes (Graudu ielā 27/29, Liepājā, ieeja no
Dīku ielas puses) izziľa, ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tā
jāiesniedz Valsts zemes dienestā Graudu ielā 27/29, Liepājā, kura
darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Dodoties uz
būvvaldi, līdzi ľemiet īpašuma apliecinošos dokumentus - zemesgrāmatu
apliecību un inventarizācijas lietu! Būvvaldes izziľa maksā Ls 5,00.

Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi

No 2012.gada 23. janvāra ar Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstu bezdarbnieki pašvaldībā var iesaistīties algotos pagaidu
sabiedriskajos darbos.
Pasākumā šobrīd ir iesaistīti 9 reģistrētie bezdarbnieki (4 Vērgalē, 5 – Pāvilostā), kuri atbilst noteiktiem kritērijiem. Darbus
Vērgalē vada Jānis Vitrups, Pāvilostā – Aivars Alnis.
Pāvilostas novadā paredzēts veikt daţādus teritorijas
sakopšanas un labiekārtošanas darbus, kā arī kapsētu sakopšanu,
zaru zāģēšanu, malkas sagatavošanu pašvaldības iestādēm un citus
līdzīga satura darbus.
Pagaidu darbos var iesaistīties cilvēki, kas NVA kā
bezdarbnieki ir reģistrējušies vismaz pusgadu un nesaľem
bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju. Par algotu pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saľems atlīdzību - 100
latus mēnesī, kā arī NVA veiks valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai. Katrs bezdarbnieks
nodarbinātības pasākumā var būt nodarbināts 4 mēnešus 12 mēnešu
periodā.
Ar katru pasākumā iesaistīto bezdarbnieku pašvaldība
slēdz līgumu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Līgumā
tiek noteiktas pušu pienākumi un tiesības, nodarbinātības periods, kā
arī darbu uzsākšanas, izbeigšanas un atlīdzības saľemšanas
nosacījumi un kārtība.
Algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītie
bezdarbnieki varēs saľemt līdz divām brīvām dienām mēnesī, lai
piedalītos NVA organizētajās apmācībās vai darba pārrunās.
Pasākumu īsteno NVA sadarbībā ar pašvaldībām.
ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
koordinatore GUNITA VĒRNIECE, tālr. 29725727

Jautā iedzĥvotāji

1) Vai tiks atjaunots afišu stabs Dzintaru un Celtnieku
ielu krustojumā? Ja nē, tad kāds tam ir pamatojums? Visi
Celtnieku, Krasta, Lašu un Dzintaru ielas(no Celtnieku ielas uz
vecā ciema pusi) iedzīvotāji lasīja tur informāciju.
Atbild Pāvilostas novada pašvaldība: Informējam, ka
informatīvais stends uz Celtnieku un Dzintaru ielas krustojuma netiks
atjaunots. Pašvaldība ir saľēmusi no Lauku atbalsta dienesta
finansējumu 5 afišu stabu rekonstrukcijai un uzstādīšanai. Lai varētu
aptvert lielāko pilsētas daļu ar informatīviem stendiem, tad tie tiks
izvietoti šādās vietās: pie ostas, Tirgus ielā, pie frizētavas, pie veikala
“Vagoniľš” un Upesmuiţas parkā.
2) Kāpēc sociālās palīdzības un aprūpes noteikumi visā
valstī nav vienādi?
Atbild sociālā dienesta vadītāja I.Balode:
Sociālās palīdzības un mājas aprūpes noteikumi patiešām
katrā novadā ir atšķirīgi, jo katra pašvaldība ir izstrādājusi savus
saistošos noteikumus, kuri pamatojās uz mūsu valsts likumdošanu,
bet ir veikti papildinājumi katrā novadā savādāk.
Runājot par mūsu novadu, pie daudziem pabalstiem un
pakalpojumiem tiek izvērtēti iedzīvotāju ienākumi. Tādēļ iedzīvotāji ar
zemākiem ienākumiem var saľemt pašvaldības atbalstu.
Sociālie darbinieki ir gatavi sniegt informāciju jebkuram
iedzīvotājam par pabalstu un pakalpojumu veidiem mūsu novadā, un
tādēļ nevajadzētu meklēt atbildes uz šiem jautājumiem citos novados
un pilsētās, jo informācija vienmēr būs atšķirīga.
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Sociālais dienests ziņo

Janvārī 14 ģimenēm piešķirts trūcīgās
ģimenes statuss, 9 ģimenēm - pamatpabalsts, 10
bērniem piešķirts pabalsts ēdināšanai bērnudārzā un
skolā, 9 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1
persona ievietota pansionātā.
Ar 1.februāri Sakas pagasta sociālai
darbiniecei Artai Bunkai mainās darba organizācija.
Katru trešdienu Arta strādās Vērgales pagasta
pārvaldē.

Paulas 2011.gads
2010.gada nogalē vairākas Pāvilostas biedrības rīkoja labdarības
pasākumu, lai finansiāli palīdzētu Arāju ģimenes atvasītei Paulai atgūt veselību.
Vecāki ļoti tic, ka viņu meitiņa reiz pati nostāsies uz savām kājām un skraidīs kā
citi bērni. Pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem, Paula var ārstēties pie labiem
speciālistiem gan Latvijā, gan Ukrainā. Vecāki savā priekā par Pauliņas
panākumiem grib padalīties arī ar mums, novada iedzīvotājiem.

Fonds ir iespēja cilvēkiem un uzľēmumiem,
kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un
finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus.
Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju
stipendijas. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt
spējīgiem,
centīgiem,
bet
maznodrošinātiem
jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Lai iegūtu
stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un
augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem
noteikumiem:
• maznodrošināts,
• bārenis vai audzina viens no vecākiem, daudzbērnu
ģimene,
• panākumi mācību olimpiādēs.
Cik liela ir stipendija?
100-200 latu ik mēnesi no septembra līdz jūnijam (šos
abus mēnešus ieskaitot).
Kādi noteikumi ir stipendiātam?
Stipendiju piešķir uz vienu mācību gadu.
Ar stipendiātu tiek slēgts līgums ar iespēju to
pagarināt.
Stipendiāts divreiz gadā iesniedz atskaiti par mācību
sesiju rezultātiem.
Piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja stipendiāts nav
izpildījis kādu no līguma noteikumiem.
Pieteikumus fonds pieľem no 12.klašu skolēniem
katru gadu no 15. janvāra līdz 15.aprīlim.
Kādi dokumenti jāiesniedz?
Anketa. Tikai iesūtot anketu elektroniski,
kandidāts reģistrējas datu bāzē un piedalās
konkursā.
Curriculum Vitae (CV).
Motivācijas vēstule.
Fotogrāfija (kvalitatīva, 3x4cm).
12.klases 1.semestra liecības kopija, kurā klāt
pieliktas mācību priekšmetu atzīmes, kuru kurss
beidzies 10., 11. klasē (piem., informātika,
ģeogrāfija).
Informācija par ģimenes sastāvu - vecāki (kur
strādā), māsas, brāļi (kurā klasē mācās, kurā
kursā studē, strādā).
Izziľa no pašvaldības par ģimenes materiālo
stāvokli.
Divas rekomendācijas - viena no skolas direktora,
direktora vietnieka mācību darbā vai klases
audzinātāja, otra - no pagasta/pilsētas sociālā
darbinieka.
Dokumenti jāiesniedz personīgi vai pa pastu.
Adrese: VĪTOLU FONDS, Lāčplēša iela 75 - III, Rīga,
LV-1011. Tālrunis: 67280122, 26022856. Dokumentu
pieľemšana: 9.00 - 16.00
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE

Foto: Artis Arājs

Informācija par Vītolu fondu

Mamma Zane pastāsta: „Paulai pagājušais gads bijis ļoti darbīgs un
pārsteigumiem pilns! Martā bija izdevies savākt vajadzīgo naudas summu, lai Paula
dotos ceļā uz Truskavecu, rehabilitēties jau ceturto reizi. Pēc tās meitiľai ļoti uzlabojās
koordinācija, rokas klausa arvien labāk un labāk, koncentrēties spēj ilgāk.
Pavasarī Paula kļuva par lielo māsu brālītim Mārtiľam. Vasarā Paula nosvinēja trešo
dzimšanas dienu un iemācījās ēdot izmantot zobiľus!!! Mazā roka stieptin stiepās pēc
gardumiem, kurus arī neliedzām, ja jau pati reiz tiek ar tiem galā bez palīdzības.
Septembrī atkal bija jādodas rehabilitēties uz Truskavecu Ukrainā. Nu jau
Paula, tur ierodoties, jūtas kā „‟savējā‟. Visiem par pārsteigumu viľa sāk lietot krievu
valodas vārdus, pati šķirsta grāmatas, paprasa ko vēlas. Mazā roka pēc rehabilitācijas
spēj noturēt pildspalvu un kaut ko skricelēt, paľemt pudeli un padzerties. Skatiens
uzlabojies. Lai tiktu pēc mantas, aktīvi lien, paceļoties uz rokām, skatās apkārt. Jā,
varbūt jums tas neliekas nekas sevišķs, bet Paulai šīs darbības, ko aprakstu, ir
uzvaras, solis tuvāk pilnvērtīgai pašaprūpei.
Lielākais „‟stimulators‟‟ šogad Paulai ir mazais brālis Mārtiľš, kurš ir nemitīgā
kustībā visu dienu, un Paulai ļoti gribas tikt brālim līdz. Kopā ar brāli Paula ir
iemācījusies pareizi velties.
Šajā gadā ceram turpināt rehabilitācijas un izmēģināt vēl jaunas lietas. Tas
viss prasa milzīgas naudas summas. Gada laikā privāti uz kontu saziedoti Ls 1024, no
kuriem Ls 755 ieskaitījām biedrībai „‟Apeirons”, kas kopā ar saziedoto naudu
atmaksāja rēķinu rehabilitācijai septembrī. Kontā ir saziedotās naudas atlikums Ls 269
(no 2011. gada) + naudiľa no pasākuma Pāvilostā „‟Cerību eľģelis‟‟ 2010.gadā, kuru
nu izmantosim jau šā gada pavasarī, kad ceram doties uz rehabilitāciju.
Vēl joprojām darbojas Pauliņai atvērtais ziedojumu tālrunis 90006982.
Maksa par zvanu Ls 1. Visa ziedojumu summa tiek rehabilitācijai.
Stāstu
par
Paulu
varat
izlasīt
internetā
http://www.labdaribasfaktors.lv/stories/1513031-palidzesim-mazajai-paulai#
Šī organizācija ir galvenā ziedojumu vācēja Paulas rehabilitācijai.
Paldies visiem, kuri atbalstīja mūs, visiem, kuri atbalstīs!
Paldies visiem par uzmundrinājumu un laba vēlējumiem!
Paldies visiem, kuri apjautājas par Pauliľu un dzīvo mums līdz!
Jūs visi dodat mums spēku un palīdzat Pauliľai sasniegt mērķi – dzīvot pilnvērtīgu
dzīvi. Ticiet kopā ar mums!”
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2011.gada labie darbi

Jaunā daudzfunkcionā piestātne ostā.
Foto: R.Griškēvičs

Pāvilostas osta 2011–2012

Kas noticis Pāvilostas ostā
pagājušajā gadā un kas plānots šogad?
Patīkami, ka 2011.gadā ir paveikts
ne vien viss gada sākumā iecerētais, bet arī
virkne citu nozīmīgu lietu.
Vasaras sākumā tika atjaunota un
ievietota jūrā Pāvilostas ostas pieľemšanas
ugunsboja, sezonas laikā atjaunots
krāsojums ostas vadlīnijām un novērstas
problēmas to elektroapgādei, rudenī ir veikts
remonts Dienvidu mola ugunszīmei. Šobrīd,
neraugoties uz pagājušā rudens skarbajiem
laika apstākļiem, visi navigācijas līdzekļi
darbojas bez kļūmēm.
Vasaras sākumā tika pabeigta un
nodota ekspluatācijā jaunā jahtu piestātne
līcītī pretī muzeja ēkai. Šogad plānots
rekonstruēt un labiekārtot šīs piestātnes
servisa ēku.
Pagājušās
sezonas laikā
abu krastu jahtu
ostās viesojušās
buru laivas no
Vācijas, Zviedrijas,
Somijas, Lietuvas,
Holandes,
Lielbritānijas,
Francijas,
Dānijas u.c. valstīm.
Veiksmīgi
sadarbojoties
projekta partneriem,
tika operatīvi
sakārtota dokumentācija un jau rudenī
uzsākta jaunas piestātnes būvniecība vecā,
sagruvušā steķa vietā Dzintaru ielā 2B (pretī
ostas
pārvaldes
ēkai).
Jaunā,
daudzfunkcionālā piestātne ir pabeigta un šī
gada janvāra beigās veiksmīgi nodota
ekspluatācijā.
Būvdarbu ietvaros ir veikti arī citi
uzlabojumi ostas infrastruktūrā – visā garumā
nobruģēta iebrauktuve ostas teritorijā,
nomainīta vecā, savu laiku nokalpojusī
elektrosadales sistēma, veikta krasta
nostiprinājumu izbūve pie jahtu piestātnes un
atsevišķās vietās padziļināta ostas akvatorija.

Ir izstrādāts un ostas valdē apstiprināts
ģenerālplāna risinājums kravas piestātnes
teritorijas izmantošanai, kas paredz Pāvilostas
ostā izveidot laivu apkopes, remonta un ziemas
glabāšanas parku. Ir uzsākta sadarbība ar
potenciālajiem investoriem, šobrīd norisinās
sarunas ar projekta partneriem un tiek gatavota
nepieciešamā dokumentācija. Paredzamais
projekta realizācijas laiks – 2-3 gadi.
Tā kā ir beidzies Satversmes tiesas
process par ostas teritorijas detālplānojumu
Dzintaru ielā 2E, ir atsākts darbs pie mazo laivu
piestātnes tehniskā projekta sagatavošanas.
Jaunā piestātne atradīsies krastmalas posmā
starp zvejas piestātni un autoostu, un, ja
neievilksies projekta saskaľošanas process,
būvdarbi varētu sākties jau šī gada rudenī (skatīt
attēlu zemāk).

Lai arī energoresursu sadārdzināšanās
un inflācijas dēļ ostas funkciju nodrošināšana
izmaksā arvien dārgāk, bet ostas pakalpojumu
tarifi ilgu laiku ir palikuši nemainīgi, ostas
pārvalde šogad neplāno veikt radikālu ostas
maksu palielināšanu. Tā kā Pāvilostas osta ir
pašvaldības iestāde, kas darbojas Pāvilostas
novada iedzīvotāju interesēs, mēs darīsim visu
saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu piestātľu
vietas par pieejamām cenām novada
iedzīvotājiem, diferencējot ostas pakalpojumu
maksas vietējiem un iebraucējiem.
Paldies, par sadarbību, un – drošu
navigāciju 2012.gadā!
Capt. Ronalds Griškēvičs,
Pāvilostas ostas pārvaldnieks

Sākoties jaunajam darba gadam,
redkolēģija lūdza pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām
padalīties
savos
sasniegumos un panākumos arī ar
lasītājiem un, izvērtējot iepriekšējo gadu,
nosaukt vismaz trīs pozitīvas lietas, kas
notikušas 2011.gadā. Paldies tiem, kuri
atbildēja, kuri prot un grib savā darbā
saskatīt labo.
Vērgales PII „Kastanītis”
1. Sadarbība ar Liepājas Lietišķo Mākslas
vidusskolu, kā rezultātā tapa vairāki
sporta un rotaļu elementi mūsu rotaļu
laukumā un brīnišķīgi apgleznotas
sienas aktu zālē un 2. stāva koridorā.
2. Vidējās grupas nojumes rekonstrukcija.
3. Eiroremonts
5.gadnieku
tualetes
telpām.
4. Iegūtā pirmā vieta dziesmu konkursā
„Cīravas Cālis 2011.” .
GAIDA AKERFELDE
Pāvilostas novada TIC
1. Apkalpoto tūristu skaitam ir tendence
pieaugt, šogad par 491 tūristu vairāk un
par 5189 nakšľotāju vairāk.
2. Pirmo reizi notika tūrisma sezonas
atklāšana.
3. Izveidots kalendārs “Pāvilostas novads
2012”.
4. Pēc mājas lapas rekonstrukcijas
apmeklētība tajā palielinājusies 7 reizes.
5. Izveidota jauna štata vieta - vadītāja
vietnieks.
MARITA KURČANOVA
Novada sociālajā sfērā
1. Mūsu novada 73 mājsaimniecībām
piešķirtas elektrības dāvinājuma kartes,
kas nebūt nav mazs skaitlis.
2. Ir izveidots sociālo pakalpojumu centrs
Plocē.
3. Šajā bezdarba laikā radītas 2 darba
vietas.
ILDZE BALODE
Pāvilostas ostā
1. Navigācijas līdzekļu sakārtošana.
2. Jaunas, daudzfunkcionālas piestātnes
uzbūvēšana.
3. Laivu servisa parka projekta uzsākšana.
RONALDS GRIŠKĒVIČS
Pāvilostas vidusskolā
1. Ieviests elektroniskais skolēnu mācību
sasniegumu uzskaites ţurnāls „Mykoob”.
2. ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana
izglītības
sistēmas
optimizācijas apstākļos” – iesaistījās un
2., 3. un 4. kategorijas pakāpes ieguva 8
pedagogi.
3. Skola iesaistījusies „Comenius” projektā,
kurš ilgs 2 gadus.
4. Skolai nomainīti atlikušie vecie logi,
izbūvēts siltuma mezgls, pakāpeniski
tiek izremontētas un ar jaunām mēbelēm
aprīkotas klašu telpas un kabineti.
VIDUSSKOLAS ADMINISTRĀCIJA
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Pāvilostas bibliotēkā
1. Iesaistījāmies akcijā "Bibliotēka dodas
pie
lietotāja!",
kuras
rezultātā
Pāvilostas pilsētas iedzīvotājiem, kuri
veselības vai citu apstākļu dēļ paši
nevarēja
atnākt uz bibliotēku un
izmantot
informācijas
tehnoloģiju
sniegtās iespējas, tās varēja apgūt
mājās.
Projekta
noslēgumā
Pāvilostas bibliotēkas darbinieces
saľēma Atzinības rakstu par izcilu
sniegumu publisko bibliotēku attīstības
projekta „Trešais tēva dēls” un
Lattelecom projekta „Pieslēdzies,
Latvija!”
kopīgi
rīkotajā
akcijā
„Bibliotēka dodas pie lietotāja”,
izmantojot Lattelecom dāvāto portatīvo
datoru, tika uzsāktas mājas apmācības
cilvēkiem ar ierobeţotu sociālo aktivitāti
datora un interneta pamatprasmju
apgūšanai. Portatīvais dators palika
bibliotēka lietošanā.
2. Sadarbībā ar Pāvilostas pensionāriem,
realizējot
Latvijas
un
Šveices
sadarbības
programmas
grantu
shēmas
„NVO
fonds”
projektu „Pāvilostas
senioru
mūţizglītības
attīstība
un
sadarbība starp paaudzēm”,
kura
rezultātā tika uzstādīts pacēlājs no 1.
stāva uz 2. stāvu, līdz ar to ikvienam ir
iespēja
apmeklēt
bibliotēku,
pensionāru telpu, konferenču zāli un
ir brīva pieeja ikvienai informācijai un
bezmaksas informācijas tehnoloģijām.
3. Organizējām daudz jaukus pasākumus,
kuros bibliotēkas lasītājiem bija iespēja
tikties ar rakstnieku Ē. Kūli, aktieri J.
Kuplo,
dzejnieku
U.
Ausekli,
komponistu U. Fridrihsonu u. c. Pilsētā
pirmo reizi pēc biedrību iniciatīvas
svinējām Pāvila dienas svinības, kur
ciemos pie pāvilostniekiem bija
atbraukuši
čaklākie
lasītāji
no
Kalvenes, Cīravas un Vērgales.
MAIRITA VĪTOLA
Vērgales pamatskolā
1. Skolotāju tālākizglītība un profesionālā
pilnveide (lielākā daļa skolotāju apgūst
angļu valodu, profesionālā pilnveide
ESF projektos).
2. Bērnu ţūrijas darbs.
3. Skolas tradīciju sekmīga īstenošana.
ANDA BLŪMANE
Pāvilostas kultūras namā
1. Atzīmēti un nosvinēti Pāvilostas pilsētas
svētki, kuru organizēšanā iesaistījās
visas uzaicinātās Pāvilostas pilsētas
pašvaldības iestādes. Iniciatīvu izrādīja
biedrības. Tikai kopā strādājot, mēs
spējam savai pilsētai, paši sev un
pilsētas viesiem pasniegt kā dāvanu skaistus svētkus.
2. Pāvilostas amatierteātris atzīmējis 5
gadu jubileju un veicis profesionālu
izaugsmi,
ko
apliecina
izrāţu
apmeklētāju kuplais skaits.

3.

K/n joprojām darbojas visi pašdarbības
kolektīvi - sieviešu koris, amatierteātris,
bērnu dramatiskais teātris, bērnu
vokālais ansamblis „Burbulīši”, interešu
pulciľš, trīs deju kolektīvi (2012. gadā
deju soļus uzsācis 1. - 4. klašu deju
kolektīvs). Kolektīvos iesaistījušies arī
jauni dalībnieki, par ko, protams,
vislielākais prieks.
SILVA VĀRSBERGA
Saraiķu bibliotēkā
1. Saraiķu bibliotēkā arī 2011.gadā
turpinājās telpu remonts. Prieks par
izremontēto datortelpu, kura kļuvusi
daudz
gaišāka
un
patīkamāka
apmeklētājiem. Šogad un 2013.gadā
remontdarbi turpināsies, lai 2014.gadā
varētu veiksmīgi piedalīties bibliotēkas
akreditācijā.
2. Prieks par pavasara talku, kurā
saraiķnieki piedalījās ļoti atsaucīgi. Talkā
piedalījāmies divas dienas – gan
jūrmalas sakopšanā, gan centra
sakopšanā kopā ar Ziemassvētku vecīti.
Otrajā dienā pie mums ciemojās
Kurzemes TV.
3. Kopā ar deputātiem Vitu Cielavu, Jāni
Vitrupu un Alfrēdu Magoni „iešūpota”
lieta par Saraiķu centra laukuma
labiekārtošanu. Saľemts materiāls
atbalsts, lai pavasarī sāktos darbi pie
bērnu rotaļlaukuma izveides.
4. Protams, prieks arī par kopīgi svinētajām
Lieldienām, 1.septembra pēcpusdienu
bibliotēkā, kopīgo ķekatās iešanu
Mārtiľos, par cilvēku atsaucību ikdienā,
par sadarbību ar Vērgales pamatskolu un
Vērgales pagasta pārvaldi!
INGUNA KOPŠTĀLE
Projektos
1. Ir liels gandarījums, kā katru gadu, par
visiem infrastruktūras projektiem, kas
veikti novadā. Grūti izdalīt vienu, pie tam,
nereti projekts ir iesākts vienā gadā, bet
noslēdzies jau nākamā gadā. Jebkura
ēkas renovācija, būvniecība vai
apkārtnes labiekārtošana ir liels
ieguldījums novada attīstībā.
2. Prieks, ka bez infrastruktūras projektiem,
notiek arī ieguldījums cilvēkresursos,
pieaugušo izglītībā. 2011. gadā visa
gada garumā tika realizēts Pāvilostas
senioru projekts Sakas novada atklātā
sabiedriskā fonda „Sakas novada
pensionāru
nodibinājums”
projekts
„Pāvilostas
senioru
mūţizglītības
attīstība un sadarbība starp paaudzēm
”Latvijas un Šveices sadarbības
programmas grantu shēmai „NVO fonds”,
kurā daţādas zināšanas, prasmes un
iemaľas apguva vecāka gadagājuma
cilvēki, bet atsevišķās nodarbībās dalību
ľēma arī jaunā paaudze. Pateicoties šīm
iestrādēm, tika iesniegts nākamais
senioru projekts KIF un saľemts atbalsts
arī 2012. gadam.

3.

Savu ieguldījumu novada attīstībā dod arī
divi ES (Eiropas sociālā) fonda projekti.
Par „Eiropas naudām” tiks izstrādāti divi
svarīgi attīstības dokumenti: Teritorijas
plānojums un Attīstības programma. Otrā
ES atbalstītā projektā uz 2,5 gadiem
pašvaldībā tika izveidotas četras jaunas
darba vietas pašvaldības speciālistiem.
4. Vēl man liels prieks, ka rodas jauni
projektu rakstītāji, jo viens cilvēks nevar
aptvert visas sfēras. Pateicoties Intai
Vīgantei, tiek realizēti projekti jauniešiem
un Eiropas Savienības Mūţizglītības
programmas
Comenius
projekts
Pāvilostas vidusskolai, kas savukārt ir
nozīmīgi izglītības jomā.
VIZMA ĢĒĢERE
Pāvilostas novadpētniecības muzejā
Ir vairāki gada notikumi, un tie visi ir
iepriecinājuši un devuši vielu pārdomām.
Pārskata gadā muzejā bijušas skatāmas 6
daţādas izstādes un notikuši 7 tematiskie
pasākumi.
1. Viens no tiem bija 28. aprīlī atceres un
piemiľas diena veltīta skolotājai novadpētniecei, muzeja izveidotājai
Oridai Grīnbergai. Pasākumā atmiľās
dalījās viľas bijušie kolēģi un skolnieki.
Ar siltiem, sirsnīgiem vārdiem tika
atsauktas atmiľā tās dzīves gudrības,
kuras
skolotāja
mācīja
saviem
skolniekiem. Ciešā saistījumā ar dabu, ar
apkārtējo vidi, jo ar sirdi un dvēseli pati
pētīja novadu. Neaizmirsīsim savus
skolotājus!
2. Laivas mājā izstāde „Ieskats pagātnē”.
Izvērsās interesants darbs pie izstādes
izveidošanas. Sadarbība ar Melāniju
Veinbergu un Indru Plēpi (dz.Veinberga),
kuras dalījās atmiľās par savu tēvu,
vectēvu Jāni Freimani Pāvilostas ostas
priekšnieku no 1920.-1937.g. Ar iegūto
informāciju un muzeja krājumu mēs
sasniedzām mērķi. Godināt drošsirdīgos
un varonīgos pāvilostniekus glābšanas
laivas komandu. Izstādi apmeklēja 1781
interesents.
3. Finansiāls atbalsts muzeja ēkas jumta
seguma nomaiľai un Laivas mājas
remontam. Pirmais projekts par muzeja
mansarda stāva izbūvi tika rakstīts jau
1997. gadā. Bija tādi laiki, projektus, kur
vajadzēja naglas un dēļus neatbalstīja.
Gāja laiks…tika meklēti līdzekļi daţādās
programmās un fondos, turpinājām rakstīt
projektus, bet…..Viss notiek, tad kad
jānotiek. Beidzot izdevās! Ar šiem
vārdiem vēlos pateikt, ka ir piesaistīta ES
Zivsaimniecības fondu nauda šo projektu
īstenošanai. Paldies, par atbalstu domes
projekta koordinatorei Vizmai Ģēģerei un
domes
priekšsēdētājam
Uldim
Kristapsonam. Ticiet un piepildīsies!
IRINA KURČANOVA
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Vērgales kultūras namā
Prieku sagādā visi pasākumi, kas
notiek, bet, jo īpaši, ja tos skatās, piedalās un
novērtē daudz cilvēku. Vērgales kultūras nama
zālē trūka vietas, kad dziedāja Inga un
Normunds uz sālsmaizes svētkiem, kad Rīgas
aktieri atbrauca ar teātri ,,Tā precas vecpuiši‟‟,
kad valsts svētkos dziedāja Andris Skuja. Ļoti
jauks bija Vērgales dejotāju 25 gadu jubilejas
koncerts muiţas laukumā, bet seniori piepildīja
zāli ,,Vakarvējš‟‟ 10 gadu sadziedāšanās
svētkos, aizputnieku un pāvilostnieku spēlētās
izrādes brīvdabā. Kā lai nepiemin pagasta
svētkus un humora šovu, muzikantu
atkalredzēšanos un Bebes otro saietu,
tradicionālo ģimeľu vakaru martā (šoreiz gan
kļūdījos ar viesmāksliniekiem, bet kam
negadās…) un tā varētu iziet cauri visam
gadam. Prieks, ka mūsu kultūras pasākumus
apmeklē ne tikai vērgalnieki, bet arī ļaudis no
Liepājas, Pāvilostas, Medzes, Grobiľas,
Dunalkas, Cīravas. Pēc pasākumiem es ľemu
vērā Jūsu ieteikumus un kritiku, un paliek labi
un dzimst jaunas idejas, kad ejot ārā pēc
pasākuma, noskan mazs vārdiľš - paldies par..
un paldies visiem Jums, kas ir uzticīgi un
atbalsta kultūru un kultūras darbu Vērgalē. Uz
atkal redzēšanos!
VELGA FREIMANE
Ziemupes bibliotēkā un tautas namā
1. Remonts Ziemupes tautas namam,
nomainītais jumts un apkure.
2. Lielā Ziemupes svētku egle un viss, kas ar
to saistīts.
3. Nav viegli izdalīt ko vienu, tādēļ
priecājamies par visu, kas Ziemupē notiek.
Priecājamies par visiem notikušajiem
pasākumiem Ziemupē, arī par tiem, kurus
organizē biedrība „Ziemupīte”. Ziemupei ir
tāda īpatnība, ka mēs esam tik cik mēs
esam, mēs esam maz. Un no pašu
aktivitātes vien ir atkarīgs vai pasākumi
būs izdevušies, vai būs kam tos organizēt.
DAINA VĪTOLA
Lauksaimniecībā Vērgales pagastā:
1. Zemnieki
nav
likvidējuši
savas
saimniecības un nav aizbraukuši pelnīt
naudu uz ārzemēm. visi cīnās un arī
mērķtiecīgi iet attīstībā. Vērgales pagasta
lauksaimnieki ir strādīgi, mērķtiecīgi, ar
stingru mugurkaulu.
2. Liels prieks, ka par spīti visām problēmām
Latvijā, daudzi Vērgales pagasta jaunieši
nav devušies laimi meklēt pasaulē, bet
nodibinājuši savas saimniecības. Vērgales
pagasta lauksaimnieku pulku papildinājuši
jaunie zemnieki - Mārtiľš Akerfelds, Gatis
Pinkulis, Edgars Sils, Ritvars Zītars, Igors
Gulbis, Nauris Vītols.
3. Pērn ar Pāvilostas novada pašvaldības
atbalstu lauksaimnieki izstāţu kompleksā
"Rāmava" apmeklēja
starptautisko
lauksaimniecības, lopkopības, meţkopības
un lauku celtniecības izstādi, kā arī
ekskursijā ciemojās " Lāču" maizes
ceptuvē.
RUDĪTE BĒRZIĽA
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Pāvilostas PII „Dzintariľš”
Mums pašiem prieks par to, ka izdevās:
1. izremontēt ļoti noplukušo kāpľu telpu uz
„Vāverēnu” grupu un tualetes telpu,
2. atjaunot autobusiľu rotaļu laukumā,
3. ar labiem panākumiem bērni startējuši
daţādos konkursos:
- „Cīravas Cālis 2011” - dalībniekus
sagatavoja skolotāja Aija Gertsone,
godalgotas vietas ieguva: Elizabete
Kiričenko, Gabriela Vagotiľa – Vagule,
atzinības saľēma: Rainers Zamarītis,
Alise Aleksandra Griškēviča, Agate
Štokmane,
- „Mans Tautiskais T – KREKLS” dalībniekus sagatavoja skolotāja Gunita
Delijeva, apliecinājumu par uzvaru un T
kreklu ar paša zīmēto uzdruku ieguva
Jānis Ūdriľš,
- „Krasta ugunis” dalībniekus sagatavoja
skolotāja Gunita Delijeva, atzinību un
iespēju bez maksas apmeklēt Līvu
akvaparku ieguva Emīls Kurčanovs,
- „Ziemassvētku kartiľa” dalībniekus
sagatavoja skolotāja Ligita Eihvalde,
atzinību pirmsskolas vecuma grupā
ieguva Samanta Ozola.
4. Esam kuplinājuši pilsētas svētku
programmu ar Mātes dienai veltītu
koncertu.
5. Ar priekšnesumiem piedalījušies pilsētas
Lieldienu pasākumā un iesaistījušies
Pāvilostas
dzimšanas
dienas
programmā.
6. Sadarbībā ar Mutes veselības centru
noorganizējām mobilās zobārstniecības
autobusu pirmsskolas iestādē. Līdz ar to
bērniem bija iespēja salabot zobus un
veikt zobu higiēnu.
MONTA PĒTERMANE
Vērgales komunālais uzľēmumā
Izvērtējot ne tikai 2011 gada
notikumus ,bet arī lielāka laika posma
darbus, nonācām pie secinājuma, ka
svarīgākais notikums šo gadu laikā ir - ERAF
ūdenssaimniecības
projekta
‟‟Vērgales
pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas
sistēmas atjaunošana un izbūve Vērgales ,
Ziemupes, Ploces un Saraiķu ciemos” .
Projekts tika sekmīgi iesākts ar Vērgales
pagasta padomes atbalstu un veiksmīgi
pabeigts ar Pāvilostas novada domes
atbalstu. Par to jāsaka liels paldies visiem,
kas piedalījās ši projekta realizācijā. Īpaša
pateicība jāizsaka mūsu novada domei bez
kuras palīdzības nebūtu iespējams pabeigt tik
vērienīgu vides projekta realizāciju.
IVARS LAPIĽŠ
Informatīvajā izdevumā
Novada apdzīvoto vietu un tur
dzīvojošo cilvēku iepazīšana. Viľu ieteikumu
un vajadzību atspoguļojums izdevumā. Tas
nonācis arī pie redzīgām acīm un dzirdīgām
ausīm, kā rezultātā daţas lietas arī tiek
sakārtotas un uzlabotas.
MARITA HORNA

Turpinājums no 1.lpp.

Informācija par
REFERENDUMU

Tiesības
piedalīties
tautas
nobalsošanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas
pilsoľiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši
18 gadu vecumu. Lai nobalsotu, nepieciešama
derīga Latvijas pilsoľa pase. Tautas
nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirkľi būs
atvērti no plkst. 7:00 līdz 22:00. Vēlētāji
balsošanai var izvēlēties jebkuru vēlēšanu
iecirkni pēc izvēles. Lai nodrošinātu, ka katram
vēlētājam ir tikai viena balss, vēlētāja pasē tiks
izdarīta atzīme par dalību tautas nobalsošanā.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, kā arī šo
vēlētāju aprūpētājiem ir iespēja pieteikt
balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošanai
atrašanās vietā jāpiesakās no 2012.gada
08.februāra līdz 18.februāra plkst. 12.00.
Iesniegums jānogādā vēlētāja atrašanās
vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī tā darba
laikā. No 08.02. līdz 17.02. vēlēšanu iecirkľu
darba laiks būs četras stundas dienā.
Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkľu darba
laiki
Iecirknis Nr. 577 Pāvilostas novada pašvaldība,
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads,
LV-3466, tālr. Nr. 63484559
no 08.02.2012.-16.02.2012.no plkst.10:00-14:00
17.02.2012. no plkst. 15:00-19:00
tautas nobalsošanas dienā no plkst. 7:00-22:00
Iecirknis Nr. 601 Vērgales pagasta pārvalde,
Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads, LV-3463, tālr. Nr. 63490836
no 08.02.2012.-16.02.2012. no plkst.9:00-13:00
17.02.2012. no plkst.14:00-18:00
tautas nobalsošanas dienā no plkst. 7:00-22:00
Iecirknis Nr. 598 Sakas pagasta pārvalde,
Pagasta māja, Sakas pagasts, Pāvilostas
novads,
LV-3466, tālr. Nr. 63453658
no 08.02.2012.-16.02.2012.no plkst. 9:00-13:00
17.02.2012. no plkst. 13:00-17:00
tautas nobalsošanas dienā no plkst.7:00-22:00
Pāvilostas novada vēlēšanu komisija tālr.
29725727

Reliģiskās ziņas
Dievkalpojums SARAIĶU EV.LUT.
BAZNĪCĀ notiks 19.februārī plkst.11.00.

Dievkalpojumi
ZIEMUPES EV.LUT. BAZNĪCĀ notiks
12.februārī plkst.14.00
19.februārī plkst.11.00
26.februārī plkst.14.00

LEADER pieeja –
dzīves kvalitātes
uzlabošanai
iedzīvotājiem laukos

Nu jau trīs gadus biedrība Liepājas rajona partnerība administrē Lauku
attīstības programmas 4.ass pasākumu ar LEADER pieeju, kā arī Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 4.prioritāro virzienu,
kas paredzēts zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai attīstībai. LEADER pieeja ir
balstīta uz Vietējās attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu. Vietējā attīstības
stratēģija tiek īstenota atklātu projektu konkursu veidā.
Vietējās attīstības stratēģijas Rīcības plāns lauku attīstībai paredz laika
posmā no 2009. – 2013.gadam sludināt četrus projektu konkursus. Jau šajā,
2012.gadā, tiks izsludināta pēdējā šī plānošanas perioda projektu konkursa kārta.
Trijās projektu konkursu kārtās Liepājas rajona partnerībā tika iesniegti 155 projektu
pieteikumi. Uz šo brīdi jau īstenoti 45 projekti par kopējo publisko finansējumu
534 787 Ls. Visvairāk, t.i. 16 projekti, tiek īstenoti Grobiľas novadā, 15 projekti Aizputes novadā, 10 projekti - Pāvilostas novadā, 9 projekti - Priekules novadā, 7
projekti - Rucavas novadā, 6 projekti - Nīcas novadā, 3 projekti - Vaiľodes novadā
un 2 projekti - Durbes novadā.
Vietējās attīstības stratēģijas Rīcības plāns zivsaimniecībai nozīmīgo
teritoriju atbalstam paredz laika posmā no 2009. – 2013. gadam sludināt vairākus
projektu konkursus. 2012. gada sākumā tiks izsludināts projektu konkurss, sniedzot
nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībā. Finansējums būs
pieejams zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām infrastruktūras sakārtošanai,
teritorijas labiekārtošanai, ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, kā arī zivsaimniecības uzľēmumiem vai
zivsaimniecībā nodarbinātajiem ekonomiskās darbības restrukturēšanai,
pārorientācijai un darbību daţādošanai.
Ko LEADER pieeja dod lauku iedzīvotājiem? Pirmkārt jau to, ka paši
iedzīvotāji var iesaistīties daţādos projektos, kas vērsti uz dzīves kvalitātes
uzlabošanu konkrētajā lauku teritorijā. Otrkārt, veidot vai uzlabot lauku iedzīvotājiem
nepieciešamos pakalpojumus tuvāk dzīves vietai. Treškārt, iespēju pašiem noteikt
lauku attīstības virzienus, iesaistoties lauku teritorijas vajadzību noteikšanā, kā arī
pašiem rūpēties par lauku teritorijai raksturīgās kultūras un dabas vides, tradīciju
saglabāšanu un saudzīgu ilgtspējīgu saglabāšanu, veidot piederības sajūtu un
lepnumu par savu teritoriju. Ne jau vienmēr mums jāgaida, ka pašvaldība izveidos,
piemēram, jaunu aktīvās atpūtas laukumu bērniem un jauniešiem, vai sakārtos kādu
kultūras mantojuma ēku vai arī izremontēs un labiekārtos jauniešu centrus. LEADER
pieeja paredz, ka tieši paši iedzīvotāji aktīvi iesaistās daţādu projektu īstenošanā.
Pašreiz Liepājas rajona partnerība aktīvi strādā pie Vietējās attīstības
stratēģijas grozījumiem gan lauku attīstības, gan zivsaimniecības rīcības plānos, lai
jau februārī varētu izsludināt kārtējos projektu konkursus. Šogad projektu konkursā
papildus tiks dota iespēja uzlabot savu darbību un īstenot projektus arī uzľēmējiem,
zemnieku saimniecībām, kas raţo vai arī plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu
lauksaimniecības produktu raţošanu, kā arī mājraţotājiem produktu pārstrādei
mājas apstākļos.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju un Rīcības plāniem varat iepazīties mūsu
mājas lapā www.lrpartneriba.lv, kā arī Liepājas rajona partnerības birojā – Krasta
ielā 12, Grobiľā.
Liepājas rajona partnerības koordinatores un ELFLA administratīvās
vadītājas Initas Ates pieľemšanas laiki: katru darba dienu no 10.00 – 15.00.
Kontakti: tel. 63491806, mob.tel. 26595623, e-pasts: inita.a@inbox.lv vai
inita.ate@lrpartneriba.lv.
EZF administratīvās vadītājas Ligitas Laipenieces pieľemšanas laiki:
otrdienās un ceturtdienās no 10.00 – 15.00. Kontakti: tel. 63491806, mob.tel.
26586604, e-pasts: ligita.laipeniece@lrpartneriba.lv.
EZF Administratīvā vadītāja asistenta Ēvalda Urtāna pieľemšanas
laiki: otrdienās un ceturtdienās no 12.00 – 15.00. Kontakti: tel. 63491806,
mob.tel. 29268311, e-pasts: evalds.urtans@lrpartneriba.lv.
Būsim atsaucīgi un tiksimies ar Jums arī ārpus norādītajiem pieľemšanas
laikiem, lai pārrunātu Jums aktuālos jautājumus saistībā ar mūsu darbību. Iesakām
pirms ierašanās iepriekš sazināties, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.
Liepājas rajona partnerības koordinatore INITA ATE
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Noslēdzies ir Sakas novada atklātā sabiedriskā fonda

„Sakas novada pensionāru
nodibinājums” projekts
„Pāvilostas senioru mūţizglītības attīstība un
sadarbība starp paaudzēm” Latvijas un Šveices sadarbības
programmas grantu shēmai „NVO fonds”,
projekta I.D. Nr. 2010.CH04/mic-228/37.
Pilnībā ir noslēdzies Pāvilostas senioru realizētais
projekts „Pāvilostas senioru mūţizglītības attīstība un
sadarbība starp paaudzēm”, kura realizācijas laiks bija no
01.01.2011. līdz 31.12.2011. Projekta ietvaros visa gada
garumā seniori varēja apgūt daţādas zināšanas, prasmes un
iemaľas. Tika apgūti tik nopietni priekšmeti, kā datorapmācība
un angļu valoda, kā arī nodarbības „sirdij un dvēselei”: daţādi
rokdarbi un
floristika.
Praktiski padomi tika gūti
daiļdārzniecības, ēdienu gatavošanas (zivju ēdienu, kūku
cepšanas un lauku maizes cepšanas) nodarbībās, zāļu tēju
apstrādes un sagatavošanas nodarbībās. Savas veselības un
moţa gara uzturēšanai noderēja nūjošanas, veselības
uzlabošanas kursa un rāpošanas / rīvēšanās (pēc I. Zinģītes
metodes) nodarbības. Pozitīva un sekmīga bija sadarbība ar
jauno paaudzi: bija nodarbības, kurās piedalījās kā seniori, tā
arī Pāvilostas vidusskolas jaunieši, kas sniedza savstarpēju
pieredzi gan jauniešiem, gan arī senioriem. Neaizmirstams
bija kopīgais sporta pasākums kopā ar Pāvilostas vidusskolas
Jaunsargiem un viľu vadītāju Kasparu Rudīti. Bez apmācībām
projekta ietvaros seniori arī devās trīs pieredzes apmaiľas
braucienos uz Virgu, Smilteni un Nīcu. Saulgrieţos Lieldienās, Jāľos un Ziemassvētkos seniori apmeklēja
Pāvilostas pansionātu un ar savu apsveikuma programmu
sveica vecā ļauţu nama iemītniekus. Liels ieguldījums no
projekta ir invalīdu paceļamais krēsls, kas kalpos ne tikai
Pāvilostas pensionāru nodibinājumam, bet arī bibliotēkai un
tiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas vēlēsies apmeklēt
Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāles pasākumus.
Arī konferenču galdi, kas tika iegādāti projekta ietvaros, kalpos
visiem pasākumiem, kas tiks organizēti konferenču zālē.
Pateicoties pieredzei šajā projektā, seniori ir guvuši
pārliecību par savu varēšanu, sagatavojuši, iesnieguši un
guvuši atbalstu jaunam projektam no Kopienu iniciatīvu fonda,
līdz ar to apmācības un citas aktivitātes tiks turpinātas arī
2012. gadā.
Foto: Vizma Ģēģere. Maizes un picu cepšanas
nodarbības „Ievlejās ”
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Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
VIZMA ĢĒĢERE
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Vienošanās Nr.4 /2011/VDzPIII
Sakas novada atklātais sabiedriskais
Fonds „Sakas novada pensionāru nodibinājums”
ir iesniedzis un saľēmis atbalstu no Kopienu
iniciatīvu fonda programmā „Veselībai
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Pašreiz tiek realizēti šādi projekti:


un dzīvotpriekam” projektam „Dzīves

kvalitātes uzlabošana un
veselīga dzīvesveida
popularizēšana Pāvilostas novada senioriem”, kurš
tiks realizēts no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 1. oktobrim. Kopējā
projekta summa sastāda LVL 1930.00, no tā programmas piešķīrums
sastāda LVL 1670.00, Pāvilostas novada pašvaldības atbalsts sastāda LVL
260.00. Projekta ietvaros paredzētas daţādas apmācības un nodarbības:
datorapmācība, veselīgas ēšanas pamati, dabas velšu izmantošanā
veselīgā uzturā, zāļu tēju vākšana un sagatavošana, dekupāţa,
līnijdejošanas apmācības. Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot
pensionāru istabu ar jaunām mēbelēm, iegādāties portatīvo datoru un
fotoaparātu nodibinājuma vajadzībām. Apmācības plānots uzsākt februāra
mēnesī ar datorapmācību, lektore Alla Lācīte, un veselīgas ēšanas pamatu
apmācību, lektore Inese Krasta. Minētās apmācības notiks Pāvilostas
vidusskolā. 9. martā (datums var nedaudz mainīties), paredzētas
dekupāţas nodarbības, lektore Regīna Ţilinska. No jauna tiek komplektēta
līnijdejotāju grupa, lektore Rudīte Jance. Uz visām minētajām nodarbībām
laipni lūgti pieteikties visi novada seniori. Pieteikties uz nodarbībām var pie
nodibinājuma vadītājas Arājas Maijas. Informācija par nodarbībām tiks
ievietota Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv, kā arī TIC logā un
Pāvilostas bibliotēkā.

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi projekta pieteikumus
ELFLA programmā „Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un
saľēmusi atbalstu desmit projektiem, visiem projektiem atbalsta intensitāte
ir 90 % no kopējās summas, 10 % sastāda pašvaldības līdzfinansējums:











„Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija”, kopējās izmaksas
sastāda LVL 47 423,16, projektā paredzēta Pāvilostas k/n fasādes
renovācija un ventilācijas izveide k/n zālē;
„Gājēju celiľa rekonstrukcija Pāvilostas novada, Vērgales
pagastā, Vērgales ciemā”, kopējās izmaksas sastāda LVL 13
418,77, projektā paredzēta gājēju celiľa izveide Vērgales centrā;
„Dzīvojamās ēkas - mūzikas skolas vienkāršotā rekonstrukcija”,
kopējās izmaksas sastāda LVL 4778,00, projektā paredzēta
Pāvilostas mūzikas skolas veco logu nomaiľa;
„Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas laukuma izbūve
Ziemupes ielā 8, Saraiķos, Vērgales pagastā”, kopējās izmaksas
sastāda LVL 7 542,05, projekta ietvaros paredzēts veikt
labiekārtojumu un rotaļu- sporta laukuma izveidi Saraiķu centrā.
„Pāvilostas mākslas skolas rekonstrukcija”, kopējās izmaksas
sastāda LVL 41 999,40, projekta ietvaros paredzēts nomainīt ēkas
jumtu, nomainīt logus un durvis.
„Dzīvojamās ēkas - fasādes rekonstrukcija”, kopējās izmaksas
sastāda LVL 4071,63, projekta ietvaros paredzēts nomainīt un
restaurēt vecos Pāvilostas novadpētniecības muzeja logus.
„Ernesta Šneidera laukuma 1(B) un Ernesta Šneidera laukuma 10
(A) laukuma rekonstrukcija”, kopējās izmaksas sastāda LVL
11 814,27, projekta ietvaros paredzēts izstrādāt tehnisko projektu
visai laukuma rekonstrukcijai, veikt labiekārtojumu un izbūvēt
labiekārtotus gājēju celiľus. „Rīvas bibliotēkas apkures sistēmas
rekonstrukcija”, kopējās izmaksas sastāda LVL 1222,74, projekta
ietvaros paredzēts uzstādīt siltumsūkni Rīvas bibliotēkā;
„Bērnu un jauniešu telpu vienkāršotā rekonstrukcija, Stadiona
ielā 6, Pāvilostā”, kopējās izmaksas sastāda LVL 8430,80, projekta
ietvaros paredzēts veikt kosmētisko remontu dienas atbalsta centra
„KRAMS” telpās.

„Lauku uzľēmēju saraţotās produkcijas realizācijai
atbilstošas infrastruktūras sakārtošana Pāvilostā”, projekta
kopējās izmaksas LVL 6 988,41. Projekta ietvaros tiek
izgatavotas jaunas tirgus letes un afišu stabi. Darbu veicējs ir I/K
„Gabaliľa Daiľa darbnīca”. Tie būs pieci afišu stabi, kas tiks
izvietoti visas Pāvilostas pilsētas garumā. No vecajiem afišu
stabiem tiks saglabāts metāla karkass. Bez tam tiek izgatavotas
11 jaunas tirgus letes ar soliľiem un atkritumu konteineriem, kas
tiks izvietotas Pāvilostas Tirgus laukumā.

„Pāvilostas jauniešu Sērf kluba būvniecība”, projekta kopējās
izmaksas LVL 17 074,43. Projekta ietvaros paredzēta Pāvilostas
Serf kluba būvniecība pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja.
Pašreiz tiek izstrādāts Serf kluba tehniskais projekts.
Veiksmīgi noslēdzies Pāvilostas biedrības „Pāvilostas Serf klubs”
īstenotais projekts „Sporta aktivitāšu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Pāvilostas novadā”. Ir
iegādāts serf sporta inventārs daţādām vecuma grupām un
profesionalitātes līmenim, kuru varēs izmantot Pāvilostas jaunieši un
interesenti. 25. janvārī veiksmīgi noslēdzās LAD organizētā kontrole.


II kārtas projektu konkursā Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007 - 2013. gadam
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana” tiek
realizēti šādi projekti:
 „Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku”,
projekta kopējās izmaksas LVL 8002,60. Projekta ietvaros tiek
rekonstruēta vēsturiskā Laivu māja. Darbus veic SIA „Kurzemes
ceļinieks un būvnieks”. Pēc rekonstrukcijas darbiem Laivu mājā
paredzēts izvietot lielgabarīta Pāvilostas novadpētniecības
muzeja ekspozīciju.
 „Pāvilostas novadpētniecības muzeja jumta rekonstrukcija”,
projekta kopējās izmaksas LVL 34 983,93. Projekta ietvaros
paredzēts renovēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja jumtu un
otro stāvu, lai varētu šeit izvietot Pāvilostas novadpētniecības
muzeja krājumā esošo ekspozīciju par zvejniecības attīstību
Pāvilostā. Tā kā Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir Vietējās
nozīmes kultūras piemineklis, pēc pirmās apturētās iepirkumu
procedūras tika veikta saskaľošana ar Kultūras pieminekļu
inspekciju par jumta klājuma- dakstiľu (betona) atbilstību
prasībām. Ir izsludināts iepirkums un pavasarī uzsākti plānotie
rekonstrukcijas darbi.

Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt divus ES
(Eiropas Sociālā) fonda projektus:
„Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrāde”, projekta kopējās izmaksas sastāda LVL
48884.00 (projekts tiek 100 % atbalstīts). Projekta ietvaros tiks
izstrādāti divi svarīgi pašvaldības dokumenti: Pāvilostas novada
teritorijas plānojums un Pāvilostas novada attīstības programma.
Projekta „Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada
pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” kopējās
izmaksas sastāda LVL 18 500.00 (projekts tiek 100 % atbalstīts).
Projekta ietvaros pašvaldībā tika pieľemti darbā četri speciālisti uz 2,5
gadiem: būvinţenieris, juriskonsults, sociālais darbinieks un datu
bāzes analītiķis.
Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
VIZMA ĢĒĢERE
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Lauksaimniekiem…

7.martā, plkst. 1030 , Durbes kultūras
namā SEMINĀRS „Lauksaimniekiem
būtiskas nodokļu izmaiņas 2012.gadā”
Lektore: INGUNA LEIBUS, Dr.oec., LLU asoc. profesore

Tēmas:
ZS - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja ar nodokli
apliekamie ienākumi, likmes, nodokļa aprēķināšanas
kārtība izmaiľas gada ienākumu deklarāciju
iesniegšanā.
ZS – uzľēmumu ienākuma nodokļa maksātāja papildus
nodoklis par dividendēm pielīdzināmu ienākumu, tā
uzskaite nodokļa atvieglojumi.
Nodokļi no darba samaksas un pašnodarbinātā sociālās
apdrošināšanas iemaksas.
Grozījumi mikrouzľēmuma nodokļa likumā. Kādos
gadījumos
zemniekam
ir
izdevīgi
maksāt
mikrouzľēmuma nodokli vai fiksēto ienākuma nodokli.
Lauksaimniekiem būtiskas PVN normas kases princips.
PVN darījumiem ES dalībvalstīs darījumi, par kuriem
PVN maksā pircējs (kokmateriāli, metāllūţľi,
būvniecība).
Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto
ienākumu deklarēšana.
Plānotās uzľēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa
izmaiľas.
Atbildes uz jautājumiem.
Plānotas mācības līdz plkst.15iem, ar vienu 30
minūšu pārtraukumu
Interesentiem obligāti pieteikties līdz 5.martam, darba
laikā zvanot Maijai Lankupai 63484987, 26263682.
=====================================

Zemnieku saimniecĥbu reforma atcelta

2011. gada 31. decembrī spēkā stājās likums „Par
Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu”.
Likums atceļ Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu,
kurš tā arī spēkā nestājās.
=====================================

VPM samazinājuma koeficients

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka vienotā
platības maksājuma atbalsts valstī 2011. gadā pārsniedza
kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc, veicot atbalsta
izmaksu, vienotā platības maksājuma 2011. gada atbalsta
likmei tiek piemērots samazinājuma koeficients 0,94871.
Līdz ar to VPM likme 2011. gadā pēc samazinājuma
koeficienta piemērošanas ir 50,75 Ls/ha.
=======================================

Portāls lauksaimniekiem – farming.lv.

Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu Latvijā
strādājošos lauksaimniekus un viľu sadarbības partnerus.
Latvijā ir radīts unikāls portāls, kur ir iespējams saľemt
nepieciešamo informāciju efektīvai lauksaimnieciskās
raţošanas attīstībai Latvijā.
========================================
Ziema ir laiks, kad var sakārtot dokumentus. Lai
saľemtu
LAD
Eiropas
savienĥbas
maksājumus, ir jābūt zemes nomas līgumam, kas ir
jāuzrāda, ja saimniecībai ir LAD kontrole. Var sastādīt gan
abas puses vienojoties par savu līgumu, gan izmantot
paraugu, kurš pieejams ZM mājas lapā zm.gov.lv. Līgums ir
spēkā, ja abas puses ir līgumu parakstījušas.Ja vēlas lielāku
drošību un lai nākotnē nerastos kādas domstarpības, līgumu
var papildus vēl apstiprināt bāriľtiesā vai pie notāra.

Pāvilostas novadā lauksaimniekiem rĥkotas
informatĥvās dienas

Pāvilostas novadā tiks rīkotas informatīvas dienas lauksaimniekiem,
kurās tiek aicināti visi interesenti. Pirmā notiks Sakas pagasta pārvaldē
28.februārī plkst. 11:00 un otra „Vērgales pagastmājā” 14.martā plkst.
11:00.
Abām šīm dienām būs kopēja programma:
AAS „Seesam” piedāvājums lauksaimniekiem. Lektore – Agnese
Čerľevska.
Hipotēku banka ar aktualitātēm kreditēšanā zemes iegādei. Lektore –
Ira Jakobsone.
SIA „LLKC” Liepājas nodaļas piedāvātie pakalpojumi, Lektore – Ieva
Kreicberga.
Kā arī cita aktuāla informācija lauksaimniekiem.

8.februārĥ (trešdien) plkst. 11.00, Durbes kultūras namā
Seminārs „Humusvielu pielietošana lauksaimniecĥbā”
Tēmas: Kas ir humusviela un kāda ir to loma dabā? Ar ko humusviela
piesaistījusi lauksaimnieku interesi? Kā humusvielas lieto citur pasaulē – vai
tiešām viss ir tik jauki? Kāda ir humusvielu preparātu kā mēslošanas līdzekļu
popularitāte Latvijā? Ar ko tad mūsu humusvielu mēslošanas līdzekļi ir labāki par
ārzemju produkciju? Kādas ir humusvielu produktu cenas un mūsu
lauksaimnieku iespējas tos iegādāties?
Lektori: SIA “INTELLECO” valdes priekšsēdētājs Dainis Rozentāls;
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes Vides zinātnes laboratorija un
kūdras humusvielu pētnieks, vides zinātľu doktors Jānis Šīre.
Latvijas Biomasas asociācija aicina zemniekus uz

semināru "Par biomasas audzēšanu" un arĥ uz
sadarbĥbu.
Seminārs notiks 13. februārĥ plkst. 11.00 Durbē.
Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" (a/s
"Kurzemes CMAS") rīko izbraukuma prezentāciju par tēmu:
A/s "Kurzemes CMAS" 2012.gada vaislas buļļu piedāvājums

un ciltsvērtĥbas novērtējums”,
15.februārĥ plkst.11,00, Durbes kultūras namā

Uzľēmums piedāvā govju ganāmpulku īpašniekiem iegādāties barības
piedevas: Biodox (inaktivētais raugs) un Vicomb (produkts reproduktīvo spēju
uzlabošanai). Sīkāku informāciju par šo piedevu ietekmi uz govju raţību un
auglību, varēsiet iegūt semināra laikā.
Tālruľi informācijai : Sigita Lukaţe, mob. 26108868, Enda Bartuševica, mob.
29736034.

Visiem, kuri vēlas savos dārziņos izaudzēt garšīgus, veselīgus un dažādus
tomātus, iepazīties ar dārzniecības „NESLINKO”(Elga un Aldis Bražūni)
kolekcijas sēklām, aicināti uz

TOMĀTU AUDZĒTĀJU SEMINĀRU

„Garšīgu, veselīgu un daţādu šķirľu tomātu audzēšana, nedaudz arī par
ķirbjiem"
14.februārī plkst. 11:00 Kazdangas Kultūras Centrā
No sēklas līdz raţai: kad un kā sēt, kā piķēt un stādīt, kā ravēt un laistīt, kā
veidot tomāta krūmu, kā vākt un saglabāt raţu, kā aizsargāt augus.
Pasākumā būs iespējams iegādāties sēklas (tomātu, saldās paprikas,
aso piparu, gurķu, ķirbju) no dārzniecības NESLINKO kolekcijas.
Ar dārzniecību „Neslinko” iespējams iepazīties mājas lapā. www.neslinko.lv
Dalību seminārā lūdzu pieteikt līdz 8.februārim pa telef. 26124610 ;20044580
Daiga; 29865154 Irēnai . Dalības maksa Ls1,00.

Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes
RUDĪTE BĒRZIĽA UN IEVA KREICBERGA

2012. gada februāris

11

Meklē „PAGASTA BIBLIOTEKĀRU – GAISMAS NESĒJU”
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto
gadu izsludina konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”.
Šogad balvas saľems bibliotekāri, kuri izveidojuši bibliotēku par sava pagasta „gaismas
pili”. LNB Atbalsta biedrība aicina bibliotēku lasītājus un apmeklētājus konkursam pieteikt
bibliotekārus, kuri laipni un pacietīgi konsultē apmeklētājus, organizē aktivitātes daţādu vecumu
un interešu iedzīvotājiem, veido bibliotēku par radošuma centru un rūpējas par mājīgu bibliotēkas
vidi, kur labprāt pulcējas un pavada brīvo laiku pagasta iedzīvotāji. No katra Latvijas reģiona –
Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales tiks apbalvots viens bibliotekārs – Gaismas
nesējs.
Pieteikumi konkursam nosūtāmi līdz 2012. gada 23. martam Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrībai: Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001 vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv

Iedzīvotāju
sapulce Pāvilostā
17.februārī plkst.17:00
Pāvilostas kultūras namā.

2011.gads novada bibliotēkās
Janvāris ikvienā bibliotēkā ir radošs atskaišu mēnesis, kad rezumējam iepriekšējā gadā
paveikto.
Sadarbībā ar novada bibliotēkām 2011.gadā:
1. apkopota un analizēta statistiskā informāciju par Pāvilostas novada bibliotēku darbu;
2. sagatavota informācija Pāvilostas novada pašvaldības publiskajam pārskatam;
3. regulāri notika grāmatu apmaiľa starp bibliotēkām SBA;
4. tika organizēti pieredzes apmaiľas braucieni;
5. apmeklēti Grāmatu svētki Priekulē.
Sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldības darbinieci Izglītības un kultūras jautājumos S. Leju,
organizējām Pāvilostas novada Kultūras darbinieku dienu. Pāvilostas novada bibliotēku darbinieki
apmeklēja un piedalījās Liepājas CZB organizētajos semināros un apmācību kursos. Visas
novada bibliotēkas piedalījās Bibliotēku dienesta rīkotajā pieredzes apmaiľas braucienā. Visas
bibliotēkas regulāri iegādājušās jaunas grāmatas, rīkojušas daţādus pasākumus, izstādes,
radošās darbnīcas un citas skaistas lietas.
Tabulā var apskatīt konkrētus ciparus par katru bibliotēku atsevišķi.
Pārskats par novada bibliotēkām 2011.gadā
Pāvilosta

Saka

Rīva

Ulmale

Saraiķi

Vērgale
199
77
3979
2800
3998
673
8
2

Ziemu
pe
133
33
3139
1435
2581
113
5
1

Lasītāju sk.
t.sk.bērni
Apmeklēt. sk.
t.sk.bērni
Izsniegums
t.sk. bērniem
Datoru sk.
t.sk.darbin.

571
270
8788
3651
13038
2208
10
2

145
25
5333
2825
3758
781
5
1

85
18
2079
428
6095
1002
4
1

92
20
2033
555
5212
191
5
1

84
22
3289
2452
2400
430
4
1

1309
465
28640
14146
37082
5398
41
9

SBA
Krājums
- ienācis
- izslēgts
Literārie vai
masu
pasākumi
Izstādes
budţ. izdev.
t.sk.mērķdotāc.
Grāmatām
periodikai

107
8701
790
23

41
4142
585
513
3

76
2407
90
594
12

93
2052
300
216
6

12
3490
662
585
6

45
5250
857
865
6

73
4424
363
330
8

447
30466
3647
3103
64

48
15501
341
1343
601

29
3997
341
325
211

37
4281
216
250
279

35
6267
216
300
430

12
7534
216
317
298

15
8714
341
481
395

10
5418
216
346
248

186
51712
1887
3362
2462

 Pāvilostas novada domes
priekšsēdētāja U.Kristapsona
atskaite par paveikto
2011.gadā un plānotajiem
darbiem 2012.gadā;
 Zemes lietu speciālistes
A.Brūkles informācija par
izmaiņām nodokļos, atbildes
uz iedzīvotāju jautājumiem.

kopā

MAIRITA VĪTOLA

PACIENTU ZINĀŠANAI
Veselības inspekcija 2011.gadā pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras
sniedz valsts budţeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir konstatējusi pārkāpumus
un pieľēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budţetā vai pacientiem
110 tūkstošu latu apmērā.
Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri vērsušies Veselības inspekcijā ar iesniegumu par
portālā www.latvija.lv pieejamās informācijas neatbilstību pacienta ārstēšanā. 2011.gadā pēc
iepazīšanās ar informāciju minētajā portālā, iesniegumus Veselības inspekcijai iesniedza 14
iedzīvotāji, no kuriem 11 iesniegumi tika atzīti par pamatotiem – ārstniecības iestāde portālā
norādīto pakalpojumu nav sniegusi.
Plašāku informāciju par būtiskākajiem pārkāpumiem ārstniecības iestāţu pakalpojumu
uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā Jūs varat apskatīt mājaslapas www.vi.gov.lv, sadaļā
Veselības aprūpe / Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.

Š. g. 11. februārĥ plkst. 21:30
Pāvilostas pilsētas kultūras nams
aicina labas atpūtas cienītājus,
mīlētājus, saderinātos un laulātos,
romantiskās noskaľās uz

mĥlestĥbas svētku pasākumu
Liepājas un novadu radošās apvienības

koncertuzvedums
„Satiksimies vējā”
/Koncertuzvedumu iespējams apmeklēt
visiem interesentiem, kas neapmeklē
balli - ieeja Ls 0,50/

Balle kopā ar grupu
„BREKŠU PEKŠI”
/Saldus/
Ieeja pasākumā - ballē līdz plkst. 21:30
- Ls 2,50, pēc plkst. 21:30 - Ls 3,00
/galdiľu rezervēšana ballei līdz 10.
februārim pa tālr.29366112/
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Pāvilostas amatierteātris izrādīs
Ziemassvētkiem sagatavoto uzvedumu

„Likteņa ironija
vai Vieglu garu”

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Svētdien, 19.februārĥ
plkst. 17:00
Ieeja Ls 0,50

Gads noslēdzies pozitīvi

Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas,
kultūras vēstures, tehniskās grafikas un
mājturības zēniem skolotājs Andris Paipa

Uz skatĥtāju vēlēšanos!

Š. g. 3. martā plkst. 19:00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

grupa „PIEMARE” ielūdz uz 30 gadu jubilejas koncertu
/bezmaksas/
plkst. 22:00 balle kopā ar grupām „PIEMARE”, „KOKA IKARUSS”,
„TANDĒMS”, „MARATS UN CO”
Ieeja: līdz plkst. 22:00 - Ls 2,50, pēc plkst. 22:00 - Ls 3,00
/galdiľu rezervēšana ballei līdz š. g. 2. martam pa tālr.29366112/

SPORTS

Sakarā ar to, ka Pāvilostas sporta organizators sācis apmeklēt kursus, kuri
notiek piektdienās un sestdienās Rīgā, Pāvilostas novada sporta dienas notiks februārī,
svētdienās.

19.februārĥ individuālo sporta veidu diena: galda
teniss, novuss, dambrete, darts, zolĥte, basketbola soda
un tālmetiena sacensĥbas.
26.februārĥ - volejbols (ne mazāk kā divas meitenes laukumā)
un futbols.
Sacensību sākums plkst. 10.00
Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 10.00. Sīkāka informācija pie
sporta organizatora A.Barsukova.
Lejaskurzemes novadu meistarsacīkstēs basketbolā 2012. gada
piedalās desmit komandas.
Paredzēts izspēlēt divus riľķus – viena mājas spēle, otra viesos.
Spēļu kalendārs un rezultāti:
23.01.12. Pāvilosta : Vērgale 2 71 : 77, uzvar Vērgale 2,
30.01.12. Pāvilosta : Bārta - Pāvilostā, 53 : 102, uzvar Bārta,
01.02.12 Pāvilosta : Embūte - Vaiľodē, 53 :84, uzvar Embūte,
10.02.12. Pāvilosta : Gavieze - Grobiľā,
13.02.12. Pāvilosta : Dunika – Pāvilostā plkst.19.30
16.02.12. Pāvilosta : Priekule – Priekulē
Pārējo spēļu datumi pašreiz nav zināmi.

2.līgā

Sporta organizators
ALDIS BARSUKOVS

Noslēdzies vēl viens gads un ar atpakaļvērsošu
skatu varam izvērtēt, kā esam dzīvojuši un
strādājuši.
2011. gada tūrisma sezona vērtējama ar
pozitīvu zīmi. Pāvilostas novadu apmeklējušo
tūristu skaitam ir augšupejoša tendence, izľemot
vien 2009. gadu, kad valsti skāra krīzes vilnis.
Kopumā 2011. gadā mūsu novadu ir apmeklējuši
7124 tūristu, kas ir par 419 ceļotāju vairāk kā 2010.
gadā (6705 tūristu). Visaktīvākais laiks tūrisma
sezonā bijis jūlijs (1731 tūrists), nedaudz atpaliekot
augustam ar 991 ceļotāju un jūnijam – 776
atpūtnieku.
Bieţākie viesi mūsu novadā bijuši pašmāju
ceļotāji no daţādām Latvijas malām - 5413 viesu
(3043 Liepājas reģiona + 2370 Latvijas iedzīvotāji),
no Vācijas 465 tūristu, lietuvieši – 411 tūrists.
Interesantu un saistošu mūsu novadu redz arī
daudzie viesi no Krievijas (63 tūristi) un Polijas (64
tūristi). No
kaimiľvalsts Igaunijas pie mums
viesojušies vien 24 tūristu.
2011. gads zīmīgs bijis arī ar daudzo nakšľotāju
skaitu Pāvilostas novadā, proti, tas sasniedzis
19585 nakšľotāju, kas ir par 5189 tūristu vairāk kā
pērn, kad novadā nakšľojuši vien 14396 tūristu.
Vidēji viens tūrists mūsu novadā nakšľo divas
dienas. Lielāko nakšľotāju skaitu sastāda vietējie
tūristi (15104 nakšľotāju), kas vidēji Pāvilostas
novadā uzturas 1,92 dienas, savukārt lietuvieši
(2642 nakšľotāji) pie mums vidēji uzturas 2,65
dienas, trešajā vietā paliek vācieši ar 1014
nakšľotājiem un vidēji uzturas 2,55 dienas. Visilgāk
novadā uzturas tūristi no Lielbritānijas – vidēji 5,57
dienas, bet īsāko laiku pie mums pavada igauľi –
vien 1,50 dienas.
Kā vienu no tūristu viesošanās iemesliem
Pāvilostā jāmin jaunuzbūvētās Pāvilostas koka
laivas, kas bija pieprasītas visu vasaru un viesus
vizināja bez apstājas. Protams, tūristus vilināja arī
Zvejnieku svētku svinēšana (~3500 apmeklētāju),
līnijkuģa “Maskava” piemiľas zīme Ziemupes
stāvlaukumā
(~3000
tūristu),
Pāvilostas
novadpētniecības muzejs (2423 apmeklētāju),
Ziemassvētku vecīša ciemošanās Ziemupē (900
viesu), smilšu figūras Pāvilostas pludmalē festivālā
“Zelta smilšu grauds” (~800 apmeklētāju) un
tradicionālā prasmju skola – zivju kūpināšana (~150
skoloties gribētāju). Tūristi kā trūkumu mūsu novadā
uzsver ēstuvju nepietiekamību un valūtas maiľas
punkta neesamību.
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā
personīgi ienākuši 6673 tūristu, bet netieši (pa epastu un telefonu) apkalpoti 451 viesis. Visbieţāk
sniegta daţāda veida informāciju par novadu (1568
tūristiem), informācija par autobusus kustību (777
tūristiem) un naktsmītnēm (358 tūristiem).
Lielu prieku radīja kāda vāciešu tūrista rādītais,
ļoti populārais tūristu vidū ceļvedis, kurā par
Pāvilostas novada TIC publicēti atzinīgi vārdi!
Ar detalizētāku 2011. gada statistikas atskaiti un
statistiku par iepriekšējiem gadiem iespējams
iepazīties Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv
sadaļā Tūrisms un atpūta.
Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece
MARITA KURČANOVA

2012. gada februāris
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VAI TU MĪLI JŪRU?

Mēs dodam tev iespēju to iemīlēt citādākā veidā! Ar biedrības ,,No
idejas līdz attīstībai‟‟, Pāvilostas novadpētniecības muzeja un SIA ,,LLKC‟‟
zivsaimniecības sadarbības tīkla palīdzību. Aicinām pieteikties jauniešus vecumā
no 16 gadiem uz izglītojošu apmācību ciklu, kuru rīkojam, lai atsvaidzinātu senās
tradīcijas. Pasākums norisināsies marta vidū, pavisam trīs nedēļas. No 9.03.10.03. apgūsim prasmes špleisēšanā, mezglošanā, tīklu lāpīšanā un iegūsim
zināšanas Morzas ābeces izzināšanā. No 16.03.-17.03. aicinām jauniešus, kuri ir
ieinteresēti piekrastes telpas ekonomiskā daţādošanā. Parunāsim par
uzľēmējdarbības attīstības un finansējuma pieejamības iespējām. 23.03. paplašināsim zināšanas par un ap zivju kūpināšanu. 24.03. - aicinām pieteikties
visus kulinārijas mīļus uz kulinārijas lekcijām. Pēc kulinārijas lekcijām noslēgsim
pasākumu ar ideju talkām un padalīsimies ar iegūtajām zināšanām, paralēli
baudot kulināru sagatavotos našķus. Apbalvosim interesantākos darbus un
nedarbus, izsniegsim pateicības par piedalīšanos mūsu pasākumā. Ir iespējams
pieteikties uz visiem apmācību cikliem, bet var arī apmeklēt kādu noteiktu
apmācību. Interesentus aicinām pieteikties elektroniski: ieva.kreicberga@llkc.lv,
pa telefonu 27843096. Iesakām pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobeţots.
Priekšroku dosim tiem, kuri vēlēsies piedalīties visā apmācību ciklā! Pieteikšanās
līdz 1.martam. Gaidām visus jūras lietu interesentus Pāvilostā!
ZANE ANSONE

Mazais gudrinieks

Bibliotēkas īsziľas
Lursoft datu bāze ”Laikrakstu bibliotēka” (www.news.lv)
visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām 2012. gadā ir
pieejama bez abonēšanas maksas, t.i. , šajā datu bāzē
periodiku (avīzes, ţurnālus) var lasīt bez maksas.
Piektdien, 10.februārī kopā ar Pāvilostas vidusskolas
4.klases skolēniem un klases audzinātāju G. Beneti notiks
atceres pasākums veltīts dzejniekam, mūziķim Mārtiľam
Freimanim 35. jubilejā.
Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, atsāksim datoru apmācību
bibliotēkā. Pirmā nodarbība 14. februārī plkst. 11.00.,
apmācības ir bezmaksas.
Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas projekts „Lasīšanas veicināšana un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”, aizsūtītas
atskaites un varam izdarīt secinājumus, ka Bērni
Jaunieši ir jāiesaista šādās aktivitātēs, jo salīdzinājumā
ar 2010. gadu lasīt veicināšanas aktivitātēs iesaistās
arvien vairāk bērnu. Bērnu/jauniešu ţūrijas 2011 gada
projektā piedalījās 37 bērni. Bērnu ţūrijas eksperti: 1.- 2.
klase 8, 3.- 4. klase 11, 5.- 7. klase 10, 8.- 12. klase 8.
Veicot anketēšanu, noskaidrojām bērnu un jauniešu
lasītākās grāmatas. 1.vieta Aino Havukainena un Sami
Toivonens „Tatu un Patu ērmīgās ierīces”. 2.vieta Uldis
Auseklis „Runcis Francis jeb Pasaule sēd uz
velosipēda”. 3.vieta
Dţefs Kinnijs „Grega
dienasgrāmata”.
Informāciju sagatavoja MAIRITA VĪTOLA

Karjeras izvēles iespējas
Pāvilostas vidusskolā

Foto: Ausma Stankēviča

Visu apmācības laiku Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes
„Dzintariľš” bērni ar pirmsskolas skolotāju palīdzību krāj zināšanas, pilnveido
savas prasmes un iemaľas, attīsta iztēli, lai pilnvērtīgi sagatavotos skolas gaitām.
25. janvārī pasākumā „Mazais gudrinieks” 5 – 6 gadīgie bērni savas
zināšanas apliecināja, veicot daudzveidīgus uzdevumus. Bērni uzdeva un minēja
pašu izdomātas mīklas. Atbildēja uz daţādiem atjautības jautājumiem. Centās
saskaitīt, cik „ciparu kaķītim” gadu. Atrast pāri pēc daţādām pazīmēm. Pēc
taustes, ar aizsegtām acīm noteica ciparus, ģeometriskās formas un burtus.
Rotaļā ar skaľām centās atpazīt ne tikai mūzikas instrumentu skaľas, bet arī
daţādu sadzīves priekšmetu skaľas (piemēram, galda piederumi, atslēgu saišķis,
glāzes u. c.)
Bērni aizrautīgi demonstrēja savas zināšanas par dabu un apkārtējās dzīves
norisēm, matemātikā, valodā, lasītprasmē, piedalījās sporta aktivitātēs un spēlēs.
Pasākumu apmeklēja nākamo pirmklasnieku skolotāja Gaida Benete.
Viľa piedalījās un veiksmīgi finišēja muzikālajā uzmanības spēlē „Brīnumainais
meţs”. Dodoties cauri skaľu meţam, skolotāja atrada saldumus, kurus dāvināja
bērniem par enerģisko darbošanos.
Noslēgumā ar gandarījumu konstatējām, ka bērni ir īsti gudrinieki un ar
prieku turpinās krāt gudrības, lai pilnvērtīgi sagatavotos skolas gaitām.
AIJA GERTSONE
14.02. Valentīndienas diskotēka.
21.02. Meteľdiena ar sporta aktivitātēm.
Kā jau iepriekš ziľojām, bērnu dārzs piedalās makulatūras vākšanā.
Jau savākta vairāk kā tonna makulatūras. Akcija turpinās līdz š.g. 30.03.

Mums, 12. klases skolēniem, šis gads ir ļoti
nozīmīgs, jo jāizvēlas savs tālākais ceļš, jāliek pamati tālākai
nākotnei. Daudzi no mums vēl nav pārliecināti par to, ko
darīs turpmākajos gados, tāpēc ir patīkami apzināties, ka
mūsu skola par mums rūpējas, nodrošinot daţādas iespējas,
kā uzzināt par daţādu augstskolu piedāvātajām
programmām, kā arī stipendijām.
Katru gadu interesentiem ir iespēja aizbraukt uz
izstādi „‟Skola ‟‟, kur ir iespēja katram paľemt savu
interesējošo skolu bukletus, uzdot jautājumus to pārstāvjiem.
Pirmās tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem mums notika jau
pagājušajā gadā, kad vēl bijām 11. klases skolēni. Šogad
skola turpina rūpēties par mums un iepazīstina ar daţādām
augstskolām. Pie mums viesojušies Pāvilostas vidusskolas
absolventi no Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas
Universitātes,
Vidzemes
augstskolas,
Rēzeknes
augstskolas, kā arī pārstāvji no Ekonomikas un Kultūras
augstskolas un „‟Turības”. Rudenī devāmies arī mācību
ekskursijā uz Liepāju, kur iepazināmies ar Liepājas
universitātes un RTU Liepājas filiāles piedāvātajām studiju
programmām. Mums tiek piedāvātas daţādas iespējas, tā kā
katram ir iespēja kaut ko uzzināt par sev interesējošām
studiju programmām, tagad katram no mums tikai atliek visu
kārtīgi apdomāt un nospraust mērķi savā nākotnē.
Mēs tikām iepazīstināti arī ar iespēju saľemt
daţādas stipendijas studijām. Pie mums viesojās mūsu
skolas absolventi, kuri saľēmuši U. Pīlēna un „‟Ceļamaizes‟‟
stipendiju, kā arī skolotāja mūs iepazīstināja ar Vītolu fonda
piedāvāto stipendiju.
Varu teikt, ka iespēju mums ir daudz, tikai katram
jāsaprot, ko viľš vēlas dzīvē sasniegt, un tad jātiecas pēc tā,
jāsper solis pretī „lielajai dzīvei.”
12. klases skolniece IVITA GOGUADZE
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Sasniegumi mācību
priekšmetu olimpiādēs
Janvāris skolā sākas ar intensīvu dalību starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs. Tāpat kā iepriekšējos gadus olimpiāţu norises
vietas ir daţādos novados- Aizputē, Grobiľā, Durbē, Priekulē, Nīcā,
Alsungā. Mūsu skolas skolēni galvenokārt piedalās Grobiľas novadā.
Līdz februāra mēnesim esam jau piedalījušies 5 olimpiādēs – bioloģijā,
vēsturē, fizikā, krievu
valodā un latviešu valodā 8.-9.klasei.
Gatavošanās olimpiādēm gan no skolēniem , gan no skolotājiem prasa
papildus darbu, tāpēc paldies jāsaka visiem, kuri neatsakās ieguldīt
darbu un pūles jaunu zināšanu apguvē, jo olimpiāţu saturs ir sareţģīts
un daudzpusīgs, balstīts uz erudīciju un papildus zināšanām. Ne vienmēr
svarīgākā ir godalgotā vieta, bet gan iegūtā pieredze. Olimpiādes vēl
turpināsies līdz marta mēnesim. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, arī
mūsu skolā krasi ir samazinājies skolēnu skaits, tāpēc olimpiāţu
dalībnieku izvēle kļūst arvien mazāka. Neskatoties uz to, ir daţi skolēni
ar lielām darba spējām un augstu motivāciju, kuri piekrīt startēt vairākās
olimpiādēs pēc kārtas. Jāatzīmē, ka šie skolēni visu mācību gadu centīgi
mācās, piedalās daţādās aktivitātēs. Liels stimuls ir arī stipendijas, kuras
saľems sekmēs labākie skolēni ar šā gada janvāra mēnesi.
Godalgotas vietas ieguvuši šādi skolēni:
Laine Šildere no 12.klases-1. vieta krievu valodas, 2.vieta bioloģijas, 2.
vieta vēstures olimpiādēs.
Anda Uzare no 11. Klases-2. vieta krievu valodas olimpiādē.
Paldies, visiem olimpiāţu dalībniekiem par piedalīšanos
un skolotājiem par ieguldīto darbu!
Direktores vietniece izglītības jomā AINA JAKOVĻEVA

ĪSZIĽAS


20.februārī vēstures skolotāja Ārija Paipa rīkoja konkursu
skolēniem „Barikādēm 21”. Pirms konkursa uzdevumu pildīšanas bērni
lasīja pāvilostnieku atmiľu stāstus, noskatījās TV ierakstu fragmentus
un iepazinās ar barikāţu laika hronoloģiju. 5.-7.klašu skolēni veidoja
piecas komandas: Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un
Sēlijas. Kopvērtējumā komanda Vidzeme ieguva pārliecinošu pirmo
vietu (komandā J.Štokmanis, A.Rudzājs, H.Sprūds, K.Ziemele,
E.Ķipsts, A.Muiţniece, A.Kangīzers). Katrs uzvarētājkomandas
dalībnieks saľēma nelielu apēdamu balvu.

17.janvārī pie vidusskolēniem viesojās jaunietis no biedrības
Jauniešu konsultācijas (Rīga), lai dalītos pieredzē un informētu par
iespējām izzināt savas turpmākās vēlmes gan izglītības, gan
nodarbinātības jomā.

26.janvārī skolā viesojās muzikālais teātris Varavīksne ar
izrādi „Tikšanās ar dakteri Aikāsāp un viľa draugiem!” Skolēni pēc
izrādes izteicās atzinīgi, arī 5.klases skolēni bija apmierināti – izrādes
laikā visiem bija jādejo Macarena, jāatkārto zināšanas par luksoforu,
jānoskaidro, kas kaitē zobiem un kas izraisa vēdergraizes.

Šajā dienā skolā viesojās mūsu skolas absolventes Kristīne
Hodakovska, Agija Meľģe un Sandra Bikova. Jaunietes tikās ar
12.klases skolēniem un dalījās pieredzē un zināšanās par tālākām
mācību iespējām.

No 23.janvāra Pāvilostas vidusskola ir iesaistījusies Latvijas
Universitātes Vides Pārvaldības katedras pētnieku veiktā pētījumā ES
projekta „Foodweb” („Baltijas vide, pārtika un veselība: no paradumiem
līdz izpratnei”) ietvaros. Aptaujā piedalās 6.-9.klašu skolēni un arī viľu
vecāki. Pāvilosta ir viena no četrām projektā izraudzītajām piekrastes
pašvaldībām.

2.februārī Pāvilostas apkārtnē termometra stabiľš daudzviet
noslīdēja zem -20. Ievērojamākais skolēnu iztrūkums bija vērojams
1.klasē – no četrpadsmit audzēkľiem ieradušies septiľi.

3.februārī skolā notika Liepājas muzeja izbraukuma
muzejpedagoģijas nodarbības. 5.un 8.klases skolēni apmeklēja
matemātikas nodarbību „Senie svari un mēri”, 6., 7. un 9.klase
iepazinās ar izrakumu veikšanas darbiem nodarbībā „Arheoloģija –
senatnes vēstniece”, 4.klases skolēni nodarbībā „Dedziet, tautas, gaišu
guni” apguva sveču meistara iemaľas.

2012. gada februāris


6.-10.februāris ir papildus brīvlaiks 1.klases skolēniem. Novēlam
labi atpūsties un pēc sirds patikas izbaudīt ziemas priekus!

7.februārī skolā viesosies policijas inspektore Inese Skuja-Huke,
lai ar 5.-9.klases skolēniem pārrunātu to, kā nekļūt par likumpārkāpējiem.
Skolēniem jāsaprot, ka daţreiz muļķības dēļ var izvērsties nopietnas
nepatikšanas ar ļoti tālejošām un negatīvām sekām…

10.februārī mazākos skolas bērnus iepriecinās muzikālā
apvienība TIMS ar koncertprogrammu „Skursteľslauķi”. Ieejas maksa Ls
0.80

17.februārī skolēniem būs iespēja noskatīties M.Hornas vadītā
pulciľa priekšnesumu - nelielu uzvedumu „Klačiľa”.

17.februārī plkst.1900 skolā Sirsniľdienas diskotēka ar DJ
Čanderu. Ieejas maksa Ls 0.50

20.-24.februārī skolā plānota projektu nedēļa. Sākumskolā
projekta tēma ir „Runcis zābakos” (skolēni apmeklēs arī izrādi Liepājas
teātrī), pamatskolas skolēni strādās galvenokārt pie klases audzinātājiem,
vidusskolēniem paredzēts darbs pie zinātniski pētniecisko darbu
rakstīšanas. 9.klases skolēniem papildus tiks organizēti izmēģinājuma
eksāmeni matemātikā un angļu valodā.

Februārī turpinās intensīvs darbs olimpiāţu dalībniekiem – 3.02.
notika matemātikas olimpiāde, 06.02. - latviešu valodas olimpiāde, 09.02.
būs ķīmijas olimpiāde. Izturību un labus rezultātus visiem mūsu
dalībniekiem!

No 12. – 16.03. mācību brīvlaiks.

Novembra mēnesī pieci vidusskolas skolēni piedalījās VISC un
Latvijas kara muzeja rīkotajā konkursā „Trešās Atmodas pieredze manā
novadā (1986-1991) – Latvijas paaudţu mantojums”. Labāko darbu
autoriem 16.decembrī notika svinīgs pasākums Latvijas Zinātľu akadēmijā.
Uz pasākumu tika uzaicināti mūsu skolas skolēni Edgars Eduards
Kristapsons, Madars Kaţis, Ilze Ieva Vilne, Laine Šildere, Līga Ulriha
Pētermane un skolotāja Ārija Paipa. Līga Ulriha Pētermane konkursā
ieguva 3.vietu, bet Laine Šildere-godpilno 1.vietu. Apsveicam!
Konkursa dalībnieki un skolotāja Ārija saka sirsnīgu paldies Haraldam
Lukševicam, Mārim Pētermanim, Aivaram Kaţim, Jurim Blaubārdim, Guntai
Raibartei par atsaucību un kopējo sadarbību.
DAIGA JĒKABSONE

Ziemupes iedzīvotāju
sapulce
Trešdien 15.februārī plkst.14.00 Ziemupes tautas namā
Ziemupes iedzīvotāju sapulce. Piedalīties aicinātas Pāvilostas
novada amatpersonas un novada deputāti. Lūgums apdomāt Jums
interesējošus jautājumus. Ja ir ierosinājumi sapulces sakarā,
griezieties Ziemupes bibliotēkā. Tel. 654 53554,29437166.
DAINA VĪTOLA

Koncerts:

„Zem Valentĥndienas debesĥm”

Šī gada 10.februārī, plkst. 19:00,
Vērgales k/n. Ielūdz: Marta &Guntars
Piedalās: Nora, JDK „Jumītis”, Ivo Fomins,
Elīza &Arvis, Argentīnas tango dejotāji,
Mirdza no Liepājas, vijolniece. Pēc tam balle.
Spēlēs Arvis un Krists. Ieeja uz koncertu un visu vakaru Ls 1.50,
skolēniem Ls 0.50.
Pieteikt galdiľu pie Velgas.
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AICINĀJUMS UN MĪĻŠ IELŪGUMS UZ TEĀTRI

„DOD MĤLAI IESPĒJU”
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VĒRGALĒ!

Ģimeņu vakars
Vērgalē – ,,Paldies,
ka Tu man esi...”

Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas, kultūras
vēstures, tehniskās grafikas un mājturības zēniem
skolotājs Andris Paipa.

Vērgales kultūras namā 26.februārī plkst.14.00
jauka atkalredzēšanās ar iemīļotiem aktieriem no Rīgas –
Daci MAKOVSKU (par viľu liels raksts 2012.g.25.janvāra
ţurnālā „IEVA”), Valdemāru KARPAČU un Enriko AVOTU.
„Dod mīlai iespēju ir luga pēc amerikāľu dramaturga
M.Šizgala lugas „LUV” motīviem. Tā ir traģikomiska muzikāla
izrāde ar „melnās” komēdijas elementiem. Iestudējuma veidotāji
meklē atbildes uz jautājumiem... Kāpēc tik daţādus ceļus aiziet
bijušie skolas draugi, kāpēc viens dzīvē gūst panākumus, bet
otrs nonāk „zem tilta”? Kāpēc viens iepazīst pasaules lielāko
vērtību – mīlestību, bet otrs to nespēj? Izrādes gaitā, asprātīgos,
traģikomiskos dialogos un siţeta norisēs atklājot varoľu trijotnes
attiecību līkločus, saprotam, ka mīlestībai nav vecuma, to var
meklēt un iegūt, zaudēt un atkal atrast jebkurā dzīves posmā. Tā
atnāks pie jebkura no mums – tikai „Dod mīlai iespēju”!
Iestudējuma skatītājs ir daţādu paaudţu personības – tiem, kam
ir dzirksts, un tiem, kam tā jāiededz. Biļetes iepriekšpārdošanā
(160 sēdvietas, krēsli numurēti). Biļešu cena Ls 3.00
pamatskolas skolēniem Ls 1.00. Informācija pa telefonu
29189223.

Būs atkal marts, un
Vērgales kultūras namā gaiss
virmos pēc mīlestības.
Mīlestība ir izeja uz pasauli,
kurā nav robeţu, kura nekad
nebeidzas. Tai ir sākums, bet
nav beigu. Mīlestība ir kā
spēle ar noteikumiem, bet to
nevar spēlēt viens. Tā dod
enerģiju, kas virza pasauli.
Dzejniecei Ā.Elksnei ir
dzejas rindas:
Es piedzimu pasaulē, lai kopā ar tevi satiktu ik rītu,
Es piedzimu pasaulē, lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus- daudz ilgāk.
Šie vārdi uzrunā un aicina piedalīties ģimeľu vakarā
,,Paldies, ka Tu man esi...”, kas notiks Vērgales

kultūras namā 9.martā plkst.20.00.

Pasākumā būsim kopā ar
Anci KRAUZI un Uldi MARHILĒVIČU
un muzikantu ELGARU no Rĥgas.
Lūdzu pieteikties un samaksāt dalības maksu Ls.5.00
no personas līdz 2.martam. Ielūdzu visus, kas mīl, ko mīl un
kam ir ko mīlēt Vērgales kultūras namā! Uz tikšanos - Velga
(tel.29189223)

17.martā 21.00 Ziemupes TN
groziľvakars „Pie ģimenes

pavarda” Nr. 30

Līdzi ľemiet nelielu dāvaniľu
ar vēlējumu. Dalība Ls 6.00 no
ģimenes. Spēlēs grupa „Nakts ziľas”
no Ventspils. Pieteikties līdz 12.03
Ziemupes bibliotēkā, vai zvanot 29437166, 634 53554 .

VERGALES KULTŪRAS NAMĀ, 23.martā plkst.18.00 notiks dziesmu
vakars „VĒRGALES SNIEGPULKSTENĤTIS”
Aicinām piedalīties visus no 1 līdz 101 gada vecumam, kuri vēlas uzstāties
ar savu priekšnesumu. Interesentus lūdzu pieteikties pie Sniegpulkstenīša
krustmātes Mirdzas SĪPOLAS pa telefonu 29338335.

Ziemupes bibliotēka rīko „Pavārgrāmatu salidojumu
Ziemupē”. Aicinām Jūs pārskatīt savus grāmatu
plauktus un piedalīties izstādē ar savām
pavārgrāmatām – senām, mīļām, interesantām,
krāsainām… Varbūt Jums ir pašu veidoti recepšu
krājumi. Grāmatas gaidām visu februāri, izstādi esam
paredzējušas līdz marta beigām.

Vērgales pamatskolas ziľas

Janvārī tika noskaidroti Liepājas un novadu Radošās apvienības
rīkotā literāri radošā konkursa „Man dziesmiľu pieci pūri ābelīšu dārziľā”
uzvarētāji. Konkursā piedalījās 17 daţāda vecuma autori un kopumā tika
iesūtīti 30 darbi, galvenokārt dzejā. Labākos ţūrija noteica daţādās vecuma
kategorijās. Atsevišķi tika vērtēti dalībnieki līdz 12, 18 un 25 gadiem un vecāki.
Šajā konkursā piedalījās arī Vērgales pamatskolas 6.klases skolniece Marta
KALĒJA, kura dalībnieku vidējā kategorijā ir uzvarētāja ar savu apceri „Man
dziesmiľu pieci pūri ābelīšu dārziľā”. Ţūrijas sastāvā bija rakstniece Sandra
Vensko, dzejnieces Ineta Stadgale, Gundega Rezevska un Daiga Kadeģe.
Marta ir ļoti priecīga un reizē arī pārsteigta par izcīnīto uzvaru konkursā un ir
gatava arī turpmāk piedalīties šāda veida pasākumos. Apsveicam Martu un
vēlam veiksmi arī turpmāk!

Janvārī Vērgales pamatskolas 8.klases skolnieces piedalījās
starpnovadu latviešu valodas olimpiādē. Karīna VEŠĽAKOVA ieguva 5. un
6.vietu, bet Daiga KALĒJA 7.vietu.
VITA BRAŢE

NO SIRDS

2012.gads ar priecīgu notikumu atnācis vērgalniecei Rasmai
VĒRNIECEI, kurai kopā ar savu draudzeni Eleonoru PIRKTIĽU iznācis
dzejoļu krājums ar nosaukumu „NO SIRDS”.
Kā pastāstīja R.Vērniece, tad šis dzejoļu krājums viľai ir kā liels un patīkams
pārsteigums. Ar Eleonoru abas bija jau iepriekš apmainījušās ar dzejoļiem, taču
grāmatas izdošana bija patiešām kas negaidīts! Grāmatas vākus rotā krāšľi
dabas skati – fotogrāfijas ir no E.Pirktiľas un R.Vērnieces personiskā arhīva.
Krājumā apkopoti dzejoļi par daţādām tēmām, tas izdots nedaudzos
eksemplāros un nav nopērkams grāmatnīcā, bet tas nonāks radu un mīļu
draugu rokās.
Grāmatas pirmajā lappusē Eleonoras un Rasmas veltījums: „Ar
vēlēšanos darīt spoţāku draudzības un ticības gaismu, ir tapis otrais dzeju
krājumiľš – „No sirds”. Krājumiľā ir dzeja par mūsu lielākajiem svētkiem,
veltījumi draugiem un paziľām viľu nozīmīgajās dzīves jubilejās, par mīlestību
uz cilvēkiem un dzimto sētu, par skolotājiem un skolām. Ir atvadu vārdi, tuvus
cilvēkus pavadot mūţībā. Lai no katra cilvēka spoţāk staro sapratne un
draudzība ar līdzcilvēkiem. Lai katrā sirdī arvien gaišāk deg ticības un
mīlestības liesma!”
VITA BRAŢE

SPORTA ZIĽAS
Sākušās starpnovadu sacensības basketbolā. Tajās Vērgali
pārstāv 3 komandas – 2 vīriešu un 1 sieviešu komanda. Pašreiz 1. vīriešu
komandai viens zaudējums, 2. vīriešu komandai un sieviešu komandai
pašlaik zaudējumu nav. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad 1. komanda
piedalās Rietumu līgā, tā ir Ţemaitijas basketbola līga Lietuvā. Taču
nepiedalīsies Liepājas pilsētas čempionātā, sakarā ar lielo noslogojumu. Par
sacensībām sīkāku informāciju var iegūt mājaslapā www.rietumuliga.lv vai
www.zkl.ku.lt
Vērgales sporta nama vadītājs ALFRĒDS MAGONE
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DZĪVES BRĪŽOS
Lai brīžiem būtu gars kā mēnesstars,
Kas eglē sniegotā spēj gaismu siet,
Pat nelaimē lai esi tāds, kas var
Ar smaidu gaismas brīdim pretī iet.
Lai nešaubies par to, ko izvēlies,
Ja vajag, esi pastāvīgs un ciets,
Bet tikai vienmēr visa pamatos
Kā stūrakmeni mīlestību liec!

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī dzimušos
Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājus Veru BULVĀNI – 97
Līviju ĀDAMSONI – 81
Sofju KONOVALOVU – 93
Aleksandru KALNOZOLU - 80
Zofiju PAURI – 91
Valiju GUSEVU - 80
Rēziju ŠEFERI – 85
Kārli ŢILINSKI - 75
Jāni REINI – 84
Ivanu TOMILOVU - 70
Lidiju ĀBOLIĽU – 84
Rūtu PLŪCĒJU - 70
Ausmu NIEDRU – 83
Kārli ĀBOLIĽU - 65
Ilonu NEIMANI – 83
Aldu BĒRZIĽU - 65
Lidiju GRĪNIĽU – 83
Annu LOGINU - 65
Lūciju GIRGENSONI – 82
Viktoru LIEPNIEKU - 60
Lūciju PUTNU – 81
Jāni PUZURU - 60
Ingunu BLAUBĀRDI, Anitu KREICBERGU, Zigmundu VILNI, Irinu
ŢUBURI, Uldi KRISTAPSONU, Antu ZAMARĪTI, Artūru MIEZĪTI, Diānu
KUNDZIĽU, Rihardu TOLKU!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī dzimušos
Vērgales pagasta iedzīvotājus Almu SIMSONI – 91
Rozāliju PUTRU - 85
Vilmu MAGONI – 85
Katrīnu Emīliju JĒKABSONI - 83
Līnu Veltu PRIČINU – 80
Mirdzu ZĒRANDI - 70
Tamaru MEĻĽIKU – 65
Guntu RIMKUS - 60
Lolitu ŠLANKU, Agitu GĒGERSONI, Mareku SAVAŠINSKI, Agni
AIZSTRAUTU, Agri MIZĒNU, Ingusu GRANDBERGU, Intu DIMANTI, Agnesi
JĒKABSONI, Antu FREIMANI, Alisi MUNTIĽU, Sanitu LIMBERGU, Ilonu
ŠMITI, Līgu STRĪĶI!
Pilngadniekus – Miku FREIMANI un Kristapu TUBINU!

Sveicam Veltu un Voldemāru BĒTUS 65
gadu kāzu jubilejā!
Tieši pirms gada mēs novada avīzītē rakstījām par Bētu ģimeni,
kad viľus sveicām abiem pārkāpjot 85 gadu sliekšľus un novēlējām
sagaidīt 65.kāzu jubileju pēc gada. Nu tas brīdis ir klāt! 22.februārī Velta un
Voldemārs BĒTI svinēs savas dzelzs, tās sauc arī par dimanta, vainaga
kāzām. Dzelzs kāzas simbolizē varu, izturību un nelokāmību. Šī dzelzs ir
kalta 65 gadu garumā un ir joprojām karsta. Tāda ir arī šī ģimene.
Vērgales pagasta pārvalde sveic Bētu ģimeni kāzu jubilejā ar
Ojāra Vācieša vārdiem
Ne puķes,
Ne mantas Mēs Jums dāvinām laiku.
Gribat Stundu, dienu, gadu vai mūžu,
Neprasiet tikai mūžību,
tās nav nevienam.

Mūžībā
Pāvilosta
Jevgenijs ŠEVČENKO (01.05.1938.- 05.02.2012.)
Vērgales pagasts
Elita GĒGERSONE (11.08.1962. – 15.01.2012.)
Ľina DONČENKO (15.12.1927.- 07.02.2012.)

Zināšanai
Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē
pieľems 5.martā. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales
ambulancē pa telefonu 63490739.
28.februārī, plkst.10.00 Juristes Argitas Jaunsleines
iedzīvotāju pieľemšana Pāvilostas novada pašvaldībā un
28.februārī Vērgales pagasta pārvaldē uz iepriekšēju
pieteikšanos pa tālruni 6 34 90836.
16. un 17. februārī Vērgales pagasta pārvaldē pie
Vizmas Alseikas būs iespējams saľemt lietotas bērnu drēbes
no zīdaiľu līdz skolas vecumam.
Ar 2012.gada februāri mainīti ģimenes ārstes
dr.A.Kalniľas pieľemšanas laiki Pāvilostas veselības aprūpes
centrā P. 14.00 - 19.00, O. 8.00 - 12.00 (analīţu nodošana no
7.00 - 10.00), T. 9.00 - 12.00, C 9.00 - 10.00, P. 13.00 - 16.00,
S. 9.00 - 12.00.
„Vecāku skolas” nodarbība

„Par daţādiem audzināšanas stiliem,
metodēm un paľēmieniem”
23. 02. 2012., plkst. 17.00, Pāvilostas vidusskolas bibliotēkā.
Aicināti visi interesenti. Vada psiholoģe I.Griškēviča.

SLUDINĀJUMI
Atnāc un izmēģini! Bez maksas.
Amserv Liepāja autocentrs no 13. līdz
18.februārim visiem interesentiem piedāvā
iepazīties jauno Toyota Land Cruiser, veicot
testa braucienus. TOYOTA LAND CRUISER 150 ANN SUV
3.0D-4D A/T EXECUTIVE ADJ1505EXA, 190 Zs, A/T
Vidējais degvielas patēriľš kombinētajā ciklā no 8,1l/100km.
CO2 izmeši kombinētajā ciklā no 213 g/km. Piesakies un
izmēģini – izbaudi izsmalcinātu stilu un augstākā līmeľa
komfortu jebkuros braukšanas apstākļos! Minētajā laika posmā
atkarībā no intereses atradīsim iespēju izbraukt pie klienta. Ir
iespēja arī pieteikties testa braucieniem ar jauno Opel Insignia,
Opel Astra un Toyota Auris. Lūgums iepriekš pieteikt pa tālruni:
63483930
SIA "KG METALS" pērk visa veida metāllūţľus,
nolietotu lauksaimniecības tehniku, vieglās automašīnas jebkādā
stāvoklī, objektu demontāţa, griešana, ir transports!!!
Licences Nr.2010-12/337. Izsniedzam likvidācijas
sertifikātu, norakstām automašīnas CSDD!!! Tel. 28477217.
Pārdod lietotas rezerves daļas no AUDI, BMV,
CRYSLER, DODGE, MAZDA, MITSUBISHI, SEAT, FIAT,
FORD, TOYOTA, OPEL, VW u.c. daļas. Adrese: Liepāja,
Ezermalas – 5. Tel. 22077215.
DROŠĪBAS SAJŪTA - TAS NAV MAZ! SIA
"DROŠĪBAS BIROJS" Graudu iela 27/29 (ieeja no Dīķu ielas),
Liepāja, tālrunis 634 07010, 26199049, PRIVĀTPERSONU un
JURIDISKO PERSONU DROŠĪBAI piedāvā: Objektu tehniskā
apsardze (t.sk. dzīvokļi, privātmājas, biroji, veikali u.c.); Drošības
sistēmu montāţas un apkalpošanas.

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes izdevniecībā LiePa
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv,
noformētāja Mairita Tumpele, tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori.

