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Pirms rītausmas 
Agrāk nebiju pat  

aizdomājusies, cik patiesi jauki  
ir nostāties ar abām kājām uz  
tikko no sniega segas atbrīvotas  
zemes! Sajust zemes un pērnās  
zāles smarţu un izjust spēku no  
tām. Šie ir mirkļi, kurus gribas pēc iespējas  
ilgāk paturēt pie sevis un neizlaist no rokām. 
Aizvadītā perioda baltums bija gana skaists, 
taču arī mānīgs. Tas pamanījās šad tad nogāzt 
mūs no kājām, tiesa gan, ar ledus palīdzību. No 
tā nevarēja noslēpt pat klusākos soļus un 
slepenākās gaitas, jo pēdas sniegā paliks tā vai 
tā, taču, ja vajadzēs, tas visas pēdas savels 
baltās kupenās, ka ne ziņas, ne miņas. 
Nešaubīgi var teikt vien to, ka ziema nevar 
noslēpt šī īpašā laika atnākšanu. Pirms 
rītausmas, vēl tikko jaušami, bet kaut kas jau 
virmo gaisā. Un šis kaut kas ir ik rītā, kad 
mostamies, tas seko ik solī, ka atkal no jauna 
gribas mīlēt dzīvi. Rodas vēlēšanās mēģināt sevi 
iestādīt kā pūpolkoku, pilnu dzīvības spēka, 
pacelt acis, lai satiktu debesis, un pavērties 
apkārt, lai notvertu apvāršņus. Vērot zāles 
pamošanos, kur veckūlas šūpolēs sēţ saule, 
kamēr ir uz kā patverties, pirms lielās 
dedzināšanas... Bet kā pavasari pārdzīvot 
pūpolkokam, kad tiek svinēts un atzīmēts it viss, 
kas paredzēts? Cilvēkiem vajag pūpolus vāzēs, 
pušķos, tirgū pārdot, dāvināt citiem – 
Lieldienās, Pūpolu svētdienā un vienkārši 
tāpat...Bet kā arvien palikušie izdzīvos. Kā? Arī 
mēs bieţi sev uzdodam šo vienkāršo jautājumu, 
kā izdzīvot , kad ir grūti, kad nonākam pie 
negaidītu ciešanu sliekšņa. Atbilde ir - dzīvot ar 
smaidu un sauli sejā. Vai arī tā, kā reiz rakstījis 
dzejnieks Imants Ziedonis: 

„Es jums saku, dziediet! Dziediet, kad 
jums ir labi! Bet visvairāk dziediet, kad jātiek 
pāri nejēdzībai! Dziediet acīs tam, kas jūs lamā! 
Gavilējiet savā pārākumā, kad jūs sit!”   

VITA BRAŢE 
 

 

 

IZDEVUMĀ LASIET: 

 Jaunais autobusu kustības 

saraksts (spēkā no š.g. 

1.marta)– 13.,14. lpp.  

 Piesaistīsim līdzekļus, rakstot 

projektus – 14.,16.,17. lpp. 

 Uz iedzīvotāju jautājumiem 

atbild novada deputāti – 18.-

20.lpp. 

 Pāvilostas vidusskolas 

salidojums 20.aprīlī – 22.lpp. 

 

Luīze Svilpe, Pāvilostas mākslas skolas 1.kurss. 
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DOMES ZIĽAS 
       28.februārī Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Sēdē 
nepiedalījās Vita Cielava – mācību dēļ un Gatis Brēdiķis – darba 
dēļ. Tika izskatīti 28 jautājumi. 
1. Precizēja Pāvilostas novada domes 2013.gada 31.janvāra sēdes 
Nr. 3 lēmumā par tarifikācijas apstiprināšanu - atalgojumu 
Pāvilostas novada sociālā dienesta darbiniekiem.  
2. No pašvaldības budţeta sadaļas „Vairāku mērķu attīstības 
projekti” piešķīra finansējumu: 
- Pāvilostas vidusskolas telpu remontdarbu veikšanai ne vairāk 
kā Ls 7000,00 apmērā. Summu precizēt pēc iepirkuma procedūras 
veikšanas; 
- Vērgales pamatskolas gājēju celiľu un laukuma bruģēšanai 
ne vairāk kā Ls 14000,00 apmērā. Summu precizēt pēc iepirkuma 
procedūras veikšanas; 
- Projekta „Central Baltic Cycling” (projektā paredzētas šādas 
aktivitātes- ţurnālistu vizītes uz Kurzemi, Kurzemes velotūrisma 
kartes un detalizēta velomaršrutu brošūras izstrāde 7 valodās, 
EV10 velo ceļa marķēšana u.c.) realizēšanai Ls 2826,71 apmērā; 
- Vērgales ciema iestādēm rezervēt finansējumu Ls 5897,00 
apmērā apkures izdevumu segšanai šādi:   sporta halle- Ls 
1677,00; pamatskola-Ls 1467,00; pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde „Kastanītis”- Ls 1241,00; kultūras nams- Ls 663,00; pagasta 
pārvalde- Ls 517,00; bibliotēka- Ls 157,00;  muzejs- Ls 175,00. 
3. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA „Pāvilostas 
komunālais uzľēmums” iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Pāvilostas  novada Pāvilostas pilsētā III kārta” 
īstenošanu, nolēma galvot SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums”  
finansējumu  56 354.82 LVL apmērā. 
4. Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai veikt trešo 
atsavināšanas izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam 
„Vasarnieki 24”, Vērgales pagasts. (skat. paziľojumu 4.lpp.)  
5. Nolēma izsludināt Pāvilostas novada pašvaldības kultūras, 
izglītības un mazās uzľēmējdarbības projektu finansēšanas 
konkursu un apstiprināja tā nolikumu. (skat. 16.lpp.) Uzdeva 
projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei izsludināt projektu konkursu 
un apstiprināja tā vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja – Silvija Leja, komisijas locekļi - Gunita Vērniece, 
Alfrēds Magone, Vita Cielava, Anna Brūkle un komisijas 
protokoliste- Vizma Ģēģere.  
6. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta (1) daļu, Uldis Kristapsons šī 
lēmuma izskatīšanā nepiedalījās. Nolēma nodot atsavināšanai 
nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 3, Pāvilostā, ar pirmpirkuma 
tiesībām par labu īpašuma nomniekam un uzdeva privatizācijas 
komisijai pasūtīt īpašuma novērtējumu un izstrādāt atsavināšanas 
noteikumus. 
7. Nolēma izbeigt nomas līgumu par Pāvilostas pilsētas pludmales 
stāvlaukuma apsaimniekošanu ar Veroniku Zamariti ar 2013.gada 
01.februāri un slēgt nomas līgumu par Pāvilostas pilsētas 
pludmales stāvlaukuma  Jūras ielā 2A, Pāvilostā, 
apsaimniekošanu ar IU „Merlin Liepāja” īpašnieku J.Blaubārdi. 
8. Nolēma iznomāt SIA „Olimpija S” telpas „Ziemupes tautas 
nams”, Ziemupe, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 97,5 m2 
platībā ar 2013.gada 01.aprīli. 
9. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Rema”, Vērgales 
pagasts,  īpašnieka SIA „Rema kokaudzētavas”, nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu, parāds uz 26.02.2013.  – Ls 395,13. 
10. Apstiprināja Pāvilostas novada attīstības programmas 
2012.–2018. gadam gala redakciju. Pāvilostas novada attīstības 
programmas 2012.–2018. gadam gala redakciju iesniegt Kurzemes 
plānošanas reģionam un publicēt pašvaldības mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 

 

11. Pieľēma lēmumus pārskatos par institūciju atzinumiem un privātpersonu 
saľemto priekšlikumu un iebildumu vērā ľemšanu vai noraidīšanu saskaľā ar 
1. un 2. pielikumu un nodeva publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saľemšanai sagatavoto Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 
2012.- 2024.gadam pilnveidoto redakciju MK noteikumu Nr.711 "Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" noteiktajā 
kārtībā. Noteica sabiedriskās apspriešanas termiľu no 2013.gada 05. 
marta līdz 2013.gada 25. martam. (skat. 15.lpp.) 
12. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Diţozoli” zemes ierīcības projektu 
(projekta izstrādātājs SIA „MTP Kurzeme“) un atdalītajam īpašumam piešķīra 
nosaukumu  „Baidzeles” un noteica nekustamo īpašuma lietošanas mērķus - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība Zemes 
gabala projekts īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. 
13. Izbeidza zemes nomu uz zemes lietojumu „Laiviľas” , Ziemupe, 
Vērgales pagasts, zemes vienību. 
14. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes 
lietojumu „Laiviľas”, Ziemupe, Vērgales pagasts, platība 5,0 ha. Zemes 
nomas maksu gadā noteikt 3 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
15. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes 
lietojumu „Skaļupes”, Vērgales pagasts, 0,4127 ha platībā un  2,33 ha 
platībā. Zemes nomas maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. 
16. Noteica nekustamajam īpašumam Zaļkalna iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, 18858 kvm. platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.  
17. Atteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu nekustamajā 
īpašumā „Jaunās Krastmalas”, Sakas pagasts. Jautājumu nolēma izskatīt 
pēc jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanas. 
18. Piekrita zemes lietojuma „Ķenča līkums” sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības, un atdalītajām zemes 
vienībām  piešķirt nosaukumu „Ganības”, Sakas pagasts. Noteica zemes 
lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.  
19. Piekrita nekustamā īpašuma „Turaidas” sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt 
nosaukumu  „Turaidiľas”, Vērgales pagasts. Atdalītajai zemes vienībai 2,21 
ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
20. Piekrita nekustamā īpašuma „Ziedi” sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķīra 
nosaukumu „Ziedumeţs”, Vērgales pagasts. Atdalītajai zemes vienībai 20,1 
ha platībā  noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.  
21. Noraidīja iesniegumu par papildus  dzīvojamās  platības  piešķiršanu  uz 1 
istabu  dzīvokli  „Vērgales  stacija”, Vērgales pagastā.  
22. Nolēma uzľemt dzīvokļu rindā uz 1 vai 2 istabu labiekārtotu dzīvokli 
Pāvilostā.  
23. Nolēma uzľemt dzīvokļu rindā uz 3 istabu dzīvokli Pāvilostā.  
24. No pašreizējā nekustamā īpašuma „Jaunstrēļi”, Sakas pagasts, 
sadalīšanas procesā izveidojamajai zemes vienībai piešķīra  nosaukumu un 
adresi „LMT Sakari”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalāmajai zemes 
vienībai noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālām 
elektopārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve.  
25. Piešķīra īres tiesības uz 1 istabu  dzīvokli  „Vērgales  stacija ”, Vērgales 
pagastā, uz 5 gadiem. Noteica 5 darba  dienu  laikā no  lēmuma  
saľemšanas  dienas slēgt īres  līgumu  ar  SIA „Vērgales  komunālā  
saimniecība ”. 
26. Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 21, kas 
atrodas Pāvilostā, Dzintaru ielā 95 (skat. paziľojumu 4.lpp.) 
27. Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Olieni”, Rīvās, Sakas 
pagastā, (skat. paziľojumu 4.lpp.) 

Nākamās komiteju sēdes notiks 21.martā Pāvilostas novada domē. 
Nākamā domes sēde plānota 28.martā Pāvilostas novada domē. 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 
 
 

http://www.pavilosta.lv/


15.februārī - Ziemupē 
Sapulcē piedalījās aptuveni 30 iedzīvotāji un deputāti – 

Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups, Daina Vītola, Vita Cielava, Gatis 
Brēdiķis.  

Īsu pārskatu par paveikto aizvadītajā gadā un par turpmāk 
plānoto sniedza Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons un viľa vietnieks Jānis Vitrups.  

Iedzīvotāji atkārtoti tika informēti par kaţokzvēru (ūdeļu) 
audzētavu Plocē un šprotu rūpnīcu Pāvilostā. Tādējādi mūsu 
pašvaldības iedzīvotajiem paveras iespējas jaunām darba vietām.   

Informācija par pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanu. 
2012.gadā tika īstenots KPFI projekts „Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas vidusskolas un Vērgales PII 
„Kastanītis” ēkām”. Projekta ietvaros tika nosiltinātas abu izglītības 
iestāţu fasādes.    

Uldis Kristapsons aicināja iedzīvotājus pieteikties policijas 
kārtībnieka amatam, jo būtu vēlams, lai tas būtu Vērgales pagasta 
iedzīvotājs. 

Iedzīvotāji uzdeva jautājumus:  
1. Kam pieder Ziemupes veikala (bijušā) telpas? Telpas pieder 
pašvaldībai un mēnesī par tām tiek iekasēta nomas maksa Ls 
29,00. Par šīm telpām ir interese kādam uzľēmējam, kurš vēlas šeit 
ierīkot veikalu. Tas gan nebūs atvērts katru dienu nelielā iedzīvotāju 
skaita dēļ.  
2. Kāpēc katru gadu palielinās nekustamā īpašuma nodoklis? 
Kāpēc tik ļoti palielinās kadastrālās vērtības? Zemes nodokļa 
lielumu nosaka un regulē Valsts zemes dienests. Neskaidrību 
gadījumā iedzīvotājiem vispirms jāgrieţas pie zemes ierīkotājas 
A.Brūkles. Viľas kontaktinformāciju var atrast uz maksāšanas 
paziľojumiem par nekustamā īpašuma nodokli. 
3. Kāpēc ļoti sliktā stāvoklī ir ceļa posms Ziemupe – Saraiķi? 
Kāpēc pēc greidera ceļš paliek kā redele un ir vēl sliktākā 
stāvoklī nekā iepriekš?  Iedzīvotājiem par ceļa slikto stāvokli  pēc  
greiderēšanas  jāziľo pašvaldībā, lai  tālāk  informētu  ceļa 
uzturētāju  par  neapmierinošo  pakalpojuma  kvalitāti. 

22.februārī - Vērgalē 
Sapulcē piedalījās apmēram 35 cilvēku un deputāti – 

Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups, Daina Vītola un Alfrēds Magone.  
Īsu pārskatu par gada laikā paveikto un plānoto turpmāk sniedza 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups.  
2012.gada pavasarī veiksmīgi tika īstenota iecere par kociľu 
stādīšanu Vērgales centrā. Projekta ietvaros tika veikta gājēju celiľa 
bruģēšana pie Vērgales muzeja un PII „Kastanītis” fasādes 
siltināšana. 2013.gadā tiek plānots Vērgales kapličas remonts, 
Saraiķu laukuma izbūve un Ploces ciema apgaismojuma ierīkošana. 

Iedzīvotāji uzdeva jautājumus:  
1. Kad pie Vērgales muzeja uzliks zīmi, ka tur ir ceļa 
sašaurinājums, jo bieţi izveidojas kritiskas situācijas? Tas jau 
tiek plānots.   
2. Kas ir Vērgales pagasta elektriķis? Elektriķis ir Normunds 
Puļķis, kurš strādā SIA „ Vērgales komunālajā saimniecība”. Ja ir 
nepieciešamas pakalpojums, tad jāgrieţas komunālajā saimniecībā, 
un tas tiks sniegts par attiecīgu samaksu.  
3. Kāpēc pašvaldības budţetā nav paredzēta nauda ceļu 
labiekārtošanai? Ceļiem budţeta nauda ir samērā skopa. Šajā 
sezonā ļoti lielas naudas summas iztērēja ceļu attīrīšanai no sniega. 
Pašreiz pašvaldība vēl ir parādā par šo pakalpojumu, bet aprīlī, kad 
parādi būs nomaksāti, tiks domāts par grants iegādi, lai pavasarī 
varētu salabot ceļus, kuri ir kritiskā stāvoklī. Iepriekš J.Vitrupam 
jāapseko visi ceļi, lai novērtētu, kurās vietās nepieciešams remonts. 
4. Kāpēc Bebē netiek ierīkots ielu apgaismojums? Pie katras 
viensētas nav iespējams ierīkot ielu apgaismojumu. Šis projekts ir 

jāsaskaľo ar Latvijas Valsts ceļiem, attālumam lampai no lampas  

jābūt vismaz 50 m. Šobrīd jaunais izbūvētais apgaismojums noregulēts tā, lai 
plkst.24.00 ieslēdzas un deg tikai katra otrā lampa. Vērgales centra 
apgaismojums ir vēl no saucamajiem kolhozu laikiem. To paredzēts rekonstruēt. 
5. Kāpēc Vērgales kapos ūdeni var dabūt tikai no vienas akas? Var iztikt ar 
vienu aku, jo par ūdeni ir jāmaksā. 
6. Kādi darbi tiek veikti un kas strādā Liepājas – Ventspils šosejas malā? 
Tur strādā simtlatnieki (Vērgales pagastā šobrīd 5) un līdzdarbības pienākumus 
veic GMI pabalsta saľēmēji. Ar darbu ziemā katru dienu nodrošināt ir grūti. 
Izmantojam šo darbaspēku Vērgales centra gājēju celiľa attīrīšanā no sniega, 
kā arī lai sakoptu pašvaldības zemi un grāvi, izcērtot krūmus. Kā redzams, 
darbs nevedas sevišķi raiti, tas visiem bija redzams, braucot pa Ventspils 
šoseju. Ikviens varēja novērtēt un izvēlēties savā uzľēmumā strādnieku.                                                                  
7. Kāpēc pacēla algas pašvaldības darbiniekiem un no kurienes ľem 
naudu šiem nolūkiem? Pāvilostas novada pašvaldības darbiniekiem ir vienas 
no zemākajām algām Kurzemē. Algas veidojas no ienākumiem par nekustamā 
īpašuma nodokli un no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.   
8. Kas regulē siltumu daudzdzīvokļu mājā „Atvari”? Nav viena konkrēta 
cilvēka, kas to dara. Šobrīd vairāki no tur dzīvojošajiem to dara. Ja ir pretenzijas, 
ka radiatori ir par siltu vai par aukstu, tad no „Atvaros” dzīvojošajiem jāizvēlas 
viena persona, kas to regulētu.  
9. Vai būs iespēja siltināt jaunās daudzdzīvokļu mājas Vērgales centrā? Jā, 
to var darīt, tikai iepriekš konkrētās mājas iedzīvotājiem jānobalso par šo 
jautājumu. 
10. Joprojām aktuāls jautājums ir par augstajiem apkures tarifiem Vērgalē. 
Daudzdzīvokļu māju iemītnieki sūdzas par to, ka viľi netiek informēti ne tikai par 
apkures tarifiem, bet arī par to, no kurienes rodas nesamērīgi augsta maksa par 
patērēto elektroenerģiju kāpľu telpās (mēnesī Ls 20,00). Uz šo jautājumu atbildi 
avīzē lasiet aprīļa numurā. Par apkures tarifu paaugstināšanu ticis solīts, ka 
paziľos kaut vai iemetot paziľojumus pastkastītēs. Tas nav izpildīts.  Māju 
iedzīvotāji nobaţījušies par to, ka tiek novēroti lieli zudumi siltumtrasēs, jo par 
visiem zudumiem ir jāmaksā. Arī par to, ka šobrīd ir nosiltināts bērnudārzs un 
drīz vien arī sporta zāle. Nesiltināti paliks vien skola, pagastmāja un 3 
daudzdzīvokļu mājas, uz kuru pleciem tad arī gulsies augstā maksa par siltumu. 
Siltumtrasēs caurules tika mainītas pirms 10 gadiem. Amatpersonas atzīst, ka 
šobrīd Vērgales komunālajā saimniecībā nav īsta saimnieka. Šobrīd  algu fonds 
šajā uzľēmumā sastāda 38%, un tas savukārt nozīmē, ka, neko nemainot, 
siltuma tarifi tikai paaugstināsies.  
11. Vērgales pagasta iedzīvotāja uzdod jautājumu par to, ka īsti nepazīst 
visus Pāvilostas novada deputātus. Visus 13 deputātus var apskatīt 
Pāvilostas novada mājas lapā sadaļā NOVADS, NOVADA DOME.  
12. Vai pie Ploces būvēs ūdeļu fermu? Jā.  
13. Kad pabeigs – remontēs nepabeigto daudzdzīvokļu māju Vērgales 
centrā? Tās ir lielas izmaksas, tādēļ šim nolūkam tika meklēta iespēja piesaistīt 
ES finansējumu, taču tas nav izdevies, jo tā ir plānota kā dzīvojamā māja. Ir 
mēģināts pārdot, taču nav bijusi interese nopirkt šo māju.  
14. Ko iesākt ar Vērgales centrā klaiľojošajiem suľiem? Daudzreiz suľi ir 
paľemti līdzi makšķerniekiem, kuri makšķerē pie centra dīķa, un tie klaiľo. 
Suľi jāfotografē un foto jāsūta uz pašvaldības e-pastu. 
15. Austra Zeimane jautā, kāpēc pensionāriem vairs neatmaksā naudu par 
medikamentiem? Pāvilostas novada pašvaldības Saistošie noteikumi to vairs 
neparedz. 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE 
 

Par pensiju indeksāciju 
Latvijas Pensionāru federācija savā Domes sēdē 2013. gada 18. 

februārī pieľēma lēmumu organizēt parakstu vākšanas akciju par pensiju 
indeksāciju, kura tika apturēta sakarā ar krīzi kopš 2009. gada. Šajā laikā 
dzīves dārdzība ir jūtami pieaugusi, sevišķi pirmās nepieciešamības precēm, 
pārtikai, komunālajiem maksājumiem, tādēļ LPF uzskata, ka jau 2013. gadā 
nepieciešama pensiju indeksācija. 

Akcija paredzēta līdz š.g. 1.aprīlim. Pāvilostas novada TIC 
(Dzintaru ielā 2, Pāvilostā) ir iespēja parakstīties par pensiju indeksāciju. 
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Dzimtsarakstu nodaļas informācija 
par 2012.gadu 

 

Pāvilostas novada Dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi 
informāciju par 2012.gada demogrāfisko situāciju Pāvilostas novadā. 

Kā liecina statistikas dati, pagājušajā gadā kopumā reģistrētas 
20 dzimšanas un 28 miršanas. Gada laikā noslēgtas 14 laulības. 

Apkopotā informācija liecina, ka 2012. gadā Pāvilostas pilsētā 
reģistrēti – 5 jaundzimušie. Vislielākais dzimušo bērnu skaits pagastos ir 
bijis Vērgales pagastā - 13, Sakas pagastā – 2. Piedzimušas 8 meitenes 
un 12 zēni. Par pirmo bērnu ģimenē kļuva 6 jaundzimušie, par otro – 9, par 
trešo - 2, savukārt 2 – par ceturto un 1 – par piekto bērnu ģimenē. 
Vecākiem, sastāvot laulībā, piedzimuši 7 bērni, 13 gadījumos tika atzīta 
bērna paternitāte. Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 1 bērniľam. 
Populārākais vārds jaundzimušajām meitenēm 2012. gadā bija Sabīne. 
Populārākais vārds jaundzimušajiem zēniem 2012. gadā bija Gustavs. 
2012.gadā vecāki saviem mazuļiem nav devuši divus vārdus. 

Pagājušajā gadā dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrētas  9 
laulības, 5 – baznīcā. Pirmo reizi laulībās stājušies 12 vīrieši un 13 
sievietes, otro reizi laulību reģistrējuši 2 vīrieši un 1 sieviete. Laulībā 
stājušos vidējais vecums ir 29 gadi. 

Aizvadītajā gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 28 miršanas 
gadījums. Pāvilostas pilsētā 7 miršanas gadījumi, Vērgales pagastā - 16, 
Sakas pagastā – 5 miršanas gadījumi. No šīs saules aizgāja 17 sievietes 
un 11 vīrieši. 2 iedzīvotāji miruši vecumā no 46-49 gadiem, 8 – vecumā no 
50-69 gadiem, 10 – vecumā no 70-79 gadiem un 8 iedzīvotāji vecumā no 
80-100 gadiem. 

Sastādīja Pāvilostas novada dzimtsarakstu  
nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja LIENE VAŠKUS 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
2013.gadam 

2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
aprēķina un maksāšanas paziľojumu izsūtīšanas termiľā 
15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi 
pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas 
paziľojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 
98% no 2012. gada aprēķina summas. 

NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima pieľēma 2012. gada 
pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu 
nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi veicināt 
teritorijas un uzľēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo 
taisnīgumu. Lai šādus mērķus sasniegtu ar pašvaldības speciāli 
noteiktu NĪN politiku, ir nepieciešama nopietna un vispusīga 
situācijas analīze un atbildīgi lēmumi. Diemţēl, pašvaldībām laiks 
situācijas analīzei praktiski nebija, un tādēļ gandrīz visas 
pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas NĪN likmes savā teritorijā 
nenoteica. Pašvaldības, pieľemot vai nepieľemot saistošos 
noteikumus, 2013. gada NĪN aprēķinā izmantoja citus nodokļa 
apjomu ietekmējošus instrumentus, tādus kā nodokļa apjoma 
pieauguma ierobeţojums (NPI), dzīvojamo māju palīgēku aplikšana 
ar NĪN un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves jeb grausta aplikšana ar paaugstinātas likmes 
NĪN. Šo instrumentu izmantošanas kopsavilkums ir šāds: No 119 
Latvijas pašvaldībām saistošos noteikumus (SN) par 2013. gada 
NĪN piemērošanu ir izdevušas 109 pašvaldības. Tajās 10 
pašvaldībās, kurās nav izdoti SN, netiek piemēroti NPI un 
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2, tiek 
apliktas ar nodokli. NPI netiek piemērots arī 18 pašvaldībās, kuras 
to noteikušas SN. 77 pašvaldībās tiek piemērots NPI 25% apmērā, 
3 pašvaldības piemēro citus NPI apmērus – 5%, 10%, 75%. 
Savukārt 0% NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas nozīmē, ka pēc 
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas NĪN apmērs 
atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējam 
taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru. Palīgēkas ar nodokli 
neaplikt paredzējušas 94 pašvaldības. No tām 2 pašvaldībās 
palīgēkas ar NĪN bija apliekamas 2012. gadā. 

Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa apjoma samazinājumi 
(atvieglojumi) trūcīgiem NĪN maksātājiem, kā arī, sākot ar 2013. 
gadu, maksātājiem ar daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldības ar saviem 
SN var šo NĪN maksātāju kategoriju paplašināt, ko vairums 
pašvaldību ir arī izdarījušas. 

Pāvilostas novada pašvaldība ir to 109 pašvaldību 
skaitā, kas izstrādāja SN par 2013. gadu. SN apstiprināja 
ārkārtas domes sēdē 15.01.2013. Esam arī to 77 pašvaldību 
skaitā, kas piemēro NPI 25% apmērā. 

Sakarā ar zemes ierīcības speciālistes Annas Brūkles 
izstrādātajiem papildinājumiem, 29.11.2012. domes sēdē 
apstiprināja saistošajos noteikumos Nr.2 "Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu". Visi noteikumi 
pieejami mājas lapā www.pavilosta.lv 

Jau vairākus gadus NĪN maksātājiem portālā 
www.epakalpojumi.lv ir pieejama vispusīga informācija par saviem 
nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās, to nodokļiem, 
maksāšanas paziľojumiem, maksājumiem, kā arī nodrošināta 
iespēja nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas paziľojuma 
elektroniskai piegādei. Katru gadu, sagatavojot visiem NĪN 
maksātājiem nodokļa maksāšanas paziľojumus papīra formā un 
piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra 
apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus var 
ietaupīt, NĪN maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziľojuma 
piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziľojumu 
elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz 
vairāk kā 4% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk 
izmantot šo iespēju! 
 
 

PAZIĽOJUMS 
 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai nekustamo 
īpašumu „Olieni”, Rīvās, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas 
sastāv no viena apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1,42 ha, atklātā 
mutiskā izsolē 2013. gada 24.aprīlī plkst. 10.00, izsoles nosacītā cena 
Ls 1 800, nodrošinājums Ls 180. 
 

Pāvilostas novada dome atsavina pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu - trīsistabu dzīvokli Nr.21, kas atrodas Dzintaru 
ielā 95, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 3. stāvā ar kopējo platību 49,6. 
m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma 494/9240 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes atklātā mutiskā izsolē 2013.gada 
24.aprīlī plkst. 10.30, izsoles nosacītā cena Ls 3 500, nodrošinājums 
Ls 350. 

 
Nekustamo īpašumu „Vasarnieki 24”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novadā, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 
1785 kv.m, atklātā trešajā mutiskā izsolē 2013. gada 24.aprīlī plkst. 
11.00, izsoles nosacītā cena Ls 5 700, nodrošinājums Ls 570. 

 
Atsavināšanas metode – objektu pārdošana atklātā mutiskā 

izsolē, samaksa 100 % latos. 
Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija tiek 
pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma. 

Izsole notiks Pāvilostas novada pašvaldības telpās Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Pāvilostas novada domes mājas lapā www.pavilosta.lv. 
Tālrunis informācijai - 63484561. 
 Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt 
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to 
Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru  

ielā 73. 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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INFORMĀCIJA 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada janvārī izskatīja 
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
 Viesu mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 3; 
 Kanalizācijas sistēmas būvniecība un pieslēgums pilsētas kanalizācijas 

centralizētajam tīklam, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 4; 
 Elektroapgādes pieslēgums, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, "Pūces"; 
 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un četru palīgēku rekonstrukcija par 

saimniecības ēku ar pirti, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
"Druvmalas"; 

 Meliorācijas sistēmas renovācija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
"Ūdriľi" un "Ūdri"; 

 TP2101 elektroapgādes tīklu rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales 
pagasts,  TP2101 "Līdumi"; 

 Zivju konservu raţotnes būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Sakas 
iela 9; 

 Meliorācijas sistēmas renovācija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
"Veclīdumi"; 

 Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Upes iela 4. 
 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada februārī izskatīja 
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 
 LMT bāzes stacijas "Ulmale" un sakaru masta (h+100m) būvniecība, 

„Jaunstrēļi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; 
 Siltumsūkľu un saules bateriju sistēmas uzstādīšana brīvdienu māju 

kompleksā, Ostmalas iela 1 un 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads; 
 Ūdenssaimniecības attīstība. Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija III kārta, Celtnieku, Krasta, Stadiona, Lašu , Dzintaru, 
Parka, Dzelzceļa, Zaļkalna, Pļavu ielās Pāvilosta, Pāvilostas novads; 

 Dzīvojamās mājas un četru palīgceltľu nojaukšana, dzīvojamās un 
saimniecības ēkas būvniecība, Kalna iela 21, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads; 

 Noliktavas rekonstrukcija par dzīvojamo māju, angāra pamatu 
nojaukšana, divu vasaras māju un pirts būvniecība, "Meţmalas", Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads; 

 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, "Sunkuri", Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. 

Galvenais arhitekts  JĀNIS GRUNDBERGS 
 

Liepājas reģiona novadu būvvaldes 
Atskaite par 2012.gadā paveikto darbu 

 

Novads Pieľemšanas 
akti 

Izmaksas no tām Saľemtas 
būvatļaujas Valsts, 

pašvaldību 
Privātās 

Durbes novads 21 469 418,- 659 058,- 15 

Grobiľas 
novads 

44 1 552 216,- 1 119 109,- 59 

Pāvilostas 
novads 

29 1 106 511,- 793 906,- 49 

Priekules 
novads 

31 1 672 363,- 4 717 639,- 35 

Rucavas 
novads 

9 - 187 997,- 21 

Vaiľodes 
novads 

5 90 362,- 22 904,- 36 

KOPĀ: 139 4 937 448,- 7 500 513,- 215 

 
 
Izsniegtas izziľas     119 
Būvniecības pieteikumi    346 
Izsniegti PAU     335 
Tehniskie projekti (akceptēti)   264 
Tehniskie projekti (saskaľoti)   45 
Vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija  38 

Mazēkas un artēziskie urbumi   9  

12 437 961,- 

PAGASTA BIBLIOTEKĀRS –  
GAISMAS NESĒJS 

Vēl tikai līdz 15.martam varam nobalsot par  sava 
pagasta bibliotekāriem!  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība rīko konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”. 
Konkursa organizatori aicina iedzīvotājus pastāstīt par brīnišķīgiem 
bibliotekāriem – sava darba entuziastiem, kuri izveidojuši bibliotēku 
par pagasta (novada) „Gaismas pili”, organizē daţādas aktivitātes, 
veido bibliotēku par radošuma centru, rūpējas par mājīgu 
bibliotēkas vidi, ir laipni un vienmēr atsaucīgi. Pieteikuma vēstules 
gaida līdz 15. martam Rīgā, Tērbatas ielā 75, LV-1001 vai uz e-
pastu-gaisma@gaisma.lv 
Vai tu jau nobalsoji? 
  
 
  
 
 

Apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 
2013. gada 31.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr. 3, 1. §.) 

Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŢETS 2013.GADAM 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu  
un „Par pašvaldības budžetiem” 

ApstiprinātPāvilostasnovadapašvaldībasbudţetu 2013.gadam: 
1. Pielikums- pamatbudţeta ieľēmumi; 
2. Pielikums- pamatbudţeta izdevumi; 
3. Pielikums- speciālā budţeta ieľēmumi un izdevumi; 
4. Pielikums- izdevumi atbilstoši ekonomiskajām funkcijām.  

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr. 1 

Pāvilostas novada  domes pamatbudžeta 
ieņēmumi  2013.gadam 

Grupa   Kods                    Koda nosaukums 2013.g. 

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 655678 

1.1. 1.1.0.0. Ieľēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 655678 

1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 192420 

1.4. 4.1.0.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 192420 

  4.1.1.0. NĪN par zemi 164801 

  4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 27619 

2.0. 8.0.0.0. IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARB. 40 

2.0. 8.6.0.0. % ieľēmumi no konta atlikuma 40 

  9.0.0.0. VALSTS(PAŠVALDĪBU) NODEVAS 1290 

  
 

UN KANCELEJAS NODEVAS   

  9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv.b. 670 

  9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 560 

  9.9.0.0. Pārējās nodevas 60 

  10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10988 

  12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI 16867 

  12.2.0.0. Nenodokļu ieľēmumi 5773 

  12.3.0.0. Daţādi nenodokļu ieľēmumi 11094 

  13.0.0.0. IEĽĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ.PĀRDOŠ. 8500 

  13.1.0.0. Ieľēmumi no ēku un būvju īpaš. pard 1650 

  13.2.0.0. Ieľēmumi no zemes, meţa īp. pārdoš. 6850 

  13.4.0.0. Ieľēmumi no kust.un mantas realiz. 0 

5.0.   TRANSFERTI 708673 

5.0. 18.0.0.0. VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI 690760 

  18.6.0.0. Ieľēm.no valsts budţ.transf.pašv.PB 690760 

  18.8.0.0. Ieľēm.no valsts budţ.ES proj. līdzf. 0 

  19.0.0.0. PAŠVALD.BUDŢETU TRANSFERTI 17913 

  19.1.0.0. Ieľēmumi pašv. budţ. citiem budţ.v. 0 

  19.2.0.0. Ieľēmumi pašv.budţ.no citām pašv. 17913 

3.0. 21.0.0.0. BUDŢETA IESTĀŢU IEĽĒMUMI 82000 

3.0. 21.3.0.0. Ieľēmumi no budţ. iest. sniegt. m. pak. 82000 

 ATLIKUMS uz 01.01.2013.: 68834 

 KOPĀ  IEŅĒMUMI: 1676456 

 IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 1745290 

Turpinājums 6.lpp. 

mailto:gaisma@gaisma.lv
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Pielikums Nr.2  

Pāvilostas  novada domes pamatbudžeta izdevumi, 
atbilstoši funkcionālājām kategorijām 2013.gadam 
kods  Koda nosaukums   2013.g. 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 277 627 

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 171 404 

01.720 Pašvaldību budţetu parāda darījumi 37 359 

01.800 Vispārēja rakstura transferti no v.budţ. pašv. budţetam 68 864 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 45 737 

03.100 Policija 19 463 

03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 5483 

03.300 Pārējās tieslietu iestādes 12 789 

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr.pak. 8 002 

04.000 Ekonomiskā darbība 276 501 

04.100 Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. darbība 26 113 

04.200 Lauksaimniecība(zemkopība),zivsaimniecība 19 252 

04.500 Transports 88 882 

04.700 Citas nozares 130 245 

04.900 Pārējā citur neklasificēta   ekonomiskā darbība 12 009 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 69 648 

06.200 Teritoriju attīstība 69 648 

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašv.ter.un māj.aps.d. 0 

07.000 Veselība 2 996 

07,200 Ambulatoro ārstn. iestāţu darbība un pakalpojumi 2 996 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 201 339 

08.100 Sporta iestādes 40572 

08.200 Kultūra 160767 

09.000 Izglītība 667257 

09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1.posms 202573 

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 401141 

09.500 Līmeľos nedefinētā izglītība 63543 

10.000 Sociālā aizsardzība 84185 

 KOPĀ  IZDEVUMI: 1 625 290 

 IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA   

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 1 625 290 
 

Pielikums Nr.3 

Pāvilostas novada speciālā budžeta ieņēmumi  un 
izdevumi 2013.gadam 

Kods                Nosaukums    2013.g. 

  Atlikums uz 01.01.2013. 5 641 

      I Ieľēmumi  kopā: 41 624 

      II Ieľēmumu sadalījums pa spec. b. veidiem 41 624 

         Dabas resursa nodoklis 3 000 

  5.5.3.0.Dabas resursu nodoklis 3000 

        Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 38 624 

  18.9.0.0. Pašvald. spec. budţ. saľemtie valsts 38 624 

  budţeta transferti un mērķdotācijas   

  18.9.1.0. Mērķdot. pašv. autoceļu (ielu) fondiem 38624 

        Pārējie spec. budţ.l īdekļi   

 Kopā ar atlikumu: 47 265 

      III Izdevumi kopā:  47 265 

      IV Izdevumi pēc funkcionālajām kategor. 47 265 

01,000 Vispārējie vadības dienesti 0 

04,000 Ekonomiskā darbība 38 663 

04,100 Vispārējā ekonomiskā darbība   

  04,110 Projekti   

04,500 Transports 38 663 

  04,510  Autotransports 38663 

05,000 Vides aizsardzība 8602 

08,000 Atpūta, kultūra 0 

09,000 Izglītība 0 

     V Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 47265 

1100 Darba samaksa 800 

1200 Valsts soc. apdroš. iemaksas 193 

2000 Preces un pakalpojumi 46272 

5000 Pamatkapitāla veidošana 
 9000 Kapitālo izdevumu transferti   

 

Pielikums Nr.4  

Pāvilostas novada domes  
izdevumi 2013.gadam atbilstoši  

ekonomiskajām funkcijām 
   Kodi                          Rādītāji Plāns 

1000 Atlīdzība 836 974 

1100 Darba samaksa 668811 

1110 Darba samaksa 651118 

1140 Piemaksas un prēmijas 1910 

1150 Atalgojums fiz. personām 14845 

1170 Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 938 

1200 Darba devēja vsaoi,sociāla rakstura pab.,komp. 168163 

1210 Valsts soc. apdroš.oblig. iemaksas - 24,09% 168163 

2000 Preces un pakalpojumi 615945 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 4942 

2200 Pakalpojumi 427905 

2210 Pasta, telefonu un citu sakaru pakalpojumi 20957 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 136357 

2230 Ar iestādes darb. un f-ju nodroš. saistītie pakalp. 81460 

2240 Remonta darbi un iestāţu uzturēšanas pak. 69406 

2250 Inform. tehnoloģijas pakalpojumi 5996 

2260 Īre un noma 4488 

2270 Citi pakalpojumi 109241 

2300 Krājumi, materiāli, enertgoresursi, biroja pr, inventārs 172156 

2310 Biroja preces un inventārs 22545 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 59866 

2340 Zāles,ķimikālijas,lab.preces,med.ierīces,instrumenti 689 

2350 Kārtējā remonta un iestāţu uzturēšanas mat. 29942 

2360 Pašvald.aprūpē un apgādē esošo pers. uzturēšana 43515 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 2995 

2390 Pārējās preces 12604 

2400 Grāmatas un ţurnāli 3481 

2500 Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 7461 

2510 Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 7461 

4000 Procentu izdevumi 600 

4200 % maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 600 

4240 Budţeta aizľēmumu % maksājumi 600 

5000 Pamatkapitāla veidošana 80475 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 11739 

5200 Pamatlīdzekļi 68736 

5210 Zeme, ēkas un būves 0 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 19509 

5240 PL izveidošana un nepabeigtā celtniecība 0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 49227 

6000 Sociālie pabalsti 64153 

6200 Sociālie pabalsti naudā 54940 

6240 Valsts nodarbinātības pabalsti naudā 12000 

6250 Pašvaldības soc. palīdzība naudā 9001 

6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 20868 

6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 6550 

6290 Valsts un pašvaldības budţeta maksājumi 6521 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 400 

6320 Pašv.soc.palīdzība iedzīvotājiem natūrā 100 

6330 Atbalsta pasākumi un kompensācija natūrā 100 

6350 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā 100 

6360 Dzīvokļa pabalsti natūrā 100 

6400 Pārējie pabalsti 8813 

6410 Pašvald.pirktie soc.pakalpojumi iedzīvotājiem 5973 

6420 Maksājumi iedz. natūrā, naudas balvas 2840 

7000 Transferti, dot.un mērķdot. pašvaldībām 27143 

7200 Pašvaldību budţeta kārtējo izdevumu transferti 27143 

7210 Pašv.budţeta kārt. izd.transf. citām pašvald. 27143 

  I Z D E V U M I    1 625290 

  IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA  120 000 

      I I. I Z D E V U M I    K O P Ā 1 625290 
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 31.05.2012. lēmumu  (prot. Nr. 6., 35§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16 

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS 
SISTĒMU LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PĀVILOSTAS NOVADĀ 
Izdoti saskaņā ar: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 43. panta pirmās daļas 

11. punktu, likumu "Par vides aizsardzību" un likumu "Par piesārņojumu" 

LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS (turpmāk - Pakalpojumu 

sniedzējs) - uzľēmums, kurš saľēmis licenci ūdensapgādes un 
kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai Pāvilostas novadā. 

OBJEKTS (turpmāk - Objekts) – nekustamais īpašums, 
kuram ir atsevišķs pieslēgums centralizētajiem ūdensapgādes un /vai 
kanalizācijas tīkliem; kopīpašumā esošā dzīvojamā māja; telpas, kurās 
tiek veikta komercdarbība/uzľēmējdarbība. 

PAKALPOJUMU LIETOTĀJS - persona, kura likumīgi 
saľemt ūdensapgādes un /vai kanalizācijas pakalpojumus. 

LĪGUMS (turpmāk - Līgums) - līgums "Par ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumiem", kas noslēgts starp Pakalpojumu 
sniedzēju un Abonentu par ūdensapgādes un / vai kanalizācijas 
pakalpojumu saľemšanu un saskaľā ar kuru Pakalpojumu sniedzējs 
sniedz pakalpojumus konkrētam Abonentam, kas ir atbildīgs par 
saľemto pakalpojumu samaksu un Līguma nosacījumu izpildi. 

ABONENTS (turpmāk - Abonents) - fiziska vai juridiska 
persona, kura no Pakalpojumu sniedzēja saľem ūdensapgādes un /vai 
kanalizācijas pakalpojumus saskaľā ar noslēgto Līgumu. 

BLAKUSABONENTS (turpmāk - Blakusabonents) - 
fiziska vai juridiska persona, kura no Pakalpojumu sniedzēja saľem 
ūdensapgādes un /vai kanalizācijas pakalpojumus saskaľā ar noslēgto 
Līgumu un kuram dzeramā ūdens padeve tiek nodrošināta, izmantojot 
tīklus, kuri ir Pakalpojumu sniedzēja jau esoša Abonenta atbildības 
robeţās. 

OBJEKTA ĪPAŠNIEKS (turpmāk – Objekta īpašnieks) - 
zemes vai nekustamā īpašuma īpašnieks, tā pilnvarota persona vai 
nomnieks ar apbūves tiesībām. 

NOTEKŪDEĽI:  
- raţošanas notekūdeľi, kas radušies uzľēmējdarbības 

un raţošanas vietās un nav klasificējami kā sadzīves vai lietus 
notekūdeľi; 

 - sadzīves notekūdeľi, ja tie radušies publiskās un 
dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās 
daţādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ;  

- lietus notekūdeľi, ja tie tiek novadīti pilsētas 
kanalizācijas tīklā.  

TEHNISKIE NOTEIKUMI (turpmāk – tehniskie noteikumi) 
- Pakalpojumu sniedzēja sagatavots dokuments, kas nosaka prasības 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanai, izbūvei, 
rekonstrukcijai un ekspluatācijai. 

 ATBILDĪBAS ROBEŢU SHĒMA - Pakalpojumu sniedzēja 
sastādīta atbildības robeţu shēma, kurā norādītas robeţas, kurās par 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atbild katra puse saskaľā ar 
noslēgto Līgumu. 

VERIFICĒŠANA - darbību kopums, ko veicis Latvijas 
Nacionālais metroloģijas centrs, SIA (vai cita atzīta institūcija), lai 
konstatētu un apstiprinātu, ka valsts meteoroloģiskajai kontrolei 
pakļautie mērīšanas līdzekļi pilnīgi atbilst noteiktajām prasībām.  

ŪDENS PATĒRIĽA NORMA  - ūdens patēriľa norma 
vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši šo saistošo noteikumu 
pielikumam. 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. PĀVILOSTAS NOVADA ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS 
SISTĒMU LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
(turpmāk - Noteikumi) ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 
personām, kas ir Pāvilostas novada ūdensapgādes un kanalizācijas 
Pakalpojumu saľēmēji, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas 
Pakalpojumu sniedzējiem Pāvilostas  novadā. 
 

1.2. Šie Noteikumi nosaka: 
1.2.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas, izbūves, 
pievienošanas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un 
pieľemšanas ekspluatācijā kārtību, 
1.2.2. sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību, 
1.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības 
kārtību, 
1.2.4. atbildību par Noteikumu pārkāpšanu.  
1.3. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:  
1.3.1. nodrošināt tehniskajiem noteikumiem, standartiem un Līguma 
nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti par noteiktiem 
tarifiem, 
1.3.2. nodrošināt dzeramā ūdens ieguvi, raţošanu un piegādi atbilstoši 
spēkā esošajai likumdošanai, 
1.3.3. nodrošināt Pakalpojuma sniedzēja īpašumā un atbildības robeţās 
esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu 
darba kārtībā atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, 
1.3.4. izmantot un sekmēt efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas un 
darba paľēmienu ieviešanu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un 
uzlabošanai, 
1.3.5. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, 
1.3.6. savlaicīgi brīdināt par plānotiem remontdarbiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmās. 
1.4. Abonenta īpašumā un atbildības robeţās esošie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli un būves tiek projektēti, būvēti, ekspluatēti un remontēti 
par Abonenta līdzekļiem. 
1.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Pakalpojumu 
sniedzējs aprēķina saskaľā ar likumdošanā noteikto tarifu aprēķināšanas 
metodiku. Tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators saskaľā ar 
spēkā esošo likumdošanu.   
1.6. Pakalpojumu sniedzējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un saskaľā 
ar šiem Noteikumiem var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu tiem 
Abonentiem, kuri nav samaksājuši par saľemtajiem pakalpojumiem vai nav 
izpildījuši citas saistības pret Pakalpojumu sniedzēju. 
1.7. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē šo Noteikumu un Latvijas 
Būvnormatīvu pārkāpumus, fiziskas vai juridiskas personas pārstāvja 
klātbūtnē savas kompetences ietvaros sastāda aktu, norādot pārkāpumu un 
trūkumu novēršanas termiľu. Fiziskas vai juridiskas personas pārstāvja 
atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viľu no atbildības un pienākuma novērst 
trūkumus un segt zaudējumus. 
2. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA, 

IZBŪVE, PIEVIENOŠANA UN PIEĽEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 
2.1. Visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas būvēt jaunus 
Objektus Pāvilostas novadā, ir nepieciešams izľemt tehniskos noteikumus 
ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu izbūvei, lai varētu noslēgt 
līgumu par centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
saľemšanu. 
2.2. Lai fiziska vai juridiska persona varētu pievienot savu Objektu 
ūdensapgādes un /vai kanalizācijas tīkliem un lai veiktu jebkurus 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves vai rekonstrukcijas darbus 
Objekta teritorijā, šī persona iesniedz rakstisku iesniegumu pēc Pakalpojuma 
sniedzēja noteikta parauga formas un saľem Pakalpojumu sniedzēja izdotus 
tehniskos noteikumus. 
2.3. Kanalizācijas sistēma ir jāierīko Objektos, kur ir iekšējā ūdensapgāde. 
Katrs Objekts kanalizācijas tīklam ir pievienojams atsevišķi.  
2.4. Ja Objektu nav iespējams tieši pievienot ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot Objekta 
ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu jau esoša Abonenta atbildībā 
esošajiem iekšējiem vai pagalma tīkliem aiz Pakalpojuma sniedzēja īpašumā 
esošā ūdens skaitītāja, ja:  
2.4.1. pievienošana nepasliktina ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu 
citiem Abonentiem;  
2.4.2. ir uzlikts atsevišķs ūdens skaitītājs pievienojamā Blakusabonenta 
objekta ūdens patēriľa uzskaitei. 
2.5. Pakalpojumu sniedzējs dod savu atzinumu par objekta pievienošanas 
iespējām un /vai kanalizācijas tīkliem un izsniedz tehniskos noteikumus 20 
(divdesmit) darba dienu laikā.  

Turpinājums 8. lpp. 
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2.6. Ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu pievienošanu ielu 
tīkliem par īpašnieka līdzekļiem var veikt Pakalpojumu sniedzējs vai cits 
attiecīgi licencēts uzľēmums Pakalpojumu sniedzēja pārstāvja klātbūtnē.  
2.7. Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem uzliek ūdens skaitītāju. 
Pakalpojumu lietotājs ir tiesīgs uzlikt filtru pirms ūdens skaitītāja. Uzliktie 
ūdens skaitītāji un filtri ir Pakalpojumu lietotāja īpašums.  
2.8. Pakalpojumu sniedzējs izdod atzinumu par Objekta gatavību un 
atbilstību tehniskajam projektam pievienošanai ūdensapgādes un /vai 
kanalizācijas tīkliem, pamatojoties uz iesniegto izpilddokumentāciju, kuru  
pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju būvdarbu pabeigšanas 
un visu šo Noteikumu prasību izpildīšanas Objekta īpašnieks iesniedz 
Pakalpojumu sniedzējam.  
2.9. Izbūvētajiem un rekonstruētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem un būvēm jāatbilst apstiprinātam tehniskajam projektam. 
Iespējamās atkāpes no tehniskā projekta jāsaskaľo atbilstoši spēkā 
esošajai likumdošanai. Nesaskaľotas atkāpes no tehniskā projekta dod 
Pakalpojumu sniedzējam tiesības atteikt pieslēgumu. 
2.10. Kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzēja īpašumā nododami agrāk 
izbūvēti ekspluatācijā esoši ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves, 
katrā konkrētajā gadījumā nosaka Pakalpojuma sniedzējs. 
2.11. Objekta īpašnieks pēc būvniecības pabeigšanas ir pilnīgi atbildīgs 
par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju uzturēšanu. Aizliegts tos 
izmantot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saľemšanai līdz 
Līguma noslēgšanai ar Pakalpojumu sniedzēju.  
2.12. Pēc pieslēgšanās pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla 
objektā par Objekta īpašnieka līdzekļiem tiek likvidētas izsmeļamās 
bedres, iztīrot tās un aizberot ar zemi. Jaunu izsmeļamo bedru ierīkošana 
ir aizliegta. 

3. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 
3.1. Lai fiziska vai juridiska persona varētu saľemt Objektā ūdensapgādes 
un /vai kanalizācijas pakalpojumus, ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu 
sniedzēju.  
3.2. Lai noslēgtu Līgumu par pakalpojumu saľemšanu, Abonents iesniedz 
Pakalpojumu sniedzējam noteikta parauga formas pieteikumu un Līguma 
noslēgšanai nepieciešamos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus. 
3.3. Līgumu par pakalpojumu saľemšanu var noslēgt Objekta īpašnieks, 
tā pilnvarota persona, kā arī Objekta apsaimniekotājs vai nomnieks, kurš 
veic uzľēmējdarbību/ komercdarbību. Visos gadījumos ir jāiesniedz 
dokumentus, kas apliecina Objekta piederību. 
3.4. Abonentam ar Pakalpojumu sniedzēju jāslēdz Līgums par: 
3.4.1. centralizētiem ūdensapgādes un /vai kanalizācijas pakalpojumiem; 
3.4.2. par brīvkrāna izmantošanu, neatkarīgi no tā attāluma līdz 
dzīvojamai mājai; 
3.4.3. gruntsūdeľu un lietus ūdeľu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā. 
3.5. Pakalpojumu sniedzējs pēc ūdensapgādes un /vai kanalizācijas 
pievienošanas 1 (viena) mēneša laikā sagatavo Līgumu. 
3.6. Slēdzot jaunu līgumu ar fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir 
parādi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu (naudas 
summas iemaksu). 
3.7. Pakalpojumu sniedzējs neslēdz Līgumu ar Abonentu par 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu citos Abonenta 
objektos, ja nav izpildītas spēkā esošās saistības ar Pakalpojumu 
sniedzēju. 
3.8. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt pakalpojumus 
Abonentam gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis sniegt 
pakalpojumus vai ir lauzis Līgumu ar  Objekta īpašnieku, apsaimniekotāju 
vai nomnieku, kura atbildības robeţās ir ūdensapgādes ievads. 

4. PAKALPOJUMU UZSKAITE 
4.1. Patērētā ūdens daudzuma uzskaite: 
4.1.1. Pakalpojumu sniedzējs ūdens daudzumu, ko patērē Abonents, 
nosaka pēc Objekta ūdensapgādes ievadā uzliktā ūdens skaitītāja 
rādījumiem. Ūdens skaitītājam un kontrolskaitītājiem ir jābūt Latvijas 
Nacionālā metroloģijas centra izsniegtam sertifikātam par tipa atbilstību un 
verificētam saskaľā ar spēkā esošo likumdošanu; 
 

4.1.2. izľēmuma gadījumos Pakalpojumu sniedzējs ūdens daudzumu, 
ko patērē Abonents, nosaka pēc spēkā esošajām ūdens patēriľa 
normām (pielikumā) un Abonenta sniegtajām ziľām saskaľā ar Līguma 
nosacījumiem. 
4.1.3. ja Pakalpojumu sniedzējs un/vai Abonents pieprasa skaitītāja 
rādījumu pareizības pārbaudi, jo ir aizdomas, ka ūdens skaitītājs ir 
bojāts tā ekspluatācijas laikā, Pakalpojumu sniedzējs vienojas ar  
Abonentu par ūdens skaitītāja pārbaudi un, ja saskaľā ar verificēšanas 
rezultātiem: 
4.1.3.1. ūdens skaitītājs tiek atzīts par lietošanai nederīgu, Pakalpojumu 
lietotājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar ūdens skaitītāja 
demontāţu, pārbaudi un montāţu; 
4.1.3.2. ūdens skaitītājs tiek atzīts par lietošanai derīgu, Pakalpojumu 
sniedzējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar ūdens skaitītāja 
demontāţu, pārbaudi un montāţu, ja ārpuskārtas pārbaude veikta pēc 
Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma. 
4.1.4. Abonents ir tiesīgs uzlikt ūdens skaitītājus uz saviem vietējiem 
ūdens ieguves avotiem gadījumā, ja Abonenta notekūdeľi tiek novadīti 
centralizētajā kanalizācijas tīklā. Ūdens skaitītājam ir jābūt Latvijas 
Nacionālā metroloģijas centra izsniegtam sertifikātam par tipa atbilstību 
un verificētam saskaľā ar spēkā esošo likumdošanu. Pakalpojumu 
sniedzējs noplombē vietējo ūdens ieguves skaitītāju un sastāda 
plombēšanas aktu. Gadījumos kad Abonents nevēlas uzstādīt ūdens 
uzskaites mēraparātu, maksa par kanalizācijas tīkla izmantošanu, 
Pakalpojuma sniedzējs, ūdens daudzumu ko patērē Abonents, nosaka 
pēc spēkā esošajām ūdens patēriľa normām (pielikumā). 
4.1.5. Ūdens skaitītāja plombas noľemšana atļauta tikai Pakalpojuma 
sniedzēja klātbūtnē, uzľemot pēdējo skaitītāja rādījumu nolasījumu. 
4.1.6. Lai veiktu ūdens skaitītāju rādījumu nolasījumu pareizības 
kontroli, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzlikt kontrolskaitītājus uz 
ūdensapgādes ievadiem Abonenta objektā,  par to paziľojot 
Abonentam.  
4.1.7. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontrolmērījuma perioda ilgumu. 
Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc Abonenta sniegtajiem 
datiem un kontrolskaitītāja  rādījumiem ir lielāka par 20 %, tālākos 
norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontrolskaitītāja. 
Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Abonents vienojas par 
patērētā ūdens daudzuma uzskaites kārtību un veic izmaiľas Līgumā. 
4.1.8. Ja Abonenta vainas dēļ nav iespējams vai nav savlaicīgi veikta 
ūdens skaitītāja verificēšana 2 (divu) mēnešu laikā, ja ir patvaļīgi 
mainīta ūdens skaitītāja pievienošanas shēma, noľemtas vai bojātas 
plombas,  bojāts ūdens skaitītājs un/ vai traucēta tā normāla darbība, 
tad Pakalpojumu sniedzējs piemēro aprēķinu saskaľā ar Noteikumu 
4.3.1.punktu. Pakalpojumu sniedzējs šo aprēķinu patērētā ūdens 
daudzumam Abonentam piemēro līdz brīdim, kad Abonents ir novērsis 
attiecīgo pārkāpumu un par to ir informējis Pakalpojuma sniedzēju. 
4.1.9. Ja ūdens skaitītājs atrodas speciālajās ūdens uzskaites akās 
ārpus abonenta īpašuma un Abonenta mājā, kā komercskaitītājs 
uzskatāms uzskaites akā esošais. Šādā gadījumā ūdens skaitītāja 
verificēšanu un nomaiľu nodrošina Pakalpojumu sniedzējs. 
4.2. Novadītā notekūdeľu daudzuma uzskaite: 
4.2.1. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeľu daudzumu, ko centralizētajā 
kanalizācijas tīklā novada Abonents, nosaka pēc patērētā ūdens 
daudzuma saskaľā ar ūdens skaitītāja rādījumiem attiecībā 1:1 vai 
notekūdeľu skaitītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā. 
4.2.2. Abonentiem, kuriem ir savi vietējie ūdensapgādes urbumi un kuri 
notekūdeľus novada centralizētajā kanalizācijas tīklā, novadīto 
notekūdeľu daudzumu nosaka atbilstoši ūdensapgādes urbuma ūdens 
skaitītāja rādījumiem vai pēc notekūdeľu skaitītāja rādījumiem 
kanalizācijas izvadā. 
4.2.3. Ja Abonenta novadīto notekūdeľu daudzums ir mazāks nekā 
patērētais ūdens daudzums, Pakalpojumu sniedzējs Abonenta novadīto 
notekūdeľu daudzumu nosaka pēc aprēķina metodikas, pamatojoties 
uz Abonenta sniegtajām ziľām un noslēgto Līgumu, ja ūdens tiek 
izmantots: 
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4.2.3.1. raţošanai, iekļauts raţojamās produkcijas sastāvā un netiek 
novadīts pilsētas kanalizācijas tīklā; 
4.2.3.2. būvdarbu procesam (piem., betonēšanas darbos). 
4.2.4. Pakalpojumu lietotājs ir tiesīgs Abonenta Objektu 
kanalizācijas izvadā uzlikt notekūdeľu skaitītāju. Notekūdeľu 
skaitītājam ir jābūt Latvijas Nacionālā metroloģijas centra 
izsniegtam sertifikātam par tipa atbilstību un verificētam saskaľā ar 
spēkā esošo likumdošanu. 
4.2.5. Lai veiktu notekūdens skaitītāju rādījumu nolasījumu 
pareizības kontroli, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzlikt 
kontrolskaitītājus kanalizācijas izvados Abonenta objektā, rakstiski 
par to paziľojot Abonentam.  
4.2.6. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontrolmērījuma perioda 
ilgumu. Ja starpība starp novadīto notekūdeľu daudzumu pēc 
Abonenta sniegtajiem datiem un kontrolskaitītāja  rādījumiem ir 
lielāka par 20 %, tālākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) 
mēnešus, veic pēc kontrolskaitītāja. Minētajā laika periodā 
Pakalpojumu sniedzējs un Abonents vienojas par novadīto 
notekūdeľu uzskaites kārtību un veic izmaiľas Līgumā. 
4.3. Ūdens patēriľa aprēķināšanas noteikumi pārkāpumu gadījumā 
un rēķinu piestādīšana pārkāpējam. 

4.3.1. Ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās pilsētas ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem, ūdens patēriľš un novadīto notekūdeľu 
daudzums tiek aprēķināts saskaľā ar uzstādītā ūdens skaitītāja 
nominālo caurplūdi 24 stundu darba reţīmā, ja skaitītāja nav - 
atkarībā no maksimālās caurteces spējas caur šo pievadu, 
pieľemot, ka ūdens tecēšanas ātrums ir 3 m/s, tecēšanas ilgums - 
24 stundas diennaktī, vai atkarībā no ūdens ľemšanas vietu skaita 
un Latvijas Būvnormatīvu noteiktajiem maksimālajiem normatīviem.  
4.3.2. Ūdens patēriľš un novadīto notekūdeľu daudzums 
pārkāpuma gadījumā tiek aprēķināti par laiku no pārkāpuma 
veikšanas brīţa. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad 
pieľem, ka ūdensapgādes un /vai kanalizācijas pakalpojumi bez 
atļaujas izmantoti 1 (vienu) mēnesi. 
4.3.3. Ja ūdens bez atļaujas tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta, 
patērētā ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no hidranta caurteces 
spējas un ūdens tecēšanas ātruma - 1,5 m/s par visu hidranta 
izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieľem, 
ka hidrants bez atļaujas lietots 1 (vienu) mēnesi.  
4.3.4. Ja ūdens bez atļaujas tiek lietots no  daudzdzīvokļu  
dzīvojamās mājas apkures sistēmas, patērētā ūdens daudzums tiek 
aprēķināts no katlu mājas kopējās sistēmas ūdens skaitītāju 
rādījumu starpību. Ja šis nelikumīgās lietošanas laiks nav precīzi 
nosakāms, tad pieľem, ka ūdens no apkures sistēmas bez atļaujas 
lietots 1 (vienu) mēnesi. 
4.3.5. Ja Pakalpojumu lietotājs nav noslēdzis Līgumu vai turpina 
lietot ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus pēc Līguma 
laušanas,  tad Pakalpojumu sniedzējs piemēro aprēķinu par  
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu bez atļaujas 
un patvaļīgu pieslēgšanos pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem saskaľā ar šo Noteikumu 4.3.1.punktu. 
4.3.6. Ja konstatēts pārkāpums , kura dēļ Pakalpojuma sniedzējs ar 
Pakalpojuma lietotāju neatrod abpusēju samierināšanos kā 
rezultātā Pakalpojuma sniedzējs pārtrauc ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Noteikta maksa par atjaunotu 
ūdens pieslēgšanu ja konstatēts pārkāpums. Skatīt pielikumā Nr.2  

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA PAR PAKALPOJUMIEM 
5.1. Kārtību, kādā veicami maksājumi par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumiem, nosaka Pakalpojumu sniedzēja un 
Abonenta Līgums. 
5.2. Ja ir izdarītas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu izmaiľas, 
Abonents tarifu izmaiľu spēkā stāšanās dienā fiksē ūdens un 
notekūdeľu skaitītāju rādījumus un paziľo tos Pakalpojumu 
sniedzējam. Ja Abonents nepaziľo skaitītāju rādījumus, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu par sniegtajiem 
pakalpojumiem atbilstoši jaunajam tarifam visā norēķina periodā.  
 

6. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU 
SAMAZINĀŠANA UN PĀRTRAUKŠANA 

6.1. Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumus gadījumos, kas minēti Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija 
noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšana", ievērojot tajos noteiktos termiľus un nepieciešamās darbības. 
6.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku 
samazināt vai pārtraukt ūdensapgādes un /vai kanalizācijas pakalpojumus, ja ir 
pārtraukta elektroenerģijas piegāde Pakalpojuma sniedzēja sūkľu stacijām, 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumos, ja ir palielināta ūdens 
piegāde ugunsgrēka vietai, dabas katastrofas vai stihiskas nelaimes laikā. 
6.3. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt 
ūdensapgādes un /vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu šādos gadījumos: 
6.3.1. notikusi patvaļīga pievienošanās ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem; 
6.3.2. nav noslēgts Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju; 
6.3.3. pēc Līguma laušanas turpina lietot ūdensapgādes vai kanalizācijas 
pakalpojumus; 
6.3.4. Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā laika posmā nav novērsti bojājumi 
Abonenta atbildības zonā esošajos ūdensapgādes un /vai kanalizācijas tīklos, 
kuri atstāj ietekmi uz pilsētas ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu, vai 
nodara kaitējumu citiem īpašniekiem; 
6.3.5. sabojātas plombas, patvaļīgi atvērti /aizvērti aizbīdľi un apvadlīnijas; 
6.3.6. Abonents Līguma noteikumu pārkāpuma rezultātā var izraisīt vai izraisa 
avāriju kanalizācijas sistēmā vai krasi pasliktina pilsētas attīrīšanas iekārtu 
darba efektivitāti. 

7. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU  
LIETOŠANA UN AIZSARDZĪBA 

7.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošana un aizsardzība. 
7.1.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā 
īpašumā un atbildības robeţās esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem un būvēm, kas atrodas zemesgabalu īpašnieku, uzľēmumu un 
organizāciju teritorijā, avāriju likvidēšanai. Šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, 
remontam ir nepieciešams iepriekš saľemt zemesgabalu īpašnieka, uzľēmuma 
un organizāciju atbildīgās amatpersonas piekrišanu. 
7.1.2. Pakalpojumu sniedzējam un Abonentam jāievēro ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu aizsardzības un ekspluatācijas noteikumi saskaľā ar spēkā 
esošo likumdošanu, tai skaitā, ir aizliegts:  
7.1.2.1. novietot materiālus un citus priekšmetus uz ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem, armatūrām, skatakām un hidrantiem;  
7.1.2.2. celt jebkādas būves virs ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;  

7.1.2.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklos un būvēs; 

7.1.2.4. atvērt un nocelt pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skataku 
vākus; 
7.1.2.5. atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu 
aizsalšanu; 
7.1.2.6. pilsētas kanalizācijas skatakās izliet notekūdeľus, iztukšot asenizācijas 
cisternas, izmest cietos atkritumus vai novadīt atkušľu ūdeľus. 
7.1.3.  Abonents ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas tehnisko apkopi un darbību. Ja Abonents savām vajadzībām izmanto 
vietējos ūdens avotus, šiem ūdensapgādes tīkliem jābūt fiziski atvienotiem ar 
gaisa spraugu no pilsētas ūdensapgādes tīkliem. Abonentam jāseko 
ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu un armatūras tehniskajam 
stāvoklim, un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem. 
7.1.4.  Abonentam notekūdeľus centralizētajā kanalizācijas tīklā jānovada 
atbilstoši šo Noteikumu 8.nodaļai. 
7.1.5. Ja Abonenta ūdensapgādes pievadam, kanalizācijas izvadam un 
iekārtām trūkst aizbīdľu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās 
iekārtas vai netiek ievēroti šie Noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, par 
appludinātajām telpām un materiālajiem zaudējumiem atbildīgs ir Abonents. 
Par zaudējumiem, kas radušies Abonenta īpašumā vai valdījumā esošo 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir 
Abonents. 
7.1.6. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu 
sniedzēja zaudējumi par radītajiem bojājumiem un to seku likvidēšanu 
kanalizācijas tīklos un būvēs, kā arī izdevumi notekūdens attīrīšanas normāla  
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tehnoloģiska procesa atjaunošanai pilsētas notekūdeľu attīrīšanas iekārtās, 
ja tie radušies, pārkāpjot šos Noteikumus. 
7.1.7. Atklājot bojājumus pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos un 
būvēs, par to nekavējoties jāziľo Pakalpojumu sniedzējam un iespēju 
robeţās jānorāda bojātā vieta.  
7.2. Ugunsdzēsības ierīces. 
7.2.1. Ja Abonenta ūdens skaitītāja mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānu 
darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā 
stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Abonents ir atbildīgs par plombas 
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.  
7.2.2. Noľemt plombu no apvadlīnijas aizbīdľa drīkst, tikai dzēšot 
ugunsgrēku, vai ugunsdzēsības dienestam, veicot ugunsdzēsības sistēmas 
pārbaudi. Abonentam 24 stundu laikā jāziľo Pakalpojumu sniedzējam par 
notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc 
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdľa noplombēšanai.  
7.2.3. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka 
gadījumā un Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām. 
7.3. Ūdens brīvkrāni. 
7.3.1. Ūdens brīvkrānu uzstādīšanas lietderīgumu un vietu nosaka 
Pakalpojumu sniedzējs. 
7.3.2. Brīvkrāna tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, 
mājdzīvniekus un veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām 
normām. Brīvkrāniem ir aizliegts pievienot šļūtenes. 
7.3.3. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas brīvkrānu un /vai 
atklājušas tā bojājumus, nekavējoties jāziľo par to Pakalpojumu 
sniedzējam. 

8. NOTEKŪDEĽU NOVADĪŠANA CENTRALIZĒTAJĀ 
KANALIZĀCIJAS TĪKLĀ 

8.1. Notekūdeľu novadīšana centralizētajā kanalizācijas tīklā. 
8.1.1. Lai centralizētajā kanalizācijas tīklā novadītu notekūdeľus, ir 
jānoslēdz Līgums par kanalizācijas pakalpojumu saľemšanu. Raţošanas 
notekūdeľu novadīšanai jāsaľem Pakalpojumu sniedzēja izdota atļauja “Par 
raţošanas notekūdeľu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas tīklā” 
(turpmāk - Atļauja). 
8.1.2. Centralizētajā kanalizācijas tīklā drīkst novadīt tikai tādus 
notekūdeľus, kuru raksturojums un piesārľojošo vielu limitējošā 
koncentrācija nepārsniedz Noteikumos 8.4.7.punktā noteikto. 
8.1.3. Atsevišķos gadījumos, ľemot vērā konkrētos apstākļus, Pakalpojumu 
sniedzējs Abonentam  var atļaut novadīt raţošanas notekūdeľos ar 
atsevišķu  piesārľojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju nekā 
noteikts šajos Noteikumos, nosakot Abonentam maksimāli pieļaujamo 
piesārľojošo vielu koncentrāciju (MPK). Pakalpojumu sniedzējs maksimāli 
pieļaujamo koncentrāciju nosaka Atļaujā, un par maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas pārsniegšanu Abonentam tiek piemērotas soda sankcijas 
saskaľā ar Līguma noteikumiem. 
8.1.4. Notekūdeľu piesārľojošo vielu piederību noteiktai bīstamības 
(toksiskuma) klasei Pakalpojumu sniedzējs nosaka saskaľā ar spēkā esošo 
likumdošanu un attiecīgo maksu par piesārľojumu noteiktas bīstamības 
(toksiskuma) klases piesārľojošo vielu novadīšanai pilsētas kanalizācijas 
tīklā aprēķina saskaľā ar spēkā esošo likumdošanu. 
8.1.5. Šo Noteikumu neievērošanas gadījumā Abonentam jāsamaksā 
Pakalpojumu sniedzējam soda nauda, ko nosaka Valsts zivsaimniecības un 
ūdenstilpju uzraudzības organizācijas un citas institūcijas par nodarīto 
kaitējumu un zaudējumiem, kā arī visi izdevumi Pakalpojumu sniedzēja 
ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un iekārtu darbības atjaunošanai un 
defektu novēršanai. 
8.2. Novadāmo notekūdeľu raksturojums. 
8.2.1. Abonentam centralizētajā kanalizācijas tīklā  ir atļauts novadīt 
notekūdeľus: 
8.2.1.1. kuri neietekmē un nav bīstami centralizēto kanalizācijas sistēmu 
apkalpojošā personāla veselībai;  
8.2.1.2. kuri nebojā centralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas un 
netraucē centralizētā kanalizācijas tīkla un būvju  ekspluatāciju; 
8.2.1.3. kurus var attīrīt notekūdeľu attīrīšanas iekārtās saskaľā ar 
Pakalpojumu sniedzēja ūdens lietošanas atļaujas prasībām; 
 

8.2.1.4. kuros piesārľojošo vielu limitējošā koncentrācija (LK) 
nepārsniedz šajos Noteikumos norādīto; 
8.2.1.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārľo kanalizācijas tīkla caurules 
vai nogulsnējas uz cauruļu un aku sienām; 
8.2.1.6. kuri nesatur vielas, kurām nav noteikta piesārľojuma maksimāli 
pieļaujamā koncentrācija ūdenstilpēs ar noteiktu lietošanas kārtību; 
8.2.1.7. kuros ķīmiskais skābekļa patēriľš pārsniedz skābekļa bioloģisko 
patēriľu vairāk kā 1,5 reizes; 
8.2.1.8. kuri neietekmē notekūdeľu attīrīšanas iekārtu darbību. 
8.2.2. Centralizētajā kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt notekūdeľus, 
kuri satur: 
8.2.2.1. vai kuru ietekmē izplūdes no notekūdeľu attīrīšanas iekārtām 
nelabvēlīgi ietekmē vidi vai kavē saľemošo ūdeľu atbilstību 
likumdošanas prasībām; 
8.2.2.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras 
veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā; 
8.2.2.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas 
(SVAV); 
8.2.2.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai 
bīstamu gāzu (sērūdeľraţa oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) 
izdalīšanos; 
8.2.2.5. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas piesārľo 
notekūdeľu dūľas virs spēkā esošās likumdošanas noteiktiem 
normatīviem un nelabvēlīgi ietekmē dūľu apsaimniekošanu; 
8.2.2.6. radioaktīvas vielas; 
8.2.2.7. nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu; 
8.2.2 8. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas  un 
citas vielas, kas  var veicināt pilsētas kanalizācijas tīkla aizsērēšanu; 
8.2.2.9. tikai minerālos piesārľojumus (smilts, grants u.c.); 
8.2.2.10. bīstamus bakteriālos piesārľojumus; 
8.2.2.11. atslāľa un kubla krāsvielu šķīdumus; 
8.2.2.12. nesasmalcinātus pārtikas un raţošanas atkritumus; 
8.2.2.13. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus 
un tml. 
8.3. Notekūdeľu novadīšanas kontrole. 
8.3.1. Visām juridiskām un fiziskām personām, kuras ir kanalizācijas 
pakalpojumu saľēmējas, jāievēro šādas prasības: 
8.3.1.1. jāorganizē notekūdeľu nogulšľu droša glabāšana un to 
savlaicīga  izvešana; 
8.3.1.2. jāatļauj Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts 
laikā iepazīties ar Abonenta kanalizācijas tīklu un būvju  darbību, kā arī 
pārbaudīt šo Noteikumu prasību izpildi; 
8.3.1.3. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāveic nepieciešamās 
notekūdeľu analīzes, uzľēmuma vietējo notekūdeľu attīrīšanas iekārtu 
un iekšējo kanalizācijas tīklu apsekošana; 
8.3.1.4. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāiesniedz ekspertīzes 
slēdziens par bīstama bakterioloģiska piesārľojuma un vielu, kas 
uzskaitītas 8.2.2.punktā, neesamību Abonenta notekūdeľos; 
8.3.1.5. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāiesniedz Abonenta 
ūdenssaimniecības pase vai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
shēmas, kā arī visi nepieciešamie aprēķini un dati; 
8.3.1.6. notekūdeľi centralizētajā kanalizācijas tīklā jānovada vienmērīgi; 
gadījumos, ja notekūdeľu daudzums un sastāvs diennakts laikā 
izmainās, rūpniecības uzľēmumos jāuzstāda notekūdeľu uztveršanas 
kameras, kas nodrošina vienmērīgu notekūdeľu novadīšanu 
kanalizācijas tīklā diennakts laikā;  
8.3.1.7. raţošanas notekūdeľus pilsētas kanalizācijas tīklā jānovada 
caur šim nolūkam izbūvētām kontrolakām ārpus Abonenta teritorijas; 
8.3.1.8. Abonenta vietējām attīrīšanas iekārtām ir jānodrošina tāda 
attīrīšanas pakāpe, ar ko var nodrošināt 8.2.1.punktā minētās prasības. 
8.3.2. Notekūdeľu paraugu ľemšanas vietas (kontrolakas) nosaka 
Pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz kanalizācijas tīklu shēmu un 
saskaľojot ar Abonentu. Līgumā tiek precizēts notekūdeľu analīzes 
veikšanas un notekūdeľu paraugu ľemšanas periodiskums un kārtība 
saskaľā ar analīţu nepieciešamību un tehniskām iespējām.  

Turpinājums 11.lpp. 
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8.3.3. Pakalpojumu sniedzējs nosaka, kādas piesārľojošās vielas tiks 
noteiktas notekūdeľu ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu 
sarakstu, uz kā pamata tiek izdota atļauja un noslēgts Līgums. 
8.3.4. Notekūdeľu paraugu drīkst noľemt tikai Abonenta pārstāvja klātbūtnē.  
8.3.5. Notekūdeľu analīzes veic akreditēta notekūdeľu kontroles laboratorija. 
Analīţu rezultāti tiek uzskatīti par derīgiem līdz laboratorijas slēdziena 
rezultātu saľemšanai par atkārtotām analīzēm.  
8.4. Maksas aprēķināšana par notekūdeľu novadīšanu pilsētas kanalizācijas 
tīklā. 
8.4.1. Kopējo maksu par notekūdeľu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas 
tīklā nosaka saskaľā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajiem 
kanalizācijas pakalpojumu tarifiem un saskaľā ar likumdošanu par 
piesārľojumu. 
8.4.2. Pakalpojumu sniedzējs Abonentam aprēķina maksu par notekūdeľu 
piesārľojumu, pamatojoties uz piesārľojošo vielu koncentrācijām Abonenta 
notekūdeľos, kurus paredzēts novadīt centralizētajā kanalizācijas tīklā un pēc 
nodokļu likmju grupām atbilstoši piesārľojošo vielu klasifikācijai pēc to 
bīstamības pakāpes saskaľā ar normatīvajiem aktiem. 
8.4.3. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir izsniedzis Abonentam atļauju novadīt 
centralizētajā kanalizācijas tīklā notekūdeľus, kuros atsevišķu piesārľojošo 
vielu koncentrācija pārsniedz šajos Noteikumos noteikto limitējošo 
koncentrāciju, tad Abonentam tiek aprēķināta papildus maksa par 
piesārľojumu. Papildus maksa tiek aprēķināta trīskāršā apmērā par katras 
vielas koncentrācijas pārsniegumu pār limitējošo koncentrāciju līdz Līgumā 
atļautai maksimāli pieļaujamai koncentrācijai. 
8.4.4. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka Abonenta notekūdeľos 
piesārľojošo vielu koncentrācija pārsniedz Līgumā noteiktā maksimālo 
pieļaujamo koncentrāciju, tad Pakalpojumu sniedzējs Abonentam maksu par 
kanalizācijas pakalpojumiem iekasē vairākkārtējā apjomā. Pakalpojumu 
sniedzējs maksu par maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu 
Abonentam aprēķina, pamatojoties uz vienas pārbaudes analīţu rezultātiem, 
ľemot vērā piesārľojošo vielu koncentrāciju notekūdeľos un mēneša laikā 
novadīto notekūdeľu daudzumu. Pārsniedzot piesārľojošo vielu atļauto 
koncentrācijas līmeni vienlaicīgi vairākās vielās, pārsniegtā koncentrācija tiek 
noteikta katrai vielai atsevišķi un tad summēta. 
8.4.5. Pakalpojumu sniedzējs maksu par maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas pārsniegšanu Abonentam aprēķina līdz laboratorijas slēdziena 
saľemšanai par nākamās veiktās analīzes rezultātiem, bet ne ilgāk par 1 
(vienu) mēnesi. 
8.4.6. Ja Abonents centralizētajā kanalizācijas tīklā novada piesārľojošās 
vielas, kas nav norādītas atļaujā, vai novada nesankcionēti, tad apmaksas 
aprēķiniem piesārľojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek 
pieľemta vienāda ar maksimāli pieļaujamo koncentrāciju notekūdeľu 
novadīšanai ūdens tilpnēs, kāda noteikta Pakalpojumu sniedzēja “Ūdens 
lietošanas atļaujā”. 
8.4.7. Pāvilostas novada centralizētajos kanalizācijas tīklos novadāmajos 
notekūdeľos piesārľojošo vielu limitējošās koncentrācijas 
 

Piesārľojoša viela Limitējošā koncentrācija mg/l 

Kopējās suspendētās vielas 170 

BSP5 115 

ĶSP 300 

Kopējais fosfors 4,2 

Kopējais slāpeklis 21 

Tauki 2 

Naftas produkti 2,5 

Sulfīdi un H2S 1,5 

Cinks 0,2 

Niķelis 0,5 

Varš 0,5 

Kopējais hroms  0,04 

Svins 0,5 

Kadmijs 0,05 

Dzīvsudrabs 0,02 

Temperatūra 400C 

pH 6,5-8,5 

 
 

Notekūdeľi, kas satur vielas, kuras nav minētas šajos 
Noteikumos, tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas tīklā 
saskaľā ar spēkā esošo likumdošanu. 

9. ATBILDĪBAS ROBEŢU SHĒMA 
Pakalpojumu sniedzējs nes pilnu atbildību un apsaimnieko par 
saviem līdzekļiem uzľēmuma bilancē esošos ūdenssaimniecības 
infrastruktūras objektus. 
9.1. Pakalpojumu lietotājs  nes pilnu atbildību un 
apsaimnieko par saviem līdzekļiem savā īpašumā esošus 
ūdenspiegādes un kanalizācijas tīklus. 

10. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU 
PĀRKĀPŠANU 

10.1. Šo Noteikumu izpildi kontrolēt, sastādīt administratīvos 
protokolus un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas savas 
kompetences robeţās ir tiesīgas šādas amatpersonas:  
10.1.1. pašvaldības Administratīvā komisija; 
10.1.2. Pāvilostas novada Domes priekšsēdētājs vai viľa 
vietnieks; 
10.1.3. pašvaldības amatpersonas, kas pašvaldības izdotajos 
saistošajos noteikumos pilnvarotas uzlikt sodus par šo Noteikumu 
pārkāpšanu; 
10.1.4. Pāvilostas novada Pašvaldības policija un citas valsts 
iestādes, kas ir pilnvarotas to darīt; 
10.1.5. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt 
administratīvo protokolu viľiem noteiktas ar Pāvilostas novada 
Domes priekšsēdētāja rīkojumu.  
10.2. Par šo Noteikumu prasību neievērošanu Pāvilostas novada 
Administratīvā komisija ir tiesīga uzlikt naudas sodu līdz Ls 50 
(piecdesmit latu). 
10.3. Administratīvos protokolus izskata Pāvilostas novada 
Domes Administratīvā komisija.  
Stājas spēkā ar 2013.gada 15.februāri.  

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U.KRISTAPSONS 
Pielikums Nr.1 

ŪDENS PATĒRIĽA NORMA VIENAM IEDZĪVOTĀJAM 
PĀVILOSTAS NOVADĀ 

 
 

Labiekār- 
totības 
grupa 

 
Dzīvokļa labiekārtotības 

raksturojums 

Ūdens patēriľa norma 
vienam iedzīvotājam 

(litri diennaktī/  
m3 mēnesī) 

1. Individuālās mājas 200 /  6.00 m3 

2. Dzīvoklis, kurā ir 
ūdensvads, skalojamā 
tualete, vanna vai duša 

150 / 4,50 m3 

3. Dzīvoklis, kurā ir 
ūdensvads, skalojamā 

tualete  

120 / 3.60 m3 

4. Dzīvoklis, kurā ir 
ūdensvads, vanna vai 
duša, sausā tualete 

 
100 / 3.04 m3 

5. Dzīvoklis, kurā ir 
ūdensvads 

 
60 / 1.82 m3 

6. Dzīvoklis, kurā ir 
ūdensapgāde no sūkľa 

pagalmā vai uz ielas 

 
30 / 0.91 m3 

 
ŪDENS PATĒRIĽA NORMA VIENAM MĀJLOPAM  

1. 1 liellopam –                      100 litri diennaktī,  
2. 1 cūkai –   50 litri diennaktī, 
3. 1 aitai vai kazai –  20 litri diennaktī.  
 
Pielikums Nr.2 

NOTEIKTA MAKSA PAR ATJAUNOTU ŪDENS 
PIESLĒGŠANU  

JA KONSTATĒTS PĀRKĀPUMS. 
Ls 41.92 – fiziskām personām; 
Ls 77.40 – juridiskām personām. 
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 29.11.2012. sēdes Nr.15, 
lēmumu 10.§. PRECIZĒTI ar Pāvilostas novada domes 31.01.2013. sēdes 

Nr. 3, lēmumu 12. § 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20 

Kārtība, kādā Pāvilostas novada 
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

izglītojamajiem 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr. 872 ,,Noteikumi par pasažieru 
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 

maršrutu tīkla maršrutos” 12. un 13.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 
Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā Pāvilostas novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem”, 
turpmāk tekstā– noteikumi, nosaka kārtību un apmēru, kādā 
Pāvilostas novada pašvaldība, turpmāk tekstā – pašvaldība, 
sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem, turpmāk 
tekstā– skolēni, kuri iegūst izglītību Pāvilostas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs. 

II. Transporta izdevumu kompensēšana 
1. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek segti, ľemot vērā 
Ministru kabineta noteikto mācību gada un mācību semestru 
sākuma un beigu laiku. 
2. Pāvilostas novada pašvaldība kompensē braukšanas 
izdevumus vispārējās pamatizglītības iestāţu (1.-9.klase) 
skolēniem 100% apmērā, kas saistīti ar braucieniem mācību 
gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei Pāvilostas 
novada administratīvajā teritorijā un atpakaļ, ja tie izmanto 
sabiedrisko transportu. 
3. Pāvilostas novada pašvaldība kompensē braukšanas 
izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāţu (klātienes 
10.-12.klase) skolēniem 50% apmērā, kas saistīti ar 
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā, ja tie izmanto sabiedrisko 
transportu. 

IV. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība 
4. Tiek noteikti šādi braukšanas izdevumu atlīdzināšanas 
veidi: 
5.1. vietējās reģionālās nozīmes maršrutos – biļešu sistēma.  
5.2. starppilsētu maršrutos – biļešu sistēma. 
5. Līdz nākamā mēneša 10.datumam skolēna vecāki 
iesniedz attiecīgajā sociālajā dienestā iesniegumu 
(pielikums), braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī 
izmantoto sabiedrisko transportu. Braukšanas biļetes pielīmē 
uz lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras norāda skolēna 
vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un biļešu 
izdevumu kopsummu cipariem un vārdiem. 
6. Attiecīgais sociālā dienesta speciālists pārbauda biļešu 
datuma un maršruta atbilstību skolēna faktiskajam izglītības 
iestādes apmeklējumam, par ko tiek izdarīta apstiprinājuma 
atzīme. 
7. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā 
iesniegumā norādītajai personai,  pārskaitot uz personas 
iesniegumā norādīto norēķinu kontu. 
8. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek 
izmaksāta ne retāk kā vienu reizi mēnesī no 15. līdz 
20.datumam, par iepriekšējo mēnesi. 
9. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek 
izmaksāta tikai par savlaicīgi iesniegtajām braukšanas 
biļetēm, kuras apstiprinājis sociālā dienesta vadītājs.  

V. Noslēguma jautājums 
Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par 

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

Stājas spēkā 2013.gada 15.martā 
 

INFORMĀCIJA TRAKTORTEHNIKAS  
ĪPAŠNIEKIEM! 
     Traktortehnikas apskates grafiks Pāvilostas novadā 2013.gadā 
11.martā Pāvilostā, inspektors J.Siliľš 
18.martā Vērgales pagastā pie darbnīcām, kā citus gadus, inspektors  
J.Siliľš 
25.martā Sakas pagastā, inspektors O.Petrēvics 
Apskates sākums plkst.10.00.  

Maksa par TA traktoriem, graudaugu kombainiem, zāles novākšanas 
mašīnām Ls 11.42, speciālai tehnikai Ls 16.92, piekabēm Ls 8.52. Šajās dienās būs 
iespēja sagatavot dokumentus tehnikas reģistrācijai, numuru zīmju maiľai, tehnikas 
noľemšanai no uzskaites, pieľems eksāmenus traktoru vadīšanā, kā arī sniegs 
konsultācijas citos ar tehniku saistītos jautājumos.Izziľas pa mob.t.  J.Siliľš 29284739, 
O.Petrēvics 29236214, I.Vinters 29437351 vai tel.nr. 63425564. Informācija iegūstama 
arī mājas lapā www.vtua.gov.lv 

Tehnikai jābūt apdrošinātai, kā arī līdzi obligāti jābūt traktortehnikas 
vadīšanas apliecībai !!! 16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un citi interesenti 
var izmantot iespēju un apskates laikā kārtot braukšanas eksāmenu traktora 
vadīšanas tiesību iegūšanai. No 17 gadu vecuma var iegūt kombaina vadīšanas 
tiesības. Iepriekš pieteikties!!!  
 

LAUKSAIMNIEKIEM , UZĽĒMĒJIEM 
18. martā (pirmdien) plkst.1500, Durbes kultūras namā, 

Dārzkopības seminārs - puķu un dārzeľu sēklas 
1. Sēklu kvalitāte – labas vai ne tik labas; 2. Pieļaujamās dīgstības normas un 
garantijas; 3. Sēklu diedzēšana. Skarifikācija un stratifikācija; 4. Sēklu 
uzglabāšana; 5. Pēdējo gadu puķu un dārzeľu jaunumu tendences. Semināru vadīs 
Dārzu Centra Hedera (Rīga) vadītājs, selekcionārs Raimonds Petrovskis. Semināra 
laikā varēs iegādāties labas puķu un dārzeľu sēklas (Caillard, Royalfleur, Thompson-
Morgan), puķu sīpolus – lilijas, gladiolas, begonijas u.c.Būs arī katalogi sēklu, sīpolpuķu 
un stādu pasūtīšanai pa pastu. www.hederagardens.lv 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20. martā (trešdien) plkst. 10.30- 14:00, Durbes kultūras namā, Skolas iela 5 
No amatiera līdz profesionālim slaucamo govju ēdināšanā 

Piena raţotājiem, piena raţotāju konsultantiem, veterinārārstiem, pārraugiem, 
mākslīgās apsēklošanas tehniķiem. Lektors: Egils Juitinovičs , / SIA „Vidzemes 
veterinārais serviss” lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsts/. Semināru organizē: SIA 
„AGRERA”, zemnieku kooperatīvs „TRIKĀTA” un „Latvijas Holšteinas šķirnes lopu 
audzētāju asociācija”, Vidzemes Veterinārais serviss   Dalības maksa:  
-          Maksājot ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra, ar pārskaitījumu 7 Ls *  
-          Maksājot semināra norises vietā un dienā 10 Ls    
*Pieteikšanās semināram vismaz divas dienas pirms semināra norises datuma, un 
informācija par dalības maksas pārskaitījumu pa telefonu 28647996 (Liene)!  
 

10.aprīlī, plkst.11os, Durbē, Skolas ielā 3 
(Durbes pilsētas un pagasta pārvalde), mācības ar sertifikāta iegūšanu 

„Minimālās higēnas prasības pārtikas uzľēmumā” 
pārtikas apritē nodarbināto personu apmācība. Maksa par sertifikātu, 6.00 Ls, uz 
vietas lektorei. Lektore, Sandra Brūne – PVD, Dienvidkurzemes pārvalde. 
 

11.aprīlī , plkst. 11os, Durbē, Durbes kultūras namā, Skolas ielā 5, 
mācības BIOLOĢISKAJIEM un tiem kuri domā par savu veselību un nākotni, 
“Bioefekts”, direktore Anita Lielpētere pastāstīs par uzľēmuma produkcija, arī 
produkcijas tirdzniecība. Darba kārtība vēl tiek precizēta. 

Pāvilostas novada lauku attīstības konsultante ANITA ŠTEINBERGA 
Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste RUDĪTE BĒRZIĽA 

   
 

 

Sakas saieta namā 19.martā plkst. 11.00 

INFORMATĪVAIS  Seminārs  

Semināra tēmas: Kūtsmēslu uzglabāšana, aktualitātes nodokļos un grāmatvedībā 
Seminārā piedalās: Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktores vietnieks, 
Kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš, LLKC Liepājas konsultāciju biroja 
ekonomiste Elita Kārkla. Būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Laipni gaidīti 
visi interesenti! 
 
 
 
 

http://www.hederagardens.lv/
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AUTOBUSU SARAKSTS (Spēkā ar 01.03.2013.) 

LIEPĀJA – PĀVILOSTA     
Atiešanas vieta Liepājā Liepāja Pāvilosta Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

AutoOsta 6:45 7:55 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.85 AS Liepājas autobusu parks 

Kuršu iela 7:40  8:55 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.45 AS Liepājas autobusu parks 

K 10:40  11:50 1,2,3,4,5,6,- Ls 2.30 AS Liepājas autobusu parks 

AO 11:40 12:45 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.00 PSIA Ventspils reiss 

K 13:20  14:35 1,2,3,4,5,6,- Ls 2.45 AS Liepājas autobusu parks 

K 13:40  14:55 -,-,-,-,-,-,7 Ls 2.45 AS Liepājas autobusu parks 

K  
AO 

15:45 
16:00 

17:20 1,2,3,4,5,6,7 
Ls 2.30 
Ls 2.45 

AS Liepājas autobusu parks 

AO 17:45 18:55 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.85 AS Liepājas autobusu parks 

K 18:30  19:45 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.45 AS Liepājas autobusu parks 

AO 20:15 21:20 1,2,3,4,5,-,7 Ls 2.00 PSIA Ventspils reiss 
 

PĀVILOSTA – LIEPĀJA  
Pāvilosta Liepāja Pienākšanas vieta Liepājā Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

6:37 7:40 AutoOsta 1,-,-,-,-,-,- Ls 2.00 PSIA Ventspils reiss 

7:55 9:05 AO 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.85 AS Liepājas autobusu parks 

9:00  10:15 Kuršu iela 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.40 AS Liepājas autobusu parks 

9:39 10:35 AO -,2,3,4,5,6,7 Ls 1.85 PSIA Ventspils reiss 

12:00  13:15 K 1,2,3,4,5,6,- Ls 2.40 AS Liepājas autobusu parks 

14:40  15:50 K 1,2,3,4,5,6,- Ls 2.25 AS Liepājas autobusu parks 

15:00  16:15 K -,-,-,-,-,-,7 Ls 2.40 AS Liepājas autobusu parks 

15:55 17:05 AO 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.85 AS Liepājas autobusu parks 

17:30 
18:50 
19:05 

AO 
K 

1,2,3,4,5,6,7 
Ls 2.30 
Ls 2.40 

AS Liepājas autobusu parks 

18:39 19:35 AO 1,2,3,4,5,-,7 Ls 1.85 PSIA Ventspils reiss 

19:50  21:05 K 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.40 AS Liepājas autobusu parks 
 

VENTSPILS – PĀVILOSTA 
Ventspils Pāvilosta Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

5:30 6:37 1,-,-,-,-,-,- Ls 2.30 PSIA Ventspils reiss 

6:25 7:55 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.30 AS Liepājas autobusu parks 

8:30 9:39 -,2,3,4,5,6,7 Ls 2.30 PSIA Ventspils reiss 

14:25 15:55 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.30 AS Liepājas autobusu parks 

17:30 18:39 1,2,3,4,5,-,7 Ls 2.30 PSIA Ventspils reiss 
 

PĀVILOSTA – VENTSPILS 
Pāvilosta Ventspils Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

7:55 9:25 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.30 AS Liepājas autobusu parks 

12:45 13:50 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.30 PSIA Ventspils reiss 

18:55 20:25 1,2,3,4,5,6,7 Ls 2.30 AS Liepājas autobusu parks 

21:20 22:25 1,2,3,4,5,-,7 Ls 2.30 PSIA Ventspils reiss 
 

RĪGA - PĀVILOSTA 
Rīga Pāvilosta Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

15:55 20:25 1,2,3,4,5,6,7 Ls 6.10 AS Nordeka 
 

PĀVILOSTA – RĪGA 
Pāvilosta Rīga Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

03:40 08:05 1,2,3,4,5,6,7 Ls 6.10 AS Nordeka 
 

LIEPĀJA – VĒRGALE  
Atiešanas vieta Liepājā Liepāja Vērgales centrs Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

Kuršu iela  5:50 6:37 1,2,3,4,5,-,- Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

AutoOsta 6:40 7:19 1,2,3,4,5,6,- Ls 1.25 AS Liepājas autobusu parks 

K 7:30 8:17 1,2,3,4,5,-.- Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

K 7:40 8:27 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

AO 11:40 12:16 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.30 PSIA Ventspils reiss 

K  
AO 

12:05 
12:20 12:59 1,2,3,4,5,6,7 

Ls 1.35 
Ls 1.25 AS Liepājas autobusu parks 

K 13:20 14:07 1,2,3,4,5,6,- Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

K 13:40 14:27 -,-,-,-,-,-,7 Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

K 
AO 

14:45 
15:00 15:39 1,2,3,4,5,6,7 

Ls 1.35 
Ls 1.25 AS Liepājas autobusu parks 

K 
AO 

15:45 
16:00 16:42 1,2,3,4,5,6,7 

Ls 1.40 
Ls 1.30 AS Liepājas autobusu parks 

K 16:30 17:17 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

K 18:30 19:17 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

AO 20:15 20:49 1,2,3,4,5,-,7 Ls 1.30 PSIA Ventspils reiss 

 



Pašvaldības policijas informācija 
Informē Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene 

Vaškus:”2013.gada februārī Pāvilostas pašvaldības policija ir 
sastādījusi divus protokolus pēc Administratīvā pārkāpuma kodeksa 
likuma 171.panta 2.daļas "Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās 
vietās reibuma stāvoklī". Par abiem sastādītajiem protokoliem ir uzlikts 
administratīvais sods 250 Ls apmērā." 
  
  
  

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIĽO 
 Februāra mēnesī 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 17 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 1 ģimenei samazināts pamatpabalsts sakarā 
ar noslēgto darba līgumu, 13 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 6 
ģimeľu 10 bērniem piešķirtas pašvaldības apmaksātās pusdienas, 1 
ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei, 1 personai piešķirts 
pabalsts veselības aprūpei, 1 personai piešķirts sociālās aprūpes 
pakalpojums, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums. 
 28.februārī visi sociālā dienesta darbinieki tikās Pāvilostā uz 
informatīvu sanāksmi, lai pārrunātu aktualitātes darbā. 
Informācija:  

Sakarā ar rindām uz pasu nomaiľu Liepājas Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) ir saľemts ierosinājums no 
iedzīvotājiem par organizētu braucienu uz Kuldīgas PMLP. Ja 
iedzīvotāji būs izrādījuši interesi, piesakoties pie sociālā dienesta 
darbiniekiem, tad  pašvaldība, iepriekš sazvanot Kuldīgas PMPL, lai 
vienotos par datumu, varētu noorganizēt transportu. Ceļa izdevumus 
sedzot pašiem iedzīvotājiem. 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 
 

 
 

VĒRGALE - LIEPĀJA 
Vērgales centrs Liepāja Pienākšanas vieta Liepājā Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

6:40  7:27 Kuršu iela  1,2,3,4,5,-,- Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

7:05 7:40 AutoOsta  1,-,-,-,-,-,- Ls 1.30 PSIA Ventspils reiss 

8:20  9:07 K 1,2,3,4,5,-,- Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

9:28 10:15 K 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

9:46 
10:25 
10:40 

AO 
 K 

1,2,3,4,5,6,- 
Ls 1.25 
Ls 1.35 

AS Liepājas autobusu parks 

12:28 13:15 K 1,2,3,4,5,6,- Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

14:36 15:30 K 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

15:28 16:15 K -,-,-,-,-,-,7 Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

17:20  18:07 K 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

18:21 
19:00 
19:15 

AO 
K 1,2,3,4,5,6,7 

Ls 1.25 
Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 

20:18 21:05 K 1,2,3,4,5,6,7 Ls 1.35 AS Liepājas autobusu parks 
 

LIEPĀJA – ZIEMUPE 
Atiešanas vieta Liepājā Liepāja Ziemupe Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

AutoOsta  6:15 7:20 1,2,3,4,5,-,- Ls 1.25 AS Liepājas autobusu parks 

Kuršu iela 
AO 

15:20 
15:35 

16:40 1,2,3,4,5,-,7 Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

 

ZIEMUPE – LIEPĀJA 
Ziemupe Liepāja Pienākšanas vieta Liepājā Dienas Cena Pakalpojuma sniedzējs 

7:25 
8:30 
8:45 

AutoOsta 
Kuršu iela  1,2,3,4,5,-,- Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

16:45 
17:50 
18:05 

AO 
K 1,2,3,4,5,-,7 Ls 1.40 AS Liepājas autobusu parks 

Jaunās tarificētās pieturas: 
Gūţas, Kalnmalas, Upsēde, Meţaine, Sakas stacija, Darbnīcas. 

 
IZSLUDINĀTA PROJEKTU 

PIEĽEMŠANA 
Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta 

konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas V kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu 
iesniegumu pieľemšana notiks no 2013.gada 15.marta  līdz 2013.gada 
15.aprīlim. 

V  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 276 834, 51   LVL 
(divi simti septiľdesmit seši tūkstoši astoľi simti trīsdesmit četri lati un 51 
santīms). 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Liepājas rajona 
partnerība” birojā Krasta ielā 12, Grobiľā, Grobiľas novadā, LV – 3430.  

Projektu iesniegumu pieľemšana notiks  Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam  4. ass 413. pasākuma „Lauku 
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām: 

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros 
šādām rīcībām: 

1.rīcība. Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu 
labiekārtošana un aprīkošana, pieejamais finansējums 137 264, 66  
LVL;  

4. rīcība. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un centru 
izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana, pieejamais 
finansējums 30 000,00  LVL;  

5. rīcība. Vietējo produktu (preču un pakalpojumu) attīstības 
veicināšana, pieejamais finansējums  35 000,00  LVL  

6. rīcība. Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana, 
pieejamais finansējums 20 000,00  LVL  

7. rīcība. Lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības 
veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, 
pieejamais finansējums 54 569, 85 LVL. 
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Diāna Šlangena, 
Pāvilostas mākslas 

skolas 3.kurss. 
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  Pāvilostas novada pašvaldība pabeigusi projektu  

„Sakas novada tautastērps, kā novada kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un 
popularizēšana”. 

 

 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris ar jaunajiem tautas tērpiem. Foto: Vizma Ģēģere. 

Projekta ietvaros tika iegādāti 25 autentiski Sakas novada tautastērpu komplekti Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu korim.2013. gadā 
Pāvilostas sieviešu koris plāno ar saviem jaunajiem tautastērpiem piedalīties XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkos. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 11 582.50, no tām attiecināmās izmaksas LVL 5450.00.  Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums LVL 
6 677.50, bez PVN. 
Finansējums tika piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 6. rīcībā „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana” . Projekts  atbilst Liepājas rajona 
partnerības vietējai stratēģijai. 
 
 

 

Paziľojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saľemšanai  

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2013. gada 28. februāra lēmumu „ Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saľemšanai” (domes 
sēdes protokols Nr. 5, 11 paragrāfs), tiek nodota sabiedriskai apspriešanai un institūciju atzinumu saľemšanai Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 
2012.- 2024. gada pilnveidotā redakcija, MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana paredzēta līdz 2013. gada 26. 
martam. 
 

Sabiedriskā apspriešana plānota 2013. gada 20. martā: 
- Vērgales kultūras namā plkst. 15.00 
- Pāvilostas pilsētas kultūras namā plkst.17.00 

Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju  apstiprināta pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 63484561, e- pasts; 
vizma.gegere@pavilosta.lv 

Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
„Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.  
 

Paziľojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam gala redakciju 
  Pāvilostas novada dome paziľo, ka  ar2013. gada 28. februāra lēmumu „Paziľojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.- 

2018. gadam gala redakciju” (domes sēdes protokols Nr.5, 10. paragrāfs) tiek apstiprināta Pāvilostas novada attīstības programma 2012.- 2018. 
gadam. 

Attīstības programmas izstrādi veica personu apvienība no SIA „Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3i”. Attīstības 
programma tika izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 „Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde ” ietvaros. 

Abi dokumenti veidos pietiekamu Pāvilostas novada attīstības plānošanas dokumentu bāzi, kas atbilst LR likumdošanas prasībām. 
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APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes  
2013. gada 28. februāra sēdes  lēmumu (prot. Nr.5,5.§) 

Pāvilostas novada pašvaldības kultūras, 
izglītības un mazās uzľēmējdarbības atbalsta 

projektu finansēšanas konkursa 
NOLIKUMS 

1.Vispārējie noteikumi 
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. 
Nr. 90000059438, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-
3466; 
1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Pāvilostas novada pašvaldība 
piešķir finansējumu kultūras, izglītības un mazās uzľēmējdarbības 
atbalsta projektiem; 
1.3. Līdzekļu sadalījumu projektiem veic konkursa kārtībā. Līdzekļus  
projektu finansēšanai plāno domes kārtējā gada budţetā; 
1.4. Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par Ls 3000 (trīs tūkstoši 
lati 00 santīmi).  
Tai skaitā:  
1) Ls 2000  (divi tūkstoši lati 00 santīmi) kultūras un izglītības 
projektiem. Maksimālā summa vienam projektam nav lielāka par Ls 
500 (pieci simti lati 00 santīmi); 

 

2) Ls 1000 (tūkstotis lati 00 santīmi) mazās uzľēmējdarbības atbalsta 
projektiem. Maksimālā summa vienam projektam nav lielāka par Ls 200 
(divi simti lati 00 santīmi). 
1.5. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Pāvilostas 
novadā un kuru rezultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam vai 
iedzīvotājiem. 
2. Konkursa mērķis un uzdevumi 
2.1. Konkursa mērķis ir fizisko un juridisko personu radošās iniciatīvas 
veicināšana kultūras un ārpusskolas izglītības norisēs, mākslinieciskās 
jaunrades procesos un izpildītājmākslā, pētniecībā, kultūras mantojuma 
saglabāšanas darbā un tā pieejamības nodrošināšanā, novada tēla 
veidošanā un popularizēšanā, aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, atbalsts 
Pāvilostas novada mazās uzľēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.   
2.2. Konkursa uzdevums ir kvalitatīvi izvērtēt un finansiāli atbalstīt konkursa 
mērķim atbilstošākos projektus. 
3. Konkursa izziľošanas kārtība 
3.1. Konkursu izsludina konkursa organizētājs pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Novada Ziľas” un Pāvilostas novada pašvaldības 
portālā – www.pavilosta.lv; 
3.2. Projektu konkurss tiek izsludināts 2013.gadā 11. martā. 
3.3. Projektu iesniegšanas termiľš viens mēnesis no projekta 
izsludināšanas dienas. 
3.4. Ar projektu konkursa Nolikumu var iepazīties www.pavilosta.lv, kā arī to 
saľemt Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores, tālr. 
63484561, e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv .   
4.Pretendenti 
4.1. Konkursā var piedalīties jebkura Pāvilostas novadā deklarējusies fiziska 
vai Pāvilostas novadā reģistrēta juridiska persona ar vienu projektu, ja tas 
atbilst konkursa mērķim;   
4.2. Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) nepieľem un neizskata 
pieteikumus no pretendentiem, kas nav nokārtojuši līgumsaistības par 
iepriekšējos konkursos atbalstītajiem projektiem un kuriem nav 
nodokļu vai citi maksājumu parādi attiecībā pret Pāvilostas novada 
pašvaldību. 
5. Projekta pieteikuma forma un saturs 
5.1. Projekts iesniedzams vienā eksemplārā latviešu valodā uz A4 formāta 
lapām un CD formātā. Tekstam jābūt datorrakstā; 
5.2. Projekta pieteikums sastāv no: 
5.2.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums), kas ir arī 
apliecinājums tam, ka pieteicējs piekrīt Nolikumam; 
5.2.3. projekta apraksta; 
5.2.4. detalizētas projekta tāmes (2.pielikums), (3.pielikums)  – projekta 
realizācijai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, 
nodokļi, u.c. maksājumi, kas aprēķināti latos), uzrādīto izmaksu pamatojums 
un sadalījums, esošais un plānotais līdzfinansējums un tā plānotais 
izlietojums; 
5.2.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu CV; 
5.2.6. juridisko personu pieteikumiem jāpievieno reģistrācijas apliecību 
Kopijas; 
5.2.7. ar izdevējdarbību saistītiem projektiem jāpievieno manuskripts vai tā 
daļa,  redakcionālā darba un tipogrāfijas priekškalkulācijas (3.pielikums); 
5.2.8. Komisija var iesniedzējam pieprasīt papildus informāciju. 
5.3. Projekta aprakstu nosaka projekta specifika, tajā jāietver: 
5.3.1. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem; 
5.3.2. informācija par rezultātiem, ko plānots sasniegt; 
5.3.3. projekta mērķu vēlamības vai nepieciešamības pamatojums; 
5.3.4. darbības programma; 
5.3.5. informācija par projekta īstenotājiem (personas un organizācijas); 
5.3.6. informācija par plānoto mērķauditoriju; 
5.3.7. projekta īstenošanas termiľš. 
6. Projektu pieteikumu vērtēšana 
6.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē Pāvilostas novada domes iecelta 
komisija. Komisijas locekļu skaits ir 5 (pieci), tajā skaitā domes noteikts 
komisijas priekšsēdētājs. Komisijā var ievēlēt pārstāvjus no Pāvilostas 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļiem, metodiķi 
izglītības un kultūras jomā, kā arī  pieaicinātus locekļus, kas nav domes 
amatpersonas vai pašvaldības administrācijas darbinieki. 

Turpinājums 17.lpp. 

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina 
kultūras, izglītības un mazās 

uzņēmējdarbības projektu finansēšanas 

konkursu 2013. gadam 
Projektu konkurss tiek izsludināts no 2013. gada 11.marta 

līdz 2013. gada 11. aprīlim plkst. 10.00 (Var iesniegt projekta 
pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada 
pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.  

Projektu vērtēšana notiks divas nedēļas, līdz 2013. gada 25. 
aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziľoti: rakstiski pretendentiem, 
publiski, avīzē „Pāvilostas Novada Ziľas” un mājas lapā 
www.pavilosta.lv 

Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 
 

 

Par ES projektu „Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde”  

I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 
     Pamatojoties uz 2012.gada 27.septembra Pāvilostas novada domes 
sēdes lēmumu „Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.- 
2018.gadam un Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam, ir noslēgusies pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana un 
atzinumu saľemšana no institūcijām” (protokols Nr.12, 23§.), tika nodota 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saľemšanai Pāvilostas novada 
attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcija, Pāvilostas 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakcija un to 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. 
Termiľš bija no 2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim. 
Minēto dokumentu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana ir 
beigusies, pašreiz tiek apkopoti un izskatīti saľemtie iesniegumi un 
atzinumi.Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: 
Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA 
„Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3 i”. 
     Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: 
Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un 
Vērgales pagasti).   
      Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un 
Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
„Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas 
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.  

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
mailto:vizma.gegere@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/


 

Sporta dienas  
16. un 17. februārī notika Pāvilostas novadu sporta 

dienas.  
Ceļojošā kausa izcīľā volejbolā piedalījās četras 

komandas. Izspēlējot katra komanda ar katru, rezultāti šādi: 
1.vietā „ Alejas” - 6 punkti; 2.vietā „ KMTA”- 4 punkti; 3.vietā  „ 
AC un CO”- 2 punkti; 4.vietā  „ Asorti”- 0 punkti. Uzvarētāju 
komandā spēlēja- Solveiga Ansone, Zane Ansone, Kristaps 
Klaks, Matīss Eihvalds, Ivo Jaunzems, Māris Bergmanis. 

Ceļojošā  kausa izcīľā zāles futbolā piedalījās 
piecas komandas. Izspēlējot katra komanda ar katru, rezultāti 
šādi: 1.vietā „ AC un CO” - 8 punkti; 2.vietā „IVO” -5 punkti; 
3.vietā „KMTA”- 4 punkti; 4.vietā „Kā būs tā būs”- 3 punkti;5. 
vietā „Cietie rieksti”-  0 punkti(komandā spēlēja pamatskolas 
zēni). Komanda „ AC un CO” uzvarēja trešo gadu pēc kārtas, 
tādēļ ceļojošais kauss paliek viľu rīcībā. Uzvarētāju komandā 
spēlēja - Nauris Stirna, Mareks Selderiľs, Ivars Horns, 
Mārtiľš Šēlis, Andris Cābelis. 

Individuālo sporta veidu dienā visi sportisti tika 
dalīti pamatskolu  un pieaugušo grupā. 

Dambretē pamatskolas meitenēm rezultāti šādi:  
1.vietā - Evija Brikmane, 2.vietā-  Kate Štokmane; 3.vietā - 
Evita Jakovļeva. Dambretē pamatskolas zēniem rezultāti šādi: 
1.vietā - Elvis Vīgants; 2.vietā - Arvis Barsukovs; 3.vietā - Dāvis 
Bērznieks. Arī sievietes un vīrieši sacentās dambretes spēlē. 
Rezultāti - 1.vietā - Rudīte Bērziľa; 2.vietā - Annija Krista 
Bērziľa; 3.vietā-  Terēze Cābele. 1.vietā  - Zintis Vīgulis; 
2.vietā - Kārlis Vītols; 3.vietā - Matīss Eihvalds. 

Basketbola soda un tālmetienu konkursa rezultāti.  
Pamatskolas meiteľu konkurencē -  1.vietā - Andra Lanka; 
2.vietā-  Evita Jakovļeva; 3. vietā - Kate Štokmane. Pamatskolas 
zēnu konkurencē - 1.vietā - Mārtiľš  Bunka; 2.vietā - Alberts 
Kangīzers; 3.vietā - Kristaps Klaks. Sieviešu konkurencē - 
1.vietā - Aivita  Barsukova; 2.vietā  -Annija Krista  Bērziľa; 
3.vietā - Laila Priedola. Vīriešu konkurencē - 1.vietā  - Ivo 
Jaunzems; 2.vietā - Kārlis Vītols; 3.vietā - Ingus Lazukins. 

Novusa spēlē arī savā starpā sacentās gan meitenes, 
gan zēni, gan sievietes un vīrieši. Pamatskolas meitenēm - 
1.vietā - Ilva  Bunka;  2.vietā  - Andra  Lanka; 3.vietā - Evita  
Jakovļeva. Pamatskolas  zēniem -  1.vietā -  Gvido Šķila;  
2.vietā - Mārtiľš Bunka; 3.vietā - Elvis  Vīgants. Sievietēm - 
1.vietā  - Solveiga  Ansone; 2.vietā  - Annija Krista Bērziľa. 
Vīriešiem - 1.vietā  -  Ģirts Lanka; 2.vietā- Ģirts Šķila; 3.vietā -  
Kārlis Vītols. 

Galda tenisa spēlē pamatskolas meitenēm vietu 
sadalījums šāds:  1.vietā -  Kate Štokmane; 2.vietā - Evita 
Lazukina; 3.vietā - Evita Jakovļeva. Pamatskolas zēniem - 
1.vietā - Kristers Cābelis; 2.vietā - Dāvis Bērznieks; 3.vietā   
Jānis Štokmanis. Sievietēm - 1.vietā  -Aivita Barsukova; 
2.vietā -  Rita Bērziľa;  3.vietā - Laila Priedola. Vīriešiem - 
1.vietā -  Uldis Kristapsons; 2.vietā - Zintis Vīgulis; 3.vietā - 
Aldis Barsukovs. 

Šautriľu mešanā rezultāti šādi:  
Pamatskolas meitenes - 1.vietā -  Evita Lazukina; 2.vietā - 
Evija  Brikmane; 3.vietā  - Evita Jakovļeva. Pamatskolas zēni - 
1.vietā - Arvis Barsukovs; 2.vietā-  Ansis Rudzājs; 3.vietā  -
Kristaps Klaks. Sievietēm -  1.vietā  - Aivita Barsukova; 2.vietā 
- Laila Priedola; 3.vietā - Annija Krista Bērziľa. Vīriešiem -  
1.vietā  - Aldis Barsukovs; 2.vietā - Ivo Jaunzems; 3.vietā  -
Andris Baranovs. 

Zolītes spēlē -  1.vietā  - Sarmīte Zaļkalne; 2.vietā -  
Ojārs Drulle;  3.vietā - Aigars Jakovļevs. 

Liels paldies Gintai Vītoliľai  par sportistu  
atbalstīšanu  un sagādātajiem gardumiem un  Veronikai 
Zamaritei  par sporta zāles sakopšanu  abām sporta dienām 
ārpus sava darba laika! 

Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 
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Turpinājums no 16.lpp. 
6.2. Projekta vērtēšanas pamatkritēriji: 
6.2.1. projekta aktualitāte, sabiedriskais nozīmīgums un atbilstība konkursa 
mērķim; 
6.2.2. piedāvāto ideju oriģinalitāte; 
6.2.3. projekta aktivitātēm jānotiek  un jābūt aktuālām Pāvilostas novadā un tās 
iedzīvotājiem; 
6.2.4. projekta rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai; 
6.2.5. projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti; 
6.2.6. projekta tāmes precizitāte un pamatotība;  
6.2.7. projekta iesniedzēja līdzfinansējums plānotajai aktivitātei;  
6.2.8. projektā iesaistīto personu kompetence un spēja kvalitatīvi realizēt 
projektu; 
6.2.9. izglītības un kultūras projektiem mērķis nav peļľas gūšana; 
6.2.10. mazās uzľēmējdarbības atbalsta projekts palīdz uzsākt mazo 
uzľēmējdarbību vai sekmē tās attīstību novadā; 
6.3. Komisija projekta iesniedzējam var pieprasīt skaidrojumu par iesniegtajiem 
materiāliem; 
6.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.     
Pieaicinātie eksperti nav komisijas locekļi un viľiem nav balss tiesību komisijas 
lēmumu pieľemšanā.  
6.5. Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumu; 
6.6. Pēc projektu izvērtēšanas komisija pieľem lēmumu par finansēšanai tālāk 
virzāmiem projektiem, virzot tos lēmuma pieľemšanai Finanšu komitejā un 
Domes sēdē.  
6.7.Finansējumu nepiešķir: 
6.7.1. projektiem, kuru rezultāti nav aktuāli Pāvilostas novadam un tā 
iedzīvotājiem; 
6.7.2. pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem 
privātpersonām; 
6.7.3. organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai un pamata materiāli 
tehniskās bāzes papildināšanai nevalstiskām organizācijām; 
7. Projektu iesniegšanas un noformējuma kārtība 
7.1. Konkursam paredzētie projektu pieteikumi jāiesniedz organizētājam – 
Pāvilostas novada pašvaldībai, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
LV-3466 personīgi vai pa pastu ierakstītā vēstulē izsludinātajā termiľā.  
7.2. Pretendenti var saľemt noraidīto projektu dokumentus mēneša laikā pēc 
konkursa termiľa beigām. Pretendenti tiek iepazīstināti ar noraidījuma 
iemesliem atbildes vēstulē. 
8.Pretendenta tiesības un pienākumi. 
8.1. Projekta iesniedzējam ir tiesības piesaistīt papildus finansējumu no citiem 
finansu avotiem; 
8.2. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms 
piedāvājuma iesniegšanas termiľa beigām; 
8.3. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā ietvertās informācijas patiesumu. 
9. Atbildes sniegšana. 
9.1. Projekta pieteicējam divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieľemšanas domes 
sēdē tiek nosūtīta atbilde uz pieteikumā norādīto adresi;   
9.2. Finansēto projektu sarakstu publicē pašvaldības portālā www.pavilosta.lv 
un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziľas”.   
10. Finansējuma kontrole un atskaite. 
10.1. Pēc Domes lēmuma pieľemšanas par finansējuma piešķiršanu projekta 
iesniedzējs slēdz Finansēšanas līgumu (6. pielikums) ar pašvaldību, kurā 
noteikta norēķinu  kārtība, saľēmēja tiesības, pienākumi un atbildība. 
10.2. Projekta norises un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudes veic projektu 
vērtēšanas komisija. 
10.3. Projekta iesniedzējam jāatspoguļo pašvaldības atbalsts visos ar projektu 
saistītos reklāmas materiālos, iespieddarbos, plašsaziľas līdzekļos un 
pasākumu laikā. 
10.4. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas 
nobeiguma  pašvaldībai iesniedz: 
10.4.1. projekta specifikai atbilstošu saturisko un publicitātes atskaiti par  
sasniegtajiem rezultātiem (4.pielikums); 
10.4.2. finansējuma izlietojuma atskaiti (5. pielikums). 
 Pielikumi ir pieejami www.pavilosta.lv. 

Domes priekšsēdētājs  
ULDIS KRISTAPSONS 
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ATBILDAM UZ JAUTĀJUMIEM 
Februāra numurā „Pāvilostas Novada Ziľas” bija  ievietota 

tabula „Pārskats par novada bibliotēkām 2012.gadā”. Par daţiem no 
tabulā lietotajiem terminiem un uzrādītajiem skaitļiem lasītājiem radās 
jautājumi, tāpēc lūdzām Pāvilostas bibliotēkas vadītāju Mairitu Vītolu 
atbildēt uz tiem un paskaidrot sīkāk.   
Skaidrojums tabulai:  

 Apmeklētāju skaits – ikdienas cilvēki, kuri  apmeklē bibliotēku, tiek 
skaitīti, un šie cipari parāda rezultātu visa gada garumā kopā; 

 Izsniegums - grāmatu, preses, ţurnālu un citu materiālu izsniegšana 
uz mājām 2012.gadā; 

 SBA -  starpbibliotēku abonements. Tas nozīmē, ka uz citām un no 
citām bibliotēkām tiek nosūtītas grāmatas, kuras pieprasa lasītāji. Tabulā 
uzrādīts kopējais pārsūtīto grāmatu skaits 2012.gadā; 

 Budţeta izdevumi - pašvaldības piešķirtais finansējums 2012.gadā, 
tai skaitā mērķdotācijas no valsts - interneta atmaksai no valsts 
saľemts Ls 1888,-. 

 
 

Sākotnēji vēlētāji tiks reģistrēti vēlēšanu iecirknī atbilstoši 
deklarētajai dzīvesvietai šā gada 3.martā jeb 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas. Tomēr līdz 7.maijam vēlētājiem būs tiesības 
sākotnējo vēlēšanu iecirkni mainīt. Vēlēšanu iecirkni varēs mainīt 
pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros vai arī izraudzīties citu 
vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētajam pieder likumā noteiktajā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (papildus uzrādot 
īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), personiski iesniedzot rakstisku 
iesniegumu pašvaldībai vai tās  dzīvesvietas deklarēšanas iestādei. 

No 18.marta līdz 23.martam Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde sagatavos un uz vēlētāju deklarēto dzīvesvietu izsūtīs vēstuli 
ar informāciju, kura iecirkľa sarakstā vēlētājs iekļauts. Šo 
informāciju vēlētāji varēs noskaidrot arī internetā vai zvanot pa CVK 
uzziľu tālruni. 

PAZIĽOJUMS 
Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita 

Vērniece  informē, ka  pašvaldību vēlēšanu iecirkľa komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanās termiľš tiek noteikts no 02.04.2013. līdz 
16.04.2013. Iecirkľa komisijas kandidāta pieteikuma veidlapa ir 
pieejama CVK mājas lapā, Pāvilostas pašvaldībā, kā arī Sakas un 
Vērgales pagasta pārvaldēs. Pieteikumus iesniegt vēlēšanu komisijas 
sekretārei Mudītei Zamarītei.  

GUNITA VĒRNIECE, tālr. 29725727 
 

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild 

Pāvilostas novada  
pašvaldības deputāti 

Straujiem soļiem tuvojas ne tikai pavasaris, bet arī 
nākamās pašvaldību vēlēšanas. Cilvēki tradicionāli, pirms uzsākt 
ko jaunu, mēdz atskatīties un izvērtēt paveikto.  

Š.g. janvārī novada informatīvais izdevums vērsās pie 
iedzīvotājiem un rosināja uzdot jautājumus deputātiem. Tos arī 
saľēmām un tālāk nodevām atbilţu sagatavošanai visiem 
trīspadsmit novada deputātiem cerībā uz viľu atsaucību un 
atbildību attieksmē pret sava novada iedzīvotājiem. 
 

Uzdotie jautājumi:  
1. Nosauciet trīs, jūsuprāt, vērtīgākos un nozīmīgākos lēmumus, 
ko esat kā deputāti pieņēmuši šī sasaukuma laikā. 
2. Cik un kādus konkrēti esat izteicis ierosinājumus iedzīvotāju 
dzīves uzlabošanai un sakārtošanai un kādi Jūsu izteiktie 
ierosinājumi ir īstenoti novadā? 
3. Ar kādu atzīmi Jūs novērtētu šī deputātu sasaukuma darbu (no 
2009.g. 1.jūlija - 2013.g.1.februārim) pēc 5 baļļu vērtēšanas skalas? 
4. Vai plānojat kandidēt kā domes deputāts nākamajās 2013.gada 
pašvaldību vēlēšanās  un kāpēc?  
 
Atbild domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS no  Pāvilostas: 
1.1. Katru gadu ir veiksmīgi pašvaldības budţets izstrādāts, 
apstiprināts un izpildīts. Bez tam vēl esmu lepns ar to, ka mūsu 
pašvaldībai nav ilgtermiľa kredītsaistības. 
1.2. Pāvilostas vidusskolas un Vērgales PII „‟Kastanītis‟‟ 
energoefektivitātes paaugstināšanas projekti, kas ļauj mums taupīt 
siltumu un nenoliedzami arī ēkas vizuālais skats ir uzlabojies. 
1.3. Lai kā tas citiem varbūt nepatiktu, bet esmu priecīgs ka  
„Ceļmalniekos‟‟, Vērgales pagastā tiks izveidota kaţokzvēru audzētava, 
jo bez rūpniecības un raţošanas mūsu Latvijai nākotne būs bēdīga. 
2. Kopš esmu domes priekšsēdētāja amatā mans ikdienas darbs tiek 
veltīts Pāvilostas pilsētas un novada iedzīvotāju dzīves uzlabošanai un 
sakārtošanai. 
3. Ar atzīmi četri. 
4. Plānoju kandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās, jo, manuprāt, 
manas zināšanas pašvaldības darbā varētu noderēt arī novadam 
nākotnē. 

Turpinājums 19.lpp. 

 

VAI TU ZINI 
 7.martā novada piekrastes zvejnieki devās pieredzes apmaiľas 

braucienā uz Klaipēdu. 

 Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 13.30 – 15.30 mākslas skolas 
mācību punktā Vērgalē var apskatīt Pāvilostas mākslas skolas 
absolventu diplomdarbus. 

 Pāvilostas PII “Dzintariľš”: 13.martā plkst. 9.00 leļļu teātra 
(Rīga) izrāde “Pasaka par Diegabiksi”. Ieeja Ls 1. 14.martā grupā 
“Taurenītis” - vecvecāku rīts. 21.martā Lieldienu pasākums. 5.aprīlī  
- starpnovadu sadziedāšanās pasākums Alsungā. 10.aprīlī – 
dziedošo bērnu konkurss “Cālis” - Cīravā. 

 Šajā pavasarī plānoti remontdarbi tiltiľam 100-gades parkā un 
Upesmuiţas parka laipai Pāvilostā. 

 31.martā plkst.3 (naktī no sestdienas uz svētdienu) Latvijā notiks 
pāreja uz vasaras laiku, kad pulksteľa rādītāji būs jāpagrieţ par vienu 
stundu uz priekšu. Patlaban pavasarī un rudenī pulksteľu rādītājus 
stundu uz priekšu un atpakaļ grieţ aptuveni 70 pasaules valstu 
iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981.gadā. 
Sākot no 1997.gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās 
svētdienas plkst.3 līdz oktobra pēdējās svētdienas plkst.4. 
 

18                                                                            Pāvilostas Novada Ziņas           2013. gada marts 

Izsludinātas pašvaldību vēlēšanas  
28. februārī,  trīs mēnešus pirms vēlēšanu dienas, Centrālā 

vēlēšanu komisija izsludināja šā gada 1.jūnijā plānotās republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.   

Par pašvaldību vēlēšanu sarīkošanu un norisi katrā pašvaldībā 
atbild attiecīgās pilsētas vai novada vēlēšanu komisija, kurai iesniedzami 
arī deputātu kandidātu saraksti. 

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām 
pieľems no 12.aprīļa līdz 22.aprīlim Pāvilostas novada vēlēšanu 
komisijā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. Vēlēšanu komisijas darba laiks 
kandidātu sarakstu iesniegšanai tiks ievietots novada mājaslapā, 
informācijas sniegšanas vietās un  aprīļa mēneša „Pāvilostas Novada 
Ziľās”.  

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem 
jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas 
lietojumprogrammu, kas, sākot no 2013.gada 20.marta, būs pieejama 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv. Sagatavotie 
dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no 
lietojumprogrammas) un elektroniskā veidā lietojumprogrammā. 

Pāvilostas novada pašvaldības domē tiks ievēlēti 9 deputāti. 
Vēlētājiem jāiegaumē, ka pašvaldību vēlēšanās vēlētāju 

uzskaitei tiek lietoti iepriekš sagatavoti vēlētāju saraksti. Vēlēšanām katrs 
vēlētājs tiks iekļauts noteikta iecirkľa vēlētāju sarakstā, un balsot būs 
iespējams tikai šajā iecirknī. Spiedogi pasē par dalību vēlēšanās 
netiks likti, tāpēc kā balsošanas dokumentu varēs izmantot gan pasi, 
gan personas apliecību (eID). 

 

http://www.cvk.lv/


 
Pāvilostas novada domes deputāti. Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Vitrups, Indra Ziemele, Anna 
Brūkle, Daina Vītola, Vizma Ģēģere, Vita Cielava, Uldis Kurzemnieks, otrajā rindā no kreisās: 
Andris Zaļkalns, Gints Juriks, Gatis Brēdiķis, Uldis Kristapsons, Alfrēds Magone, Gatis 
Štokmanis. Foto: Aija Ozoliľa. 

 
Atbild deputāts GATIS BRĒDIĶIS no Ziemupes: 
1. Šī sasaukuma laikā kā deputāti esam pieľēmuši simtiem lēmumus. Daudzi jo daudzi 
no tiem, manuprāt, ir vērtīgākie un nozīmīgākie. Citādāk tas nedrīkst būt. It sevišķi, ja 
runa ir par bērnu labklājību, izglītību, sociālo nodrošinājumu.     
2. Manis virzītie ierosinājumi vairāk būtu saistīti ar darbu komunālajā uzľēmumā 
Pāvilostā, kur nostrādāju trīs gadus- ūdenssaimniecības projektu realizācijā, siltuma 
apgādē un tarifos, uzľēmuma vadīšanā un darbā ar iedzīvotājiem.  
Vēl kāds no īstenotajiem ierosinājumiem- mazāko klašu bērniem nodrošināt 
peldbaseina apmeklēšanu un peldēšanas nodarbības. 
3. Kā deputātam man šis ir pirmais sasaukums, tāpēc nevarēšu salīdzināt ar kādu citu 
sasaukumu, taču, sprieţot pēc iekšējas darba atmosfēras, lemtspējas un komandas 
darba, vērtēšu ar augstāko atzīmi- 5 ballēm.  
4. Ja būs iespēja, kandidēšu. Kāpēc- pārstāvēt un aizstāvēt dzimtās puses intereses,  
izmantot lietderīgi komunālā uzľēmuma vadīšanas laikā uzkrāto pieredzi un varbūt būt 
pašvaldībā noderīgam ar savām inţeniera zināšanām.   
Atbild deputāte VIZMA ĢĒĢERE no Pāvilostas: 
1.1. Tie ir visi lēmumi, kas skar pašvaldības daudzo projektu veiksmīgu realizāciju. 
1.2. Lēmumi par jaunu darba vietu izveidi novadā, t.i. jaunu uzľēmēju ienākšana 
novadā. Pāvilostā tas ir SIA „Tin fish”, Vērgales pagastā A/S Grobiľa. 
1.3. Lēmumi par Pāvilostas novada teritorijas plānošanas un attīstības dokumentu 
izstrādi. 
2. Par cik mans darbs saistīts ar projektiem un teritorijas plānošanas dokumentiem, tad 
mani ierosinājumi ir saistīti ar projektu realizāciju, Pāvilostas novada teritorijas 
attīstības dokumentu izstrādi, pašvaldības kultūras, izglītības un mazās 
uzľēmējdarbības projektu konkursu, ikgadējā konkursa „Sakoptākā sēta Pāvilostas 
novadā” realizāciju. 
3. Neviens cilvēks, tai skaitā deputāts nav ideāls, bet darbojos pēc labākās 
sirdsapziľas- 4.  
4. Nē. 

Atbild deputāts GATIS ŠTOKMANIS no Pāvilostas: 
1. Kā kopējus deputātu nozīmīgus lēmumus uzskatu visu infrastruktūru 
uzlabošanas projektu atbalstīšanu. 
2. Esmu ierosinājis: 
1) Pāvilostas novada avīzes pieejamību novada iedzīvotājiem bez maksas. Nav 
deputātu atbalsta; 
2) Ierosināju izveidot izpilddirektora posteni, kurš konkrēti atbildētu kopumā par 
drošību, attīstību, saimnieciskiem jautājumiem. Nav deputātu atbalsta; 
3) Ierosināju Lielo talku rīkot sestdienā (kā pārsvarā visā Latvijā). Talkas 
nozīme ir brīvprātīgi un bez atlīdzības palīdzēt sakārtot apkārtējo vidi utt. Gandrīz visi 
deputāti, valsts un pašvaldību darbinieki grib talkot piektdienā, jo tad var arī saľemt 
savu tiešā darba atalgojumu. 
4) Ierosināju aktīvāk veikt vecās sapuvušās SIA N-Stars kuģu piestātnes 
nojaukšanas darbu risināšanu. Diemţēl, nekādas aktivitātes netika veiktas. Tikai 
pateicoties LAD projektu atbalstam, šis jautājums tika atrisināts, pretējā gadījumā vēl 
šodien šīs sapuvušas piestātnes izdaiļotu ostas teritoriju utt. 

Turpinājums 20.lpp. 

 

Turpinājums no 18.lpp. 

Atbild deputāte DAINA VĪTOLA no Ziemupes:  
1. Manuprāt, tie ir visi lēmumi par ar novada infrastruktūru 
saistītajiem projektiem. Visi remonti, renovācijas, siltināšanas, 
ūdenssaimniecības projekti, Akmeľraga ceļa izbūve, muzeja 
darbi,  Serf māja..utt. Ceru, ka pagūsim realizēt arī daļu no 
apgaismojuma ierīkošanas Plocē.   
2. Lai precīzi atbildētu uz šādu jautājumu, tad no darba 
uzsākšanas brīţa būtu jāved sava „ierosinājumu un sūdzību 
grāmata”, kurā viss smalki jāpiereģistrē. Nav viegli atcerēties, 
kurš pirmais kādu domu izteicis, kurš to tūlīt atbalstījis, kurš to 
pieľēmis par savu un par to iestājies. Bet mēģināšu. 
2.1. Es lepojos ar to, ka Pāvilostas novads šogad tūrisma 
izstādē-gadatirgū Balttour 2013 piedalījās ar atsevišķu 
Pāvilostas novada stendu. 
2.2. Man prieks par iztīrīto Ziemupes dīķi. Par to mēs 
sapņojām gadiem, un pagājušajā vasarā tas beidzot izdevās. 
2.3. Tā kā esmu arī savas puses pārstāvis, tad kā vienu no 
saviem uzdevumiem uzskatu „rokas turēšanu uz pulsa” savā 
pusē. Piemēram, atjaunotās iedzīvotāju sapulces vai veikala 
jautājums. 
3. Es mūsu darbu vērtēju ar 4, jo periods bija sareţģīts, pirmie 
gadi pēc apvienošanās. Labāk var vienmēr, bet uzskatu, ka 
viss paveiktais ir paveikts labi vai vismaz gribēts paveikt labi. 
4. Te mans viedoklis dalās – gribas teikt gan jā, gan nē. Jā, jo 
tā ir iespēja pārstāvēt mūsu puses iedzīvotāju intereses, jo tā 
ir iespēja censties saliedēt mūsu novada iedzīvotājus, Jā, jo 
tā ir iespēja domāt ne tikai Ziemupes mērogā, bet izvērtēt visu 
no augstāka skatu punkta un saprast, ka ir arī Saraiķi, Ploce, 
Vērgale, Bebe, Saka, Rīvas, Ulmale, Pāvilosta un vēl mazāki 
ciematiľi, un visi ar savām vajadzībām. Un nē, tāpēc, ka 
patiesībā tas nemaz nav tik viegli, kā no malas varētu domāt.  
Atbild deputāts ULDIS KURZEMNIEKS no Pāvilostas: 
1. Pieľemtos lēmumus varu iedalīt 2 lēmumu grupās. 
Pirmās grupas lēmumi ir tie, kas veido novada dzīvi, atrisinot 
konkrētu situāciju, atbildot uz tajā brīdī aktuālo. Otrās grupas 
lēmumi ir tie, kuru ietekme izpauţas ilgstošākā laika periodā, 
veidojot novada dzīvei un attīstībai zināmu ietvaru. Kā 
nozīmīgākos es gribētu akcentēt tieši šos otrās grupas 
lēmumus, kas lielākā vai mazākā mērā attiecas uz visiem 
novada iedzīvotājiem un novada attīstību kopumā.  
Ja jāmin trīs, tad es varētu nosaukt- jaunā Pāvilostas novada 
teritoriālā plānojuma pieľemšanu,  ikgadējo novada budţeta 
pieľemšanu un lēmumi, kas dod iespēju piešķirt 
nepieciešamo pašfinansējumu Eiropas naudu piesaistošajiem 
projektiem, lai varētu veikt pašvaldības iestāţu ēku renovāciju 
un infrastruktūras attīstību- līdzekļu piešķiršanu ceļu izbūves 
projektiem, ūdenssaimniecības sakārtošanai, ostas attīstībai 
un darbības nodrošināšanai. 
2. Savu aktivitāti es, vērtējot paškritiski, varu raksturot 
kā nepietiekošu, kā vienīgo attaisnojumu varu minēt  lielu 
enerģijas resursu patēriľu, vadot savu uzľēmumu.             
3. Deputātu sasaukuma darbu es vērtēju ar 4/5. 
Uzskatu, ka veiksmīgi ir īstenoti daudzie Eiropas 
struktūrfondu projekti, atbalstīti novada pašdarbības 
kolektīvi(piem. tautastērpu iegāde deju kolektīvam) un 
daţādās sporta aktivitātes, budţeta ietvaros rasta iespēja 
palielināt pašvaldības iestāţu darbinieku atalgojumu, ikdienas 
lēmumos ir mēģināts atrast pareizākos, godīgi 
sabalansētākos lēmumus. Protams, kā jebkurā darbā gadās 
pa kļūdiľai, bet nekļūdās jau tas, kurš neko nedara. 
4. Nākamajās pašvaldību vēlēšanās piedalīties 
neplānoju, jo liela darba slodze un enerģijas patēriľš ir 
ikdienas darbā mana uzľēmuma vadīšanā, turklāt bieţi nākas 
būt darba komandējumos, kas tīri fiziski nedod iespēju 
piedalīties  komiteju un domes sēdēs.  
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 Pavasara priekšnojautās 

 Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs saľēma uzaicinājumu 
no Auces novada domes priekšsēdētāja Ginta Kaminska piedalīties  
pašvaldību pieredzes apmaiľas un sadraudzības pasākumā Aucē. Uz 
pasākumu bija aicināti arī Skrundas un Priekules novada pašvaldības, 
kurām šī nebija pirmā kopīgā tikšanās reize.  
 Auce mūs sagaidīja ar pavasari vēstošu cīruļputeni, bet tas 
netraucēja iepazīt novadu. Pēc G.Kaminska sniegtās prezentācijas par 
novadu sadalījāmies grupās atbilstoši darbības sfērām un devāmies ceļā.  
Diena bija piesātināta, jo bija jāpaspēj pabūt daudzās novada vietās. Auces 
novadā dzīvo gandrīz 3 reizes vairāk iedzīvotāju kā pie mums. Katrai grupai 
bija atpazīstamības zīme- šalle kādā noteiktā krāsu tonī.   Piemēram, 
priekšsēdētāji un to vietnieki ieguva sarkanas krāsas šalles un vērotāju/ 
vērtētāja statusu.  Šīs grupas pārstāvji pabija Auces vidusskolā, Bēnes 
mūzikas un mākslas skolā, Bēnes estrādē, sociālajā dienestā, tikāmies ar 
Auces novada lielāko darba devēju- SIA „EK Auce”.  Jāpiebilst, ka mūsu 
iestādes nebūt nav sliktākas kā Auces novadā. 

Ne tikai iestādes, bet arī apkārtnes sakārtotība, ietvju uzturēšana, 
atkritumu savākšana, ūdenssaimniecība un vēl, un vēl – viss tas ir arī pie 
mums, tikai mazliet mazākos apmēros. Un mēs varam lepoties, ka ar 
maziem finansiāliem resursiem  esam paveikuši  iespējami daudz. Lai 
varētu salīdzināt, pārľemt labos piemērus par teritorijas attīstību, parku 
sakopšanu (īpaši jāpiemin Vītiľu parks, kurš, neskatoties ne uz kādām 
iebildēm, ir atbrīvots no bojātiem, līkiem, slimiem kokiem, lai dotu vietu 
jauniem eksotiem), pārvaldes vadīšanu, komunālo saimniecību attīstību, 
bija izveidota darba rūķu grupa, kura tad arī par šo jomu dalījās pieredzē. 
 Savukārt pašvaldību kancelejas un dzimtsarakstu nodaļu 
darbinieki rotājās ar dūmakaini zilām šallēm un nosaukumu „Vitamīni”. Savā 
darba grupā pārrunājām jauninājumus dzimtsarakstu darbā, kad tagad 
apliecību un reģistru numurus iegūstam automātiski- datorizēti.  Runājām 
par domes darba organizēšanu, gatavošanos sēdēm, kad galds ir apkrauts 
ar papīriem, ka ne brīvu vietiľu nevar atrast. Kā pie mums Pāvilostas 
novadā, tā arī Aucē dokumentus reģistrē vienotā lietvedības sistēmā. Auces 
novadā pašvaldība arī izdod informatīvo izdevumu, bet tas ir bezmaksas, un 
daţas lapas ir krāsainas. Bēnes pagasta pārvaldes vadība mūs sagaidīja kā 
vedēji, savukārt Lielauces pagasta vadītājs mūs aicināja pils zālē sameklēt 
tur paslēpto gredzenu, bet Vecauces pils greznās zāles tiek izmantotas 
laulību ceremoniju organizēšanai.  

Izglītības, kultūras un sporta nozaru pārstāvji saľēma salātzaļas 
šallītes. Mēs iepazināmies ar vairākām novada kultūras iestādēm, 
apmeklējām Auces vidusskolu, Bēnes mūzikas un mākslas skolu, Vecauces 
pili, Lielauces pili, kurā agrāk atradusies skola, pašreiz pils tiek izmantota 
tūrismam, tās krāsnis un kamīnus joprojām kurina ar malku. Vairākas 
mazās skoliľas ar mazāk kā 50 audzēkľiem tika slēgtas, bērnus uz skolu 
vadā pašvaldības autobusi. Piecās apdzīvotajās vietās darbojas bērnudārzi. 
Bēnes pagasta pārvaldei līdzās nupat uzcelta jauna, koša estrāde, kuras 
izmaksas 200 tūkstoši latu. Plānota  500 vietām. Mazam pagastam 
pietiekami, bet kā atzina Bēnes tautas nama vadītāja Ingrīda Rozenfelde, 
tad liela mēroga koncertiem un pasākumiem par mazu. Apkārt estrādei 
stacionārs, stabils metāla ţogs. Auces novada pieci tautas nami ir pakļauti 
Auces novada kultūras centram. Acis priecēja košie āra trenaţieri un 
universālais sporta laukums, kuru ziemā pārvērš par hokeja laukumu, 
slidotavu. Iepazinām trīs no Aucēm – Auci, Lielauci, Vecauci. Četras palika 
neiepazītas. 
 Vienu darba grupu pa Auces novadu vizināja arī mūsu autobuss, 
kuru vadīja Mārtiľš Lieljuksis. Saľēmām pozitīvas atsauksmes par mūsu 
Mārtiľu, kurām arī mēs pievienojamies. 
 Ciemkukulī vedām kūpinātās zivis no Jāľa Pētermaľa zvejnieku 
saimniecības „Kaija” un Dzintara Zamariša, Agitas Pētersones cepto maizi, 
Naura Novada saimniecībā sarūpēto medu.  
 Šādi pieredzes apmaiľas braucieni ir ieguvums katram. Tiek 
nodibināti kontakti ar otrā pašvaldībā līdzīgu darba veicēju un pazīstamam 
cilvēkam ir vieglāk pazvanīt, palūgt padomu.  

ULDIS KRISTAPSONS, AIJA OZOLIĽA,  
GUNITA VĒRNIECE, DAINA VĪTOLA 

 

Turpinājums no 19.lpp. 

3. Deputātu darbu vērtēju ar 3.5 
4. 2009. gada vēlēšanās startēju no vēlētāju apvienības 
„Novadnieki” saraksta. Šī gada vēlēšanās no šī saraksta vēlēšanās 
neplānoju piedalīties. 
Atbild deputāts JĀNIS VITRUPS no Vērgales: 
1.Visi lēmumi ir vienādi nozīmīgi. Kā nozīmīgākais lēmums ir novada 
budţeta pieľemšana. Nozīmīgs būs lēmums par novada teritorijas 
plānojumu 2012. – 2024.gadam.  
2.Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Ielu apgaismojums 
apdzīvotajās vietās. 
3. Labi - 4 
4.Doma ir piedalīties vēlēšanās, vai būšu deputāts, tas ir iedzīvotāju 
rokās. Pašvaldībā strādāju no 2001 gada. Ar pieredzi varēšu palīdzēt 
pašvaldības darbā. 
Atbild deputāts ALFRĒDS MAGONE no Vērgales: 
1. Visi lēmumi, kas saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu un 
energoefektivitātes uzlabošanu Pāvilostas novadā – Vērgales 
pamatskolas, Pāvilostas vidusskolas, Vērgales bērnudārza, Pāvilostas 
mūzikas un mākslas skolas renovācijas darbi. 
2. Esmu ierosinājis jautājumus, kas saistīti ar Ploces infrastruktūras 
sakārtošanu -Ugunsdzēsēju piemiľas istabas izveide, apgaismojuma 
ierīkošana Plocē un bērnu un jauniešu centra izveide Plocē.  
3. Labi – 4 
4. Jā, es plānoju, ja tiks dota tāda iespēja. 
Atbild deputāte ANNA BRŪKLE no Pāvilostas: 
1. Vērtīgākie un nozīmīgākie lēmumi  noteikti ir jāpiemin visi 
realizētie ES fondu projekti, kaut gan pavērtējot, tie vairāk ir saistīti ar 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet ne ar uzľēmējdarbības veicināšanu 
novadā un darbavietu nodrošināšanu. Tāpēc visus relizētos projektus 
es ierindoju trešajā vietā.  Otrā vietā noteikti par SIA „ Tin fish” 
projektu jauna raţošanas ceha būvniecība Sakas ielā 9 un pirmā vietā 
par AS „Grobiľa” izteikto vēlmi būvēt mūsu novadā kaţokzvēru fermu. 
2. Mani ierosinājumi bija vairāk saistīti ar manu tiešo darbu. 
Tie ir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, saistošie noteikumi 
par NĪN  aprēķināšanu 2012. gadam, 2013.gadam.  
3. Šo deputātu sasaukuma darbu novērtēju ar 4. 
4. Nē, neplānoju. 
Atbild deputāte VITA CIELAVA no Saraiķiem: 
1. Šo 4 gadu laikā ir pieľemti daudz daţādi vērtīgi lēmumi. Kā 
pēdējie -Vērgales bērnudārza „Kastanītis” siltināšana, Pāvilostas 
vidusskolas siltināšana, Pāvilostas mākslas skolas jumta nomaiľa, 
Saraiķu centra jauniešu brīvā laika pavadīšanas laukums u.c. 
2. Man nozīmīgs bija Saraiķu centra jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
laukums, kas daļēji jau ir īstenots. Cerams, ka darbs turpināsies pie 
laukuma izveides arī šogad, piesaistot finansējumu. Ceru, ka tiks 
nomainīts Saraiķu bibliotēkas jumts, piesaistot ES finansējumu. 
3. Domāju 4+. 
4. Nezinu, vēl neesmu domājusi par to... 
Atbild deputāts ANDRIS ZAĻKALNS no Pāvilostas: 
1.  Pie nozīmīgiem lēmumiem un tiem sekojošiem darbiem gribu 
pieskaitīt sociālās mājas izveidošanu Plocē, medicīniskās aprūpes 
centru Pāvilostā, kur apvienota aptieka, ģimenes ārstu prakses un 
ātrā palīdzība, un ostas rekonstrukciju. Neskatoties uz sacelto 
aţiotāţu, pie labām lietām gribu pieskaitīt  lēmumu atļaut kaţokzvēru 
audzētavas izveidi Plocē, arī par zivju pārstrādes rūpnīcu Pāvilostā. 

Kā vienu no nepadarītiem darbiem varu atzīmēt to, ka tā arī 
neradām risinājumu apkures tarifu mazināšanai Vērgalē. 
2. Esmu ľēmis dalību visu domes jautājumu izlemšanā un lēmumu 
pieľemšanā. Kā savu pēdējā laika ierosinājumu varu minēt aktīvās 
atpūtas objektu izveidi brīvā dabā Zaļkalna meţā pie Pāvilostas 
sadarbībā ar Latvijas valsts meţiem, līdz šim to diemţēl nav izdevies 
īstenot. 
3. Vērtēju ar 4+ 
4. Tas nav atkarīgs tikai no manis. 
 

Atbildes no deputātiem Indras Ziemeles un Ginta Jurika 
informatīvais izdevums nesaņēma. 
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 Kā pirmo objektu, ierodoties Pāvilostas pilsētā, tūristi meklē Pāvilostas 
novadpētniecības muzeju, kam pērn bijis 3029 apmeklētāju. Novadā visbieţāk 
apmeklēt vēlējās Akmeľraga bāku, kuru, pateicoties salabotajam ceļam, 
2012.gadā apmeklēja ap 1500 tūristu. Trešais populārākais objekts novadā ir 
Vērgale un muiţas komplekss, pērn pabijuši ap 800 viesu. Joprojām daudzi 
izmanto iespēja izvizināties ar Pāvilostas koka laivām (~600 interesentu) un 
lauku maizes cepšanu un degustēšanu „Ievlejās” (~330 viesu). Tūristi 
nemainīgi kā trūkumu mūsu novadā uzsver ēdināšanas iestāţu 
nepietiekamību un valūtas maiľas punkta neesamību.  
 Novadā audzis arī naktsmītľu skaits – 41 naktsmītne (2011. gadā – 37 
naktsmītnes), lielāko daļu (16 naktsmītnes) no tām sastāda brīvdienu mājas, 
otrajā vietā – atpūtas mājas (8 mītnes), bet trešajā – kempingi (6 naktsmītnes). 
Vēl mūsu novadā ir 2 viesnīcas, 4 viesu nami un 5 telšu laukumi. 
 Apkopojot statistikas datus par iepriekšējiem gadiem, var izdarīt 
secinājumus: 
1. Latvija ir interesanta kā vietējam tūristam, tā arī ārvalstu ceļotājam; 
2. valsts krīzes iespaidā vietējie tūristi izvēlas vairāk ceļot pa Latviju;  
3. krīzei mazinoties, vietējie tūristi atļaujas Pāvilostas novadā uzturēties ilgāk 
un tērēt vairāk; 
4. informatīvais darbs  tūrisma izstādēs Lietuvā un Latvijā (Balttour), masu 
mēdijos un citos informatīvajos tīklos aizvien vairāk veicina Pāvilostas 
atpazīstamību un tūristu pieplūdumu; 
5. kā negatīvs moments ir bukletu – materiālu trūkums lietuviešu vai krievu 
valodā un mājas lapas sadaļas trūkums krievu valodā. 
 Lielu paldies vēlot teikt visiem Pāvilostas novada tūrisma uzľēmējiem par 
savlaicīgu datu iesūtīšanu statistikas veidošanai, kā arī ostas pārvaldniekam 
Ronaldam Griškēvičam, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai 
Kurčanovai, Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai, Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, Vērgales kultūras nama 
vadītājai Velgai Freimanei, Pāvilostas novada informatīvā izdevuma galvenajai 
redaktorei Maritai Hornai, Akmeľraga bākas pārvaldniecei Tatjanai 
Vešľakovai, biedrības „Pāvilostas laivas” pārstāvim Ģirtam Vagotiľam – 
Vagulim un Vērgales/Ziemupes Tūrisma informācijas centra vadītājai Dainai 
Vītolai. 
 Ar detalizētāku 2012. gada statistikas atskaiti un statistiku par 
iepriekšējiem gadiem iespējams iepazīties Pāvilostas mājas lapā 
www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms. 

Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova 
 

 
  

 
 

2012. gads Pāvilostas novadā bijis salīdzinoši darbīgs – renovētas 
daudzas iestādes, realizēti daţādi projekti un uzľemts liels skaits viesu. 

Aizgājušais gads tūrisma nozarē strādājošajiem bijis darbīgs. 
Sasniegts augsts rezultāts tūristu uzľemšanā un apkalpošanā mūsu 
novadā. Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā apkalpoto tūristu 
skaits sasniedzis rekordlielu apmeklētāju skaitu – 10 300 tūristu, kas ir 
par 3176 apmeklētājiem vairāk kā 2011.gadā. Personīgi Pāvilostas 
novada TIC ienākuši 9715 interesentu, pa telefonu apkalpoti 456 viesu, 
dubulti audzis arī apkalpoto tūristu skaits pa e-pastu – 129 interesenti 
(2011.gadā – 66). 

 
 

Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā nemainīgi bijis jūlijs (2818 
tūristu), kas skaidrojams arī ar vairākiem lieliem pasākumiem – 
Zvejnieku svētki (~3000 apm.), tautisko deju festivāls „Soļo smiltīs” 
(~1700apm.) un smilšu skulptoru festivāls „Zelta smilšu grauds”. Arī 
augusta mēnesī tūristu netrūka -1587 ceļotāju, bet 2012.gadā trešais 
aktīvākais mēnesis bijis maijs ar 795 viesiem, kas skaidrojams ar silto 
un saulaino laiku, kā arī Pāvilostas pilsētas svētku lielo apmeklētību, jo 
pie mums notika Latvijas Spēkavīru čempionāta 1.posms. Jūnija 
mēnesī pērn viesojušies 730 atpūtnieku. Salīdzinoši aktīvs bijis arī 
marts ar 531 tūristu un septembris – 590 atpūtnieku. 
 Bieţākie viesi mūsu novadā pagājušajā gadā bijuši pašmāju ceļotāji 
no daţādām Latvijas malām - 4436 viesu, arī paši Pāvilostas novada 
iedzīvotāji labprāt ierodas un meklē informāciju Pāvilostas novada TIC 
(3613 apmeklētāji).  
 Aizgājušajā gadā pirmo reizi 1. pozīciju starp ārvalstu viesiem 
ieľem lietuvieši ar 693 atpūtniekiem, otrajā vietā atstājot vāciešus – 577 
tūristu. Audzis arī viesu skaits  no Krievijas  - 90 tūristu (2011.gadā vien 
63 tūristi). Interesantu un saistošu mūsu novadu redz arī kaimiľvalsts 
Igaunijas tūristi. 2011. gadā pie mums viesojušies  24 tūristu, bet 2012. 
gadā jau 38 atpūtnieku. 
 2012. gads zīmīgs bijis arī ar daudzo nakšľotāju skaitu Pāvilostas 
novadā, proti, tas sasniedzis 11 401 nakšľotāju, kas ir par  1767 tūristu 
vairāk kā 2011.gadā. Kopējais pavadīto nakšu skaits novadā sasniedzis 
26 988 naktis un vidēji viens tūrists mūsu novadā nakšľo 2,37 dienas 
(2011.gadā – 2,03 dienas). Lielāko nakšľotāju skaitu sastāda vietējie - 
Latvijas tūristi (8361 nakšľotājs), kas vidēji Pāvilostas novadā uzturas 
2,24 dienas, savukārt lietuvieši (2072 nakšľotāji) pie mums vidēji 
uzturas 2,94 dienas. Interesants fakts ir tas, ka lielākā daļa lietuviešu 
tūristu nakšľo tieši Vērgales pagastā, proti - 1310 atpūtnieku, 
Pāvilostas pilsētā - 636 lietuviešu nakšľotāju, bet  Sakas pagastā - 126 
nakšľotāju. Bet pārējo ārvalstu tūristu lielākā daļa uzturas un nakšľo 
tieši Pāvilostas pilsētā. Trešajā vietā nakšľotāju vidū paliek vācieši ar 
580 nakšľotājiem un vidēji uzturas 1.74 dienas, kas ir  mazāk kā 2011. 
gadā (2,55 dienas). Visilgāk novadā uzturējās tūristi no Holandes – 
vidēji 5,8 dienas, bet īsāko laiku pie mums pavada šveicieši – vien 1,29 
dienas. 

Nemainīga tūristu vidū palikusi interese par jūru, pludmali un 
jūrakmeni. Visbieţāk Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā 
tūristi jautā daţāda veida informāciju – par suvenīriem (1213 viesi), 
tūrisma informāciju un kartes par Liepājas reģ. un Kurzemi, kā arī par 
Latviju (794 viesi), par autobusiem (736 viesi), par apskates objektiem 
(706 viesi), par naktsmītnēm (704 viesi), par aktivitātēm (385 viesi), par 
valūtas maiľu (376 viesi), par ēdināšanu (362 viesi), par zivju 
produkciju (190 viesi), par darba laikiem, laika apstākļiem utt. 

 

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra  
statistikas dati par 2012. gadu 

 

Apmācības jauniešiem –  
interesanta iespēja! 

Iespēju apgūt, kā organizēt starptautisku jauniešu apmaiľu un 
dalīties pieredzē ar daudziem Kurzemes reģiona jauniešiem, kuri aktīvi 
darbojas skolās, jauniešu centros un biedrībās, nedrīkstēja laist garām.  

Tāpēc mēs, biedrības „No idejas līdz attīstībai” pārstāvji - Inta 
Vīgante, Renards Rolmanis un Laine Šildere, 14.-17. februāri pavadījām 
Kuldīgā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” rīkotajās apmācībās 
par jauniešu apmaiľas  projektiem, konkrēti, Eiropas Savienības programmu 
„Jaunatne darbībā”.   Neformālās izglītības mācīšanās metodes, mūsuprāt, ir 
daudz efektīvākas par tradicionālajām, tās attīsta radošo domāšanu. Ļoti 
noderīga bija dalīšanās pieredzē par to, kā notiek jauniešu aktivitāšu 
organizēšana un darbība citos novados. Lielākā daļa dalībnieku bija pārsteigti, 
ka Pāvilostas novadā nav pašvaldības finansēta jauniešu darbības 
koordinatora. Tas varētu veicināt jauniešu aktivitātes, sadarbību un izaugsmi  
regulāri, nevis tikai laikā, kad norisinās projekti par ES fondu līdzekļiem.  

Pateicoties jauniegūtajiem kontaktiem, varēsim rīkot pieredzes 
apmaiľas braucienus un dalību daţādos projektos. Plānojam nākamgad arī 
piedalīties Talsu Jauniešu dienas pasākumos, sadarboties ar Nīcas 
jauniešiem. Ikviens no mums ir resurss, tāpēc celiet savu vērtību, izmantojot 
visas redzamās un arī ne tik redzamās iespējas! 

Dalībnieku vārdā - LAINE ŠILDERE 
 

 

http://www.pavilosta.lv/
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23.martā plkst.14.00 Pāvilostas bibliotēkā atzīmēs  
teātra dienu. Teatralizētu priekšnesumu  

„Kurmītis un bikses”  

sniegs bērnu un jauniešu ţūrijas dalībnieki. Grāmata „Kurmītis 
un bikses” ieguva 1.vietu  Bērnu ţūrijas 1.-2. klašu vecuma 
grupā, līdz ar to ţūrijas dalībnieki ne tikai lasa grāmatas, bet 
arī rādīs teātri. Aicinām ciemos vecākus, vecvecākus, māsas 
un brāļus, kā arī ikvienu interesentu. 

 
 

 

 

 

Skolēni piedalās konkursos 
    26.februārī  Vērgales kultūras namā  notika Pāvilostas novada skolēnu 
skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” un 
vokālais mūzikas konkurss „Balsis 2013”. 
     Konkursu mērķis bija izvērtēt skolēnu sniegumu un labākos izvirzīt uz 
Kurzemes reģiona konkursiem. Skatuves runas konkursā piedalījās 14 skolēni no 
Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas: Sanija Bērziľa, Samanta 
Sļesarenko, Keita Šakina, Adīne Gūtmane, Jolanta Stirna, Krista Ziemele, 
Amanda Trofimova, Eva Vītoliľa, Paula Pelnēna,Saiva Zauere, Maiga Meļķe, 
Reinis Trofimovs, Annemarija Savarina, Rolands Roţmans. Paldies pedagogiem, 
kas gatavoja skolēnus skatuves runas konkursam -  Agritai Valkašai, Andai 
Blūmanei, Inesei Reľķei, Sigitai Freimanei, Inesei Razmai, Ivetai Vanagai. 
    Ar literāro uzvedumu „Mana Latvija” piedalījās Vērgales pamatskolas 7.-
9.klašu skolēni (pedagogs Anda Blūmane), bet vokālās mūzikas konkursā - 
Vērgales pamatskolas 7.-8.klašu ansamblis (pedagogs Marita Kalēja). Skolēnu 
sniegumu vērtēja Inese Jurjāne – Liepājas teātra aktrise, Marita Horna – 
Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātra reţisore, Velga Freimane – Vērgales 
kultūras nama vadītāja un Jeļena Doroľina – Pāvilostas Mūzikas skolas 
skolotāja. 
     Vēlam veiksmi Kurzemes reģiona konkursos -  Kristai Ziemelei skatuves 
runas konkursā Saldū 22.martā un Vērgales pamatskolas 7.-8.klašu 
vokālajam ansamblim Ventspilī 16.martā. 

Metodiķe izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA 
 

Vizuālās mākslas olimpiāde Vērgalē 
28.februārī Vērgales pamatskolā notika Pāvilostas un Alsungas 

novadu vizuālās mākslas olimpiāde skolēniem. 
Olimpiādē piedalījās 25 bērni no Alsungas vidusskolas, Pāvilostas 

vidusskolas un Vērgales pamatskolas. 
Pedagogus un skolēnus no kaimiľu skolām sagaidīja Vērgales 

pamatskolas direktora vietniece Anda Blūmane, kura dalībniekiem vēlēja veiksmi 
un lai šajā dienā top jauni un skaisti darbi. Klātesošos uzrunāja arī Silvija Leja, 
metodiķe izglītības un kultūras jomā, kura dalībniekiem vēlēja radošu veiksmi. 
Šis ir gads, kad konkurss ir apceļojis apli un ir jāizlemj, vai šo tradīciju turpināt vai 
nē. Savukārt Vērgales pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Vija Jegoruškina 
pirms olimpiādes visiem vēlēja skaistus darbus un tikpat skaistu dienu. Savu 
skolu skolēniem atbraukuši līdz pedagogi no Pāvilostas vidusskolas – Agrita 
Valkaša un Andris Paipa, kā arī Alsungas vidusskolas skolotāja Laila Puķīte. 
Visiem vēlējums ir viens – lai veicas ar izdomu, startējot šajā olimpiādē, lai 
dalībniekiem ir gaišas domas un radošums! 

Dalībnieki olimpiādē startēja pa klašu grupām, attiecīgi zīmējumos 
attēlojot paredzētās tēmas.  
1. -4.klasei tēma – „Vai tu zini?”  Vai tu zini, ko lauku ļaudis dara? Vai kopj 
zemi un lopus, apstrādā zemi? Zemkopju darbā daudz palīdz mašīnas. Zemkopji 
strādā fermās. Fermās audzē galvenokārt govis, cūkas, vistas. Bet ko vēl viľi 
dara? 
5. -9. klasei tēma „Par divām somām.” Pasaulē staigāja divas somas. Pirmā 
saucās labo nodomu soma, un kur vien viľa gāja, visur tai līdzi klunkuroja kļūdu 
soma. Tā viľas abas klīda, klīda... 
Tēma vidusskolēniem – „Asaras”. Debess asaras ir lietus lāses, Jūras asaras 
ir dārgas pērles, Zemes asaras ir – bārenītes. (J.Rainis) 

Kamēr skolēni pa grupām čakli zīmēja, pedagogiem, Vērgales muzeja 
vadītājas Mirdzas Sīpolas vadībā, bija iespēja iepazīties ar Vērgales muiţas 
vēsturi un iepazīties ar Vērgales muzeja materiāliem, bet savukārt mājturības 
skolotājs zēniem Andris Paipa vadīja lekciju par moderno mākslu un animācijas 
filmu veidošanu. 

Pēc olimpiādes – konkursa tika apkopoti rezultāti: 
Vērgales pamatskola 
Elīna MILTIĽA – 1.vieta 
Paula PELNĒNA – 2.vieta  
Saiva ZAUERE – 3.vieta  
Marta KALĒJA – 1.vieta  
Sindija DUNAISKA – 1.vieta   
 

VITA BRAŢE 
 

Pāvilostas vidusskola 
Markuss LAZUKINS – 2.vieta  
Marta ZAMARĪTE – 3.vieta  
Itija OZOLIĽA – 2.vieta  
Una SEKAČA – 2.vieta  
Anda UZARE – 1.vieta  

 

24.martā plkst.14:00 Pāvilostas pilsētas k/n 
Pavasara ieskaľas koncerts  

„Sagaidot Lieldienas” 

 
            
 

20.aprīlī  

Pāvilostas skolas absolventu 

salidojums 

Programma:  
13.00 Svecīšu aizdegšana mūţībā aizgājušo skolotāju atdusas 
vietā. 
13.30 Gājiens kā pirms 50 gadiem no vecās skolas E.Šneidera 
laukumā uz skolu Dzintaru ielā 52. 
14.00  Absolventu reģistrācija Pāvilostas vidusskolā. 
15.00  Koncerts Pāvilostas vidusskolas aktu zālē. 
16.00 – 18.00 Individuāls izstādes apmeklējums Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā. Ekspozīcijā bijušo un esošo 
vidusskolas absolventu rokdarbi, zīmējumi un gleznojumi. 
19.30 Saviesīgs vakars ar groziľiem Pāvilostas k/n. Muzikālais 
pavadījums – grupa “Roja”. 

Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija pa tālruni  
634 98388 vai mājas lapā: 
 www.pavilostasvidusskola.lv. 

Biļešu iepriekšpārdošana Pāvilostas vidusskolā –  
Ls 4, izsniedzot ielūgumu, kas salidojuma dienā tiks apmainīts 
pret ieejas aproci. Salidojuma dienā dalības maksa Ls 5. 
 
 
 

š.g.12.aprīlī Pāvilostas pilsētas k/n 
tiks demonstrēta jaunā A.Graubes filma 

"Sapņu komanda". 

Seansi: plkst. 14:00, 18:00 
Ieejas maksa: skolēniem Ls 1,00, pieaugušajiem  Ls 2,00 

 
 

25.martā plkst.14:00 

Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienai  

veltīts atceres brīdis pie piemiľas akmens Pāvilostas pilsētas 
Simtgades parkā 

 

25.martā plkst.15.00 Pāvilostas bibliotēkā notiks  

radošās darbnīcas Lieldienu dekoru 

gatavošanā. Aicinām piedalīties ikvienu bērnu un jaunieti. 

 

http://www.pavilostasvidusskola.lv/
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Ansamblis „Burbulīši” dzied Liepājā 

 
16. februārī kultūras nama bērnu ansamblis „Burbulīši” (5-6 

klases meitenes) Krista Ziemele, Vendija Pētermane, Ieva Matisone, 
Liene Šķila, Aivita Dima, Samanta Barsukova un soliste Marta 
Zamarīte  (3. klase) piedalījās Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un 
solistu konkursā „Pērļu lietus”. Konkursā pavisam kopā piedalījās 39 
solisti un 18 ansambļi, daţādās vecuma grupās. Guvām neatsveramu 
pieredzi un daudz jaunu ideju turpmākajam darbam. Paldies meitenēm 
par izturību un drosmi. Paldies k/n  vadītājai Silvai un deju sk. Daigai. 

AIJA GERTSONE 

 

Pāvilostas pirmsskolas 
izglītības iestādē „Dzintariľš” 
sagaidīta Meteľdiena. 

Mazie pāvilostnieki  
Meteľdienu svinēja saskaľā ar 
latviešu tautas tradīcijām: gāja 
ķekatās no grupas uz grupu, 
cienājas ar pīrāgiem un vizinājās ar 
ragaviľām.  
 

AIJA GERTSONE 
 

 

Meteľdiena PII „Dzintariľš” 
 
Vizi, vizi, Metenīt, 
Cūkas kāja kulītē. 
Cik no kalna nolaidos, 
Tik no kājas nokodos. 
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Sveču un gaismas nedēļa grupiľā 
Taurenītis 

Gadu gadiem bērnudārzā „Dzintariľš” sveču diena tiek 
atzīmēta, kā to paredz latviešu tautas tradīcijas. Visās grupās tiek 
rīkotas sveču un svečturu izstādes. Grupiľas „Taurenītis” bērni nesa 
daţādas interesantas sveces un svečturus izstādei, par ko liels paldies 
viľu vecākiem. Mūsu mērķis parādīt, ka tautas tradīcijas ir dzīvas un tās 
var sasaistīt ar mūsdienu dzīves ritmu. Latvieši visu februāri izsenis ir 
dēvējuši par sveču mēnesi.  Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā 
dienā parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Arī mēs kopā ar 
bērniem tinām sveces no daţādu krāsu dzijas, tinām ap kartona rullīti. 
Sanāca skaisti, katram savādāk. Kopā ar skolotāju Ingu bērni izgatavoja 
ļoti skaistas vaska svecītes, pat ar rotājumiem. 

      
Visam, ko bērns dara ar savām rokām, ir liela nozīme. Svece 

simbolizē gaismu laikā, kad diena vēl ir īsa. Mēs, aizdedzinot visas 
sveces, nospriedām, ka svece deg kā maza saulīte. 
               Svecītei ir sava liesmiľa, 
               Tā ir svecītes sirsniľa. 

Atnesu bērniem parādīt petrolejas lampu, aizdedzinājām to, 
vērojām, kā deg, cik gaiša ir liesmiľa. Pastāstīju, ka senākos laikos 
elektrības nebija, cilvēki daţādus darbus veica pie skala uguns, tad pie 
petrolejas lampas, sveču gaismas. Tagad ir elektrība un sveces 
izmantojam svētkiem, svarīgiem notikumiem par godu, arī kā dekoratīvu 
priekšmetu. Lasījām ticējumus, minējām mīklas, vērojām daţādus 
attēlus par šo tēmu un uzzinājām daudz jauna. Svece ir siltuma un 
gaismas simbols. 

Kad saules ir nedaudz par maz 
Un diena drusku par īsu, 
Es lūdzu sveci - dot gaismu,  rāmu… gaišu… siltu… 
Liesmiľa piepilda telpu ar savādi mirdzošu elpu. 
Kūst ziedputekšľiem darināts bišu vasks.  (autors nezināms) 
Lai prieks, veiksme un mīlestība mums visiem vienmēr ir 

līdzās!  
                                                                           Skolotāja RITA PENCE        
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Konkursu un festivālu mēnesis 
Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkľiem un pedagogiem 

 Marta mēnesis Mūzikas skolas audzēkľiem,  
pedagogiem un vecākiem būs ļoti saspringts ar  
daudziem konkursiem, koncertiem un festivālu:  
6. martā notika Latvijas Mūzikas skolu  klavierspēles 
 audzēkľu Valsts konkursā  Liepājā 

13.martā  Latvijas Mūzikas skolu stīgu ansambļu konkurss 
„MUSICA DA CAMERA 2013” Ogrē.    

13.martā  VIII Kurzemes Mūzikas skolu  pūšaminstrumentu 
audzēkľu konkurss Saldū. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Turpinājums 22.lpp. 

 

18. martā plkst. 16.00 Atklātais mācību koncerts 
„PAVASARA SKAĽĀS”. Klavierspēles, Akordeona spēles,  
Ģitārspēles klases. Pēc koncerta vecāku pārrunas ar specialitātes 
pedagogiem.  

19. martā plkst. 16.00 Atklātais mācību koncerts 
„PAVASARA SKAĽĀS” Vērgalē Klavierspēles, Pāvilostā 
Vijoļspēles, Trompetes spēles klases. Pēc koncerta vecāku 
pārrunas ar specialitātes pedagogiem. 
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Kas notiek Pāvilostas vidusskolā? 
14.02.  Valentīndiena.        

Jau nedēļas sākumā skolas otrā un trešā stāva gaiteľos varēja iepazīties ar informāciju par 
Velentīndienas rašanos, kā arī ar Valentīndienas ticējumiem. Pēc pirmās mācību stundas 
skolēnu līdzpārvalde visus skolēnus aicināja uz aktu zāli, lai informētu par aktivitātēm, kas 
norisināsies dienas laikā. Katram skolēnam pa klašu grupām tika izsniegta sirds pusīte. Laika 
gaitā bija jāatrod trūkstošā sirsniľas daļa, tādejādi izveidojot Valentīndienas pāri.  Drosmīgākiem 
zēniem no katrs klases galvenais uzdevums bija savākt visvārāk buču uz vaiga no visas skolas 
meitenēm, tādējādi izcīnot titulu  „Drošsirdīgais Valentīns”. 

Starpbrīdī, pēc ceturtās stundas, skolēnu līdzpārvalde, apkopojot rezultātus, izsniedza 
diplomus veiklākiem sirds otrās pusītes meklētājiem. 

Pārliecinoši „Drosmīgākā Valentīna” titulu ieguva  Daniels Zundmanis ar  31 buču uz 
vaiga, tam sekoja Reinis Šteinbergs, Kristers Kļaviľš, Kristers Cābelis u.c. 

Šiem veiksminiekiem pēc apbalvošanas bija jāveic vēl daţi sagatavoti uzdevumi: 

 meitenei jāzīmē zīmējums pēc zēna norādījumiem, bet pats neredz meitenes darbu. 
Rezultāts bija interesants. 

 jāraksta romantisks dzejolis vai novēlējums, 

 jādzied dziesma, kuras tekstā bija jābūt norādītais vārds. 
Šīs aktivitātes noslēdza ar kopīgu „deju”. 

27.02. Skolas trešā stāva gaitenī izvietoti 9.klašu meiteľu mājturības stundā veidotie 
darbi veltīti Pāvilostas skolas 50.gadu jubilejai. Darba vadītāja mājturības skolotāja Inta Vīgante. 
Darbus izvietot palīdzēja Slava Pencis. 

28.02. februāri noslēdzām ar diskotēku. Katrs, kas vēlējās mesties raitā dejas solī, nu 
varēja to darīt. Pasākumu vadīja  un par mūziku rūpējās Tinro Ķeiris, Renards Rolmanis. 
Skolēnu līdzpārvaldes meitenes parūpējās par dejotāju iesaistīšanu daţādās aktivitātēs. 

MARITA ROLMANE 

 

Trāpīt laikā! 
21.02. Starptautiskās dzimtās 

valodas diena. Arī mūsu skola nolēma 
atsaukties UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas aicinājumam piedalīties aktivitātē 
„Trāpīt laikā!”, kura veltīta R.Blaumaľa 
personībai un daiļradei, atzīmējot rakstnieka 
150.gadadienu. Popularizējot lielā rakstnieka 
darbus, tika izspēlētas daţādas aktivitātes starp 
5.-12.klašu komandām. Skolēni rakstīja veltījuma 
četrrindi R.Blaumaim, piemēram,  
6.klases vētījums: 
”Humorīgais Meţāzis 
Daudzus darbus rakstījis, 
Stalts un brašs, un enerģisks, 
Rūdi, Paliec vienmēr tāds!” 
 
12.klases veltījums: 
„Rūdolf Blaumani, paldies, ka radīji tēlu –  
Raudupieti, Indrānus un Pazudušo dēlu, 
Tu sarakstīji daudz lugu kvēlu, 
Ar ko es piepildu vakaru vēlu!” 

Centās atšifrēt pazudušos burtus 
dzejoļa rindās, lika dzejoļa izbirušos vārdus kopā, 
kā arī veidoja attēla „puzli” un „mēmajā šovā” 
parādīja darbu fragmentiľus. Skolēnu 
darbošanās bija aizraujoša, azartiska un 
atraktīva, kura tika arī novērtēta: 5.-7.klašu grupā 
1.vieta 6.klasei, 2.vieta 7.klasei, 3.vieta 5.klasei. 
8.-9.klašu grupā 1.vieta 9.klasei, 2.vieta 
8.klasei.10.-12.klašu grupā 1.vieta 12.klasei, 
2.vieta 10. un 11.klasei. 

Visu pasākumu arī vēroja un arī vērtēja 
īpašs ciemiľš- pats Rūdolfs Blaumanis (lomā 
iejutās 12.klases skolnieks Madars Kaţis)! 

Paldies par atbalstu vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotājai Inesei 
Renķei, ţūrijas pārstāvēm skolotājām Ainai 
Jakovļevai un Agritai Valkašai. Paldies 
ārpusklases darba organizatorei Maritai 
Rolmanei par skaistajiem diplomiem un 
sarūpētajām balvām! 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
ANNA KAŢE 

 

METEĽVAKARS 
VENTSPILĪ 

Pašvaldības finansiāli atbalstītā 
projekta „Tēvu laipu laipotāji” ietvaros 
Pāvilostas mūzikas skolas audzēkľi un 
kultūras nama pašdarbības pulciľu dalībnieki  
kopā ar skolotājām 22.februārī apmeklēja 
Ventspili, kur kopā ar folkloras kopām 
„Rotaļnieks”un „Kāndla” iepazina Meteľa jeb 
Vatslāvja dienas tradīcijas. Metenis nozīmē 
ziemas vidu, jeb pusceļu uz pavasari.  Piejūras 
ļaudis Meteľus svinējuši arī kā zvejnieku 
svētkus. Kā viena no svētku tradīcijām ir ciemos 
braukšana, vizināšanās no kalna ar ragaviľām 
un, protams, spēles, rotaļas un stāstu stāstīšana. 
Kopā ar folkloras kopām izlocījām kājas rotaļās, 
klausījāmies Ventspils blumīzeristu ansambļa,  
stāstnieka un teicējas priekšnesumus.  

Paldies par garšīgo ciemakukuli  
maizes cepējai A.Pētersonei.  

MARITA HORNA 
 

ŢETONVAKARS 

 
Foto: Zigmunds Vilnis. 

8. februārī mēs, Pāvilostas vidusskolas divpadsmitie, skolas aktu zālē atzīmējām 
Ţetonvakaru. Pasākumu ar runu atklāja direktore, pēc tam saľēmām ţetongredzenus. Abas 
pārējās vidusskolas klases bija sagatavojušas apsveikumus, pēc kuru saľemšanas uzvedām 
nelielu teātri. Iejutāmies gan Blaumaľa, gan Tālavas Taurētāja, gan nesamierināmu vīru un 
sievu lomās. Kaut gan pasākums nebija ilgs, guvām pozitīvas emocijas un parādījām sevi no 
neierasta skatupunkta. Paldies desmitajiem un vienpadsmitajiem par dāvanām! 

DIVPADSMITIE 
 

Turpinājums no 21.lpp.         

20.martā  VI Kurzemes zonas Mūzikas skolu  Vijoļspēles audzēkľu konkurss SOL-RE-
LA-MI Saldū. 

21.martā Kurzemes Mūzikas skolu  pianistu festivāls „Deju mozaīka” Liepājā.  
22.martā LV klasiskās ģitārspēles konkurss „ Latvijas gada ģitārists 2013” Alsungā. 
Mūsu uzdevums ir gatavot izglītotus mūzikas klausītājus un dot zināšanas tālākai 

profesionālās mūzikas izglītībai.  Radīt iespēju visiem audzēkľiem apgūt uzstāšanās pieredzi un 
stāju, ieaudzināt viľos pienākuma un atbildības sajūtu par savu darbu.  

Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE 
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VĒRGALES KULTŪRAS NAMĀ, 
21.MARTĀ, plkst.18.00 
notiks dziesmu vakars 

„VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS” 

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 
 

Drīz atnāks Lieldieniņas ar 

raibām oliņām! 

Jau izskaitāmas dienas līdz pavasarim, kurš atlidos ar 
putnu balsīm, ar pirmajiem sniegpulksteľiem un pavasara saules 
stariem. Jau sācies Lieldienu gaidīšanas laiks. Tas ir brīnišķīgs un 
aizraujošs, jo Saule apliecina gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu 
.Zemes māte Saulei atdod rūpīgi, pēc garās ziemas nosargātos 
pirmos asniľus, jo dzīvība ir atkal atsākusi savu ritējumu un tā iet 
roku rokā ar olu- auglības un jaunās dzīvības simbolu. Labākās 
Lieldienu ieraţas ir tās, kas ģimenē nodotas no paaudzes paaudzē. 
Laiks likt lietā gada laikā sakrātās sīpolu mizas un citus dabas 
materiālus. Lieldienu tradīcijas ir saistītas arī ar darbošanos brīvā 
dabā.    

Pavasara svētki- Lieldienas nav īstais laiks, lai Jūs 
sēdētu mājās, tāpēc aicinām visus Vērgales centrā 31.martā 
plkst. 12.00 svinēt Lieldienas.     

Iešūposim Lieldienas, dziedāsim dziesmas un iesim rotaļās, 
būs atrakcijas, Lieldienu tirdziľš un citas svētku aktivitātes. Būsim 
aktīvi līdzdarboties svētku sarīkojumā kopā ar Vērgales pamatskolas 
bērniem un neaizmirsīsim par galveno-ľemt līdzi Lieldienu simbolu - 
olu, lai piedalītos tradicionālajās sacensībās, kā olu ripināšana, olu 
kaujas un skrējiens ar olu. Sagaidīsim pavasari un vēlēsim viens 
otram :,,Lai mums veicas!” Un sagaidīsim Lieldienas ar smaidu, 
labestību un dzīves prieku!   

Priecīgas Lieldienas jūsmājās! Velga Vērgalē 
 

 

Aprīlī kino 

,,Sapņu komanda 1935’’ Vērgalē 

Mēs varam būt lepni, ka ar savu atbalsta vēstuli 2010.gadā 
Latvijas neatkarīgai televīzijai arī mēs varējām palīdzēt tapt jaunajai 
filmai , jo arī mūsu pusē basketbols ir ļoti iecienīts sporta veids. Par 
ko tad ir filma ,,Sapľu komanda 1935”? 1935.gadā Ţenēvā tiek rīkots 
pirmais Eiropas čempionāts basketbolā. Čempionātam gatavojas arī 
Latvijas valsts vienība, bet  uzvarēt var tikai vispirms uzvarot sevi. 
Filmas reţisori un scenāristi ir Aigars Grauba un Andrejs Ēķis. 
Lomās- Jānis Āmanis, Inga Alsiľa, Vilis Daudziľš un cItI. Filmas 
garums 120 minūtes. 

Vērgales kultūras namā filmu ,,Sapľu komanda 1935’’ 
demonstrēs 11.aprīlī plkst . 13.30 un 19.00 

 
Biļešu cenas skolēniem Ls 1.00, pieaugušajiem Ls 2.00. 

 

30.martā, no plkst.11.00 Ziemupes TN 
mazākie ziemupnieki tiek  

aicināti uz radošo darbnīcu bērniem 

Lieldienu zaķa cienasts 

Paľemiet līdzi priekšautus ! 

 

No 19.03. Ziemupes TN 

 Māra Kreitenberga fotoizstāde 

Ziedēs, drīz ziedēs... 

 

 

Vērgalē atkal līnijdejas.?! 
Pēc vairāk kā divu gadu pārtraukuma, 27.februārī 

Vērgales līnijdeju grupas ,,Brīze’’ meitenes sanāca kopā, lai 
vadītājas Intas Rudenko vadībā atcerētos deju soļus.   
 

 
Foto: Linda Zaiceva. 

 
Patiesais iemesls bija Lindas zvans no Aizputes pagasta 

līnijdeju  kolektīva ,,Kompliments” ar ielūgumu uz divu gadu jubilejas 
pasākumu 2.martā Aizputes pagasta skolā. Tā kā tika atsūtītas deju 
listes ar dejām, ko dejos, tad atkārtojām kopīgās dejojamās 12 dejas, 
jo katra grupa dejo savas dejas un arī stils ir atšķirīgs. Un tā sestdien - 
Lelde, Dita, Inita, Ligita, Santa un Velga ieradās Aizputes pagastā uz 
deju svētkiem. Mūs sagaidīja silti, mīļi un jauki .,,Kompliments‟‟ 
meitenes gan sniedza priekšnesumus, izdejojot dejas savos skaistajos 
tērpos kopā ar savu deju skolotāju Daigu, gan rūpējās par to, lai viesu 
kolektīviem no Cīravas, Vērgales un Aizputes pilsētas būtu labi. Bija 
kopējas dejas, bija jauki vērot jaunas dejas no malas, bija jauki 
piedalīties atrakcijās, bija ļoti garšīga svētku kūka, bija vērts aizbraukt  
atkal uz līnijdejām un labi justies.  Mums četras stundas paskrēja ātri 
un kopā ar sniegputeni atgriezāmies mājās, paliekot pie domas- laiks 
atkal dejot! Putekļus no līnijdejotāju zābakiem norausu arī es- Velga, 
Vērgales kultūras nama vadītāja!  

 
 

Mēs, Ziemupē, Pavasara saulgriežus 

svinēsim š.g. 22. martā. Sāksim ap plkst. 6.00. (tas ir agrs rīts) 
Modināsim sauli, dzīsim putnus, mazgāsim muti, kursim guni, 
šūposimies... Aicinām pievienoties! Ľem līdzi krāsotas olas 

saulgrieţu rotaļām un mazu cienastiľu 
Ziemupes folkloras draugu kopa 
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VARA VĒTRAS KONCERTS 
Mūzikas un dzejas mīļotāji uz Vērgales kultūras nama skatuves 17.februārī sagaidīja aktieri un dziesminieku Vari Vētru. Koncertā 

skanēja tikai viľa paša radītās dziesmas, viľš mums lasīja tikai savu dzeju un dalījās pārdomās par dzīves galvenajām vērtībām. Ja 
ieklausījās  dziesmu un dzejoļu vārdos, tad visam pamatā bija tēma par sievietes un vīrieša savstarpējām attiecībām. Viľš mums ļāva atkal ielūkoties 
cilvēku jūtu pasaulē, stiprināja izpratni par ģimenes īpašo sūtību un sadarbību dzīves laikā. Tieši mēs esam tie, kas veidojam savu dzīvi, apkārtni un 
valsti. Un tikai mēs paši spējam darīt laimīgus savus tuvākos cilvēkus un savu ģimeni. Varis Vētra salīdzināja tautu ar mazu organizāciju, kam ir jāprot 
strādāt vienā komandā un vairāk jāmīl sevi un mieru ap sevi. Un tāda kā komanda bijām mēs- klausītāji. Mēs varējām dziedāt līdzi, varējām 
pasmieties par dzīvi caur anekdotēm, mēs varējām paklausīties jaukas atziľas par sava ķermeľa  un domāšanas sakārtošanu. Kad skanēja dziesma 
,,Tu esi skaista visos niekos sīkumos”,  bija sajūta, ka mēs tiešām visas sievietes tādas  esam. Kopā ar Vari Vētru pavadījām trīs jaukas svētdienas 
stundas. Par koncerta labu skanējumu paldies Matīsam Dunkeram, kurš sēdēja pie apskaľošanas aparatūras. Ja dziesmas un dzeja spēja iedvesmot 
klausītājus saskatīt lielo mīlestību, ja kādam no klausītājiem pēc mākslinieka ieteikumiem mazāk sāpēs mugura vai vispār vairs nesāpēs, tad varu 
teikt- mums izdevās.  Varis Vētra mācēja paľemt klausītājus, noturēt uz viļľa un nelaist  tik ātri vaļā. Paldies, ja bijāt koncertā kopā ar mani! 

 VELGA FREIMANE 
 

2012.GADA BALVA 
MEDICĪNĀ  –  

GUNTAI KLEINŠMITEI 
Rīgas Stradiľa universitātē 7.februārī 

svinīgās ceremonijas laikā tika pasniegtas 2012 
GADA BALVAS MEDICĪNĀ daţādās  
nominācijās.  

    
Mūsu pagasta feldšere GUNTA 

KLEINŠMITE tika atzīta par labāko savā nozarē, 
iegūstot godpilno titulu GADA ĀRSTA PALĪGS. 
Apsveicam!   

Balvu pasniegšana norisinājās jau trešo 
gadu, un tās mērķis godināt un pateikties mediķiem 
par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības 
aprūpes nozarē.  Katrs no uzvarētājiem atbilstošajā 
nominācijā saľēma mākslinieka Armanda 
Jēkabsona oriģināldarbu „Dzīvības asns”, kas 
simbolizē dzīvību un veselību.  

Līdz š.g. 28.janvārim Veselības 
ministrijas mājas lapā ikviens varēja nobalsot par 
mediķi, kurš, viľaprāt, šajā nozarē ir vislabākais. 
Vērgales pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās 
balsojumā un nominācijai GADA ĀRSTA PALĪGS 
izvirzīja feldšeri Guntu KLEINŠMITI, kura ir 
ģimenes ārsta palīgs dr. S.Kaufmanes ģimenes 
ārsta praksē Vērgalē. Aizpildītajās anketas tika 
minēti tikai un vienīgi labi vārdi mūsu feldšerītei. Lai 
arī viľa strādā par ģimenes ārsta palīgu, tomēr 
iedzīvotāji viľas prasmes medicīnā novērtējuši 
atbilstoši daktera zināšanām. Viľa vienmēr ir 
izpalīdzīga, atsaucīga, nekad neatsaka palīdzību, 
pat nakts laikā!     

VITA BRAŢE 
 

ANSAMBLIS ,,VAKARVĒJŠ’’ 
CIEMOS PIE DRAUGIEM VIRCAVĀ 

Sniegpārslu puteņa vērpetēs cilvēku dvēseles vibrē, 
aicinot satikties un sildīties draudzības sietajā mirgā. 

 
Vērgales senioru ansamblis ,,Vakarvējš” 23. februārī  devās uz Jelgavas 

novada Vircavas kultūras namu, lai piedalītos Vircavas deju kolektīva ,,Vakarvējš” 
koncertā ,,Sniegpārslu putenī”. Pasākums notiek jau astoto reizi un pulcina kopā citus 
senioru  deju kolektīvus, kas dejo Eiropas dejas, un kolektīvus, ar kuriem izveidojusies 
aktīva sadarbība un draudzība.  

Mūsu dziedātāji jau otro reizi piedalījās šādā pasākumā. Deju kolektīvu ,,Vakarvējš” 
vada ļoti atraktīvs un pozitīvi domājošs vadītājs Ilgvars Pauniľš, kurš vada vēl arī piecus citus 
deju kolektīvus. Koncerts iesākās ar sirsnīgiem ievada vārdiem un  ļoti jauku deju ,,Sievietes, 
ľemiet, lūk, mana sirds”, kur vadītājs dejoja kopā ar sava kolektīva dāmām. Ko darīt tad, kad 
esi sasniedzis cienījamu vecumu? Tad ir iespēja sevi realizēt un parādīt tik skaistā veidā kā 
dejā, jo pašreiz mums visiem ļoti vajag pozitīvas emocijas. Vairāk kā divu stundu garajā 
koncertā dejas mijās ar dziesmām. Dejas īpaši izcēla ļoti skaistie dejotāju tērpi - vienkārši, 
eleganti un izsmalcināti. Koncertā bez Vircavas deju un Vērgales dziedošā ,,Vakarvēja” 
kolektīviem piedalījās arī deju kolektīvi ,,Virši zied” no Sesavas, ,,Garrozes” no Sidrabenes, 
,,Saulessvece” no Platones, ,,Dzirnaviľas” no Brocēniem, ,,Ābeļzieds” no Baloţiem, ,,Zīle” no 
Remtes, dziedošais senioru ansamblis ,,Atvasara” no Baloţiem un Vircavas kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis ,,Kanconeta”. Pēc koncerta bija atpūtas pasākums kopā ar 
muzikantu Normundu. Lai gan uz apmēram 120 dāmām bija tikai pieci vīrieši, trīs no tiem 
mūsējie, deju placis visu laiku bija pārpildīts.  

Visi jaukie svētki vienmēr beidzas ar atvadīšanos, šoreiz ar jauku mūsu dziedāto 
dziesmu. Man pašai bija prieks redzēt Vircavas kultūras namu, kurā arī bijis lielais remonts, un 
iepazīties personīgi ar vadītāju Sanitu, parunāt par darbu, jo mums tajā daudz kas kopīgs. Par 
ansambļa ,,Vakarvējš” nogādāšanu turp un atpakaļ esam pateicīgi mūsu šoferītim Mārtiľam no 
Pāvilostas. Tur – Vircavā - nerunāja par vecumu un slimībām, politiku un deputātiem, tur cilvēki 
smaidīja un bija laimīgi. Kopā ar ansambli biju arī es – Velga, Vērgales kultūras nama vadītāja.      
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RŪDOLFAM BLAUMANIM – 150 
Šajā gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 21. 

februāri – Starptaustisko dzimtās valodas dienu – aicināja atzīmēt 
par godu mūsu izcilajam rakstniekam Rūdolfam Blaumanim.   

Vērgales pamatskolā notika R.Blaumanim veltīts 
konkurss. 

Rakstnieka vārds ikvienam latvietim nav svešs, jo esam 
iepazinušies gan ar R. Blaumaľa lugām – „Skroderdienas Silamačos”, 
„Trīnes grēki”, „Indrāni”, „Pazudušais dēls”, gan novelēm un stāstiem – 
„Purva bridējs”, „Salna pavasarī”, „Andriksons”, gan dzejoļiem, gan 
kinofilmām,  kas uzľemtas pēc R. Blaumaľa darbu motīviem - „Rūdolfa 
mantojums”, „Nāves ēnā”, „Salna pavasarī”, „Indrāni”, „Īsa pamācība 
mīlēšanā”.  

Pamatskolā R. Blaumani zina, jo skolēni atpazīst gan 
literārās pasakas „Velniľi”, gan „Nāves ēnā” tēlus, gan dzejas motīvus. 
Vairāk gan skolēniem, gatavojoties konkursam, uzmanības bija jāvelta 
R. Blaumaľa dzīves izzināšanai. R. Blaumanis ir spilgta personība, jo 
interesējies ne tikai par literatūru, bet arī mākslu un mūziku. R. 
Blaumanim tuvi draugi bija Janis Rozentāls, Emīls Melngailis, Kārlis 
Skalbe, Jānis Greste, Viktors fon Andrejanovs. Skolēni, meklējot 
atbildes, varēja vairāk uzzināt par R. Blaumaľa ģimeni – māti Karlīni, 
tēvu Matīsu un brāli Arvīdu, kā arī iepazīt Rūdolfa Blaumaľa dzimtās 
mājas „Brakus”. Skolēniem interesi raisīja fakts, ka R. Blaumanis savu 
pirmo izglītību ieguva vācu valodā, arī pirmie darbi tika uzrakstīti vācu 
valodā. Skolotājas Anda Blūmane un Inese Renķe bija sagatavojušas 
daudzveidīgus uzdevumus, gan konkursa jautājumus, gan dzejas rindu 
„sakārtošanu”, gan autora portreta salikšanu, gan pantonīmas 
veidošanu pēc darba „Velniľi” fragmentiem. Konkursā piedalījās piecas 
klašu komandas. 40 punktus ieguva 8. klase, 38 punktus – 9. klase. 
Savukārt jaunākajā grupā uzvarēja 7. klase – 27 punkti, 6. klasei – 20 
punkti, 5. klasei – 10 punkti.  

R. Blaumaľa darbus vēl iepazīst mazo klašu skolēni, jo 
viľiem vēl konkurss priekšā. Pēc R.Blaumaľa darba „Velniľi” motīviem 
marta mēnesī taps zīmējumu izstāde.  

Vērgales pamatskolas direktora vietniece  ANDA BLŪMANE 
 

Raibā nedēļa Vērgales 
pamatskolā 

 
 

No 11.februāra līdz 15.februārim Vērgales pamatskolā 
norisinājās Raibā nedēļa, kuru organizēja astotās klases skolēni. Šajā 
nedēļā katrai dienai bija noteikta tēma, pēc kuras vadoties skolēni 
atbilstoši tērpās un piemeklēja aksesuārus.   

PIRMDIENA – „BRIĻĻU DIENA”. Pārsteigums, kādas tikai nav 
brilles! Ne tikai tās, kuras kādam jānēsā ikdienā. Ļoti daţādas un cita par 
citu krāšľākas ir saulesbrilles, kuras šajā dienā bija goda vietā.  

OTRDIENA – „AKSESUĀRU DIENA”. Tā kā brilles var būt arī 
aksesuārs, tad tās savu uzvaras gājienu turpināja arī otrdien. Krāšľām 
krellēm un krellītēm tika pieskaľotas rokassprādzes, auskari, brošas, 
lakatiľi, kas nu kuram.  

TREŠDIENA – „FRIZŪRU DIENA”. Visradošāk skolēni bija 
gatavojušies frizūru demonstrēšanai. Neizpalika ne copes, ne zirgastes, ne 
bizes, ne arī oriģinālas frizūras.  

CETURTDIENA – „SARKANĀ DIENA”. Šajā dienā dominējošā 
krāsa apģērbā bija sarkanā. Tika rīkots Valentīndienas tirdziľš, kurā skolēni 
pirka un pārdeva pašgatavotus našķus un suvenīrus.  

PIEKTDIENA – diena, kurā skolēni Vērgales kultūras namā 
pulcējās uz Popielu. Savus priekšnesumus konkursam bija sagatavojuši 
dalībnieki no 2. – 9.klasei. Skolēni pārsteidza ar aktivitāti, radošajām 
idejām, jo uz Popielu bija ieradušies visdaţādāko mūzikas ţanru 
mākslinieki. 2. klase sajūsmināja skatītājus un klausītājus ar izjustu mūzikas 
instrumentu spēli, jo vienlīdz labi uz skatuves darbojās gan ģitāristi, gan 
bundzinieks, gan solists. 4. klases meiteľu priekšnesums bija īpašs ar 
katras meitenes individuālo sniegumu, bija ļoti padomāts gan par kustībām, 
gan tērpiem. 5. klasei bija divi priekšnesumi, īpaši patika zēnu uzstāšanās, 
jo uz skatuves kāpa solīdi vīrieši ar sirmiem deniľiem. 7. klases skolēni bija 
sagatavojuši pat trīs priekšnesumus, kas bija cits par citu spilgtāki. 8. klase 
atspoguļoja tādu kā popūriju, jo bija piecu dziesmu salikums - gan par 
puišiem, kam patīk meitenes, gan telebūtijiem, gan Kenu, gan Bārbiju. 9. 
klases veikums pārsteidza ar aktiermākslu. 9. klases skolēni – Daiga 
Kalēja, Santa Kleščenoka, Andris Mantenieks - saľēma arī kultūras nama 
vadītājas Velgas Freimanes specbalvu. Gala rezultātā ţūrija – Guna 
Laumane, Vija Jegoruškina, Gints Juriks – paziľoja rezultātus. 1. vieta tika 
2., 6., 7. un 8. klasei. 2. un 3. vieta bija 4., 5., 9. klases skolēniem. Popiela 
patika mums visiem, tāpēc nolēmām, ka nākamajā gadā rīkosim atkal. 

Vakarā skolā notika diskotēka, kur atsaucība un dejotprieks bija 
liels. 8. klases skolēni ir malači, jo bija šīs darbīgās nedēļas organizatori. 

VITA BRAŢE 
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Vērgales pamatskolas ziľas  
 8.klases skolniece Aleta Betija ANIĽA ieguva 2.vietu un 

8.klases skolniece Gunda DRULLE 3.vietu starpnovadu 
olimpiādē latviešu valodā. 

 Vērgales pamatskolas komanda ieguva 2.vietu starpnovadu 
tautas bumbas čempionātā. 

 8.klases skolniecei Aletai Betijai ANIĽAI 1.vieta starpnovadu 
angļu valodas olimpiādē. 

 5.klases skolēnam Ralfam KLĀSĒNAM atzinība starpnovadu 
matemātikas olimpiādē. 

 5.klase gatavojas piedalīties  „Latvijas finiera” organizētajā 
konkursā „Zaļā klase”, kur šogad izpētes tēma ir „Bērzs”.  

 12.aprīlī Vērgales pamatskolas folkloras kopa piedalīsies 
pasākumā „Dziesmu dziedu kāda bija”.  

 16.martā Vērgales pamatskolas vokālais ansamblis piedalīsies 
vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2013” Ventspilī.  

 21.martā Vērgales pamatskolas skolēni gatavojas konkursam 
„Anekdošu virpulis”, kas notiks Liepājas Bērnu un jaunatnes 
centrā „Vaduguns”.  
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INFORMĀCIJA 
Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 8.aprīlī. 

Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 
 

Juriste Argita JAUNSLEINE iedzīvotājus pieľems šā gada 15.martā 
plkst. 10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, Vērgales pagasta pārvaldē ar 
iepriekšēju pieteikšanos pie pagasta pārvaldes vadītājas 63490836, 29363898. 

 

Atvaļinājumā: Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis VITRUPS no 
04.03.2013. līdz 17.03.2013. Zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE no 
11.03.2013. līdz 15.03.2013. Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita TUMPELE 
11.03.2013. līdz 25.03.2013. 
 

Paziľojums: Ar šā gada 1. martu Pāvilostas novada pašvaldībā darbu 
uzsāk būvinţenieris Māris Lipe. Būvinţeniera darba vieta ir izveidota Eiropas 
Sociālā projekta “Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācijas kapacitātes stiprināšanai” I.D. Nr. 
1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009 ietvaros.  
 

DZĪVES BRĪŢOS 
Būs...būs, vēl tik daudz laba būs! 
Būs saules apmirdzēti rudzu lauki, 
Būs vēja dziesma koku galotnēs 
Un pirmo bērza sulu pilni trauki. 
 

Būs asaras un smiekli acīs tavās, 
Kad liktens lemto ceļu staigāsi. 
Būs šķiršanās un atkal satikšanās, 
Būs darbdienas, un svētkus svinēsi. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā 
dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus -  
Melāniju VEINBERGU – 87  Jāzepu KAUTIĽU - 83 
Jāni PUTNU – 86  Ilmāru TREIMANI - 82 
Austru MAZŪRI – 85 Ingeborgu VINDAVU - 82 
Aldonu VILKASTI – 85 Arvīdu UZARU - 81 
Ādamu Albertu URNU – 85 Annu PRIEDOLU - 80 
Annu EIHI – 85  Veltu CITSKOVSKU - 75 
Almu ĒLERTI – 84  Aivaru ALNI - 65 
Janīnu JUNKURI – 84 Edmundu ŠĶILU – 65 
Kārli KĻAVIĽU – 60 

Vjačeslavu TIHONOVU, Birutu ZIEMELI, Indru 
LAIVENIECI, Aldi ANSONU, Gaidu BENETI, Guntaru 
KREICBERGU, Andri PĀVILSONU, Dagni KUNDZIĽU, Dinu 
RUDZĀJU, Māri VĪGANTU, Edgaru JAUNZEMU! 
               Pilngadnieku- Edgaru Eduardu KRISTAPSONU! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā 
dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus - 
Voldemāru BĒTU – 87  Vili ŢAGARU – 80  
Veltu VAINOVSKU – 86  Rasmu KRASTIĽU – 70  
Ilmāru VĀRNU – 81  Jāni POTĀPOVU – 70  
Māru ANIĽU – 80   Kārli NOVADU – 65  
Austru LIEĢI – 80   Imantu SMIRNOVU – 60  

Raimondu GĒGERSONU, Marinu RAUBĒNU, Axel 
Juergen RAISER, Agitu KALNIŠĶI, Zandu EIMANI, Guntu 
BIERIĽU, Kasparu POMERANCI, Rūtu OZOLU, Anitu VINTERI! 
 
 

Kļūdas labojums 
Informatīvā izdevuma 2013.g. februāra numurā  9 lpp. rubrikā Vai tu zini  

publicēta kļūdaina informācija, proti, katru pirmdienu plkst. 12.03 par 
jaunākajiem notikumiem Pāvilostas novadā varat klausīties nevis Kurzemes 
radio, bet gan radio SWH Liepājas studijā 105,1 FM frekvencē. 
 

 

Mūţībā  
Pāvilosta 
Antons KRUGA (26.04.1944.-04.01.2013.) 
Minna FREIMANE (08.06.1926. - 15.02.2013.)  

Sakas pagastā: 
Elfrīda Zeltīte PODZIĽA (05.09.1932.- 09.02.2013.) 

SLUDINĀJUMS 
Veicu  dzīvokļu un mājas remontdarbus. 

Santehnikas uzstādīšana un nomaiľa. Saprātīgas 
cenas. Interesentiem zvanīt  tel.22489317.  

 

11.martā būs iespējams iegādāties “Skrīveru 
saldumus” 9:00 Pāvilostas novada dome, 9:30 Pāvilostas tirgus 
laukums, 10:50 Pāvilostas vidusskola, 12:00 Sakas pagasta 
pārvalde, 13:00 Vērgales pamatskola, 13:20 Vērgales centrs, k/n, 
14:30 Ziemupe, 15:15 Saraiķi, 15:45 Ploce. 
 www.skriverusaldumi.lv 

 

K/s "VĒRGALE -1" nomā zemes visā Pāvilostas 
novadā. Sīkāka informācija pie Ērika Lūka t. 29159117.   

PATEICĪBA 
Sirsnīgs paldies visiem Vērgales pagasta iedzīvotājiem, kuri izvirzīja 

mani nominācijai „GADA ĀRSTA PALĪGS 2012” un balsoja par mani gan domās, 
gan vārdos!  

GUNTA 

 

RELIĢISKĀS ZIĽAS 
EKUMĒNISKAIS KRUSTA CEĻŠ 
Krusta ceļa sākums no Pāvilostas baptistu baznīcas 29.martā plkst.15.00. 
SARAIĶU EV.LUT.BAZNĪCĀ 
10.martā Kristību iesvētību mācības. 
31.martā plkst.11.00 Lieldienu dievkalpojums. 
VĒRGALES EV.LUT.BAZNĪCĀ 
31.martā plkst.14.00 Lieldienu dievkalpojums. 
ZIEMUPES EV.LUT.BAZNĪCĀ 
31.martā plkst.12.00 Lieldienu dievkalpojums. 
SAKASLEJAS BAZNĪCĀ 
29.martā Lielās Piektdienas dievkalpojums 11.00 
31.martā Lieldienu rīta dievkalpojums 8.00 

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA – PĀVILA EV.LUT. BAZNĪCĀ 
17.martā plkst.11.00 dievkalpojums 
24.martā plkst.11.00 Palmu svētdienas dievkalpojums 
31. martā plkst.9.00 Lieldienu dievkalpojums 
 

 

SVEICAM 
Evitu un Raivi ŠTRĀLUS ar dēla KĀRĻA 

piedzimšanu! 
Lību BUMBULI un Raivi GĒGERSONU ar dēla 

RAITA piedzimšanu! 

 

ATGĀDINĀJUMS 
Šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!”, un 

tā mērķis ir aicināt cilvēkus ne tikai sakopt apkārtni, bet arī savā ikdienas dzīvē 
piemērot principus, kas atbilst Lielās Talkas galvenajam mērķim – Latvija 
2018.gadā ir tīrākā valsts pasaulē. 

Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu 
(būvju, zemesgabalu) īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki/pilnvarnieki, lietotāji/nomnieki!  

Ja esat pavērušies apkārt, tad būsiet pamanījuši, ka pavasaris tuvojas 
straujiem soļiem un, kausējot sniegu, atklāj skatam to, ko sniega sega piesegusi. 
Tādēļ aicinu negaidīt uzaicinājumu no malas, negaidīt pavasara talkas, negaidīt 
pašvaldības policijas atgādinājumu, bet aktīvi sākt savu  īpašumu piegulošās 
teritorijas un neapbūvētas teritorijas sakopšanu.  

Sagaidīsim pavasari sakoptā un tīrā novadā! 
Saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE 
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mailto:tic@pavilosta.lv
http://www.skriverusaldumi.lv/lat/par-mums/

