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Komentārs…
Latviešu tauta starptautis-

kā amplitūdā tiek uzskatīta kā 
tauta ar augstu kultūru. Īsts kul-
tūras un pieklājības almanahs – 
likumkrājums ir mūsu latvju 
dainas. Mākslā cilvēki meklē ga-
rīgumu un vērtības. Ir labi mācīt 

bērniem saprast un izprast mākslas vērtības, vispirms jau 
iemācot ģimenē elementāru pieklājību! Bet ko tad var novē-
rot pēdējo gadu laikā? Mūsu pagastā notiek dažādi kultūras 
pasākumi – Ziemassvētki, 18. novembris, Lieldienas, un arī 
nu jau par tradīciju kļuvušais, iemīļotais pasākums „Vērgales 
Sniegpulkstenītis”. Šajā dziesmu vakarā uzstājas dažāda ve-
cuma ļaudis ar dažādu priekšnesumu izpildījumu un talanta 
pakāpi. Uzejot uz skatuves, ikvienam ir zināms satraukums,  
un apsveicami ir tas, kā tiek izpildīti priekšnesumi. Bet, ja 
uzstājoties ar savu skaļo runāšanu un citāda veida trokšņo-
šanu traucē absolūti nekulturāla publika, priekšnesums  pār-
vēršas gluži vai neiespējamā misijā! Pēc šī pasākuma gandrīz 
ikreiz izskan apkārtējo replikas, ka priekšnesumi bijuši ne-
kvalitatīvi, daži dzied nepareizi jeb šķībi, taču pirms kriti-
zējam kādu par nekvalitatīvu uzstāšanos, der atcerēties, ka 
pa laikam jāpalūkojas no malas uz sevi pašu, ko tad es spētu 
šādā situācijā? To, ka neprotam uzvesties pasākumos un klaji 
ignorējam māksliniekus, pierādīja nesen notikušais dziesmu 
vakars „Vērgales Sniegpulkstenītis”. Esam pieraduši atzīmēt, 
ka uzvesties neprot bērni. Jā, bieži tā arī ir, bet jautājums, no 
kā lai viņi mācās, ja pieaugušie paši nerāda piemēru, skaļi 
pļāpā un neapsauc savus bērnus, ja tie traucē pasākuma no-
risi? Bez tam kultūras nams nav hipodroms, kur ļaut bērniem 
izskrieties pēc sirds patikas! Tomēr  pats lielākais kauns ir par 
to, ka vakara vadītāji vairakkārt lūdza publiku netrokšņot, 
taču nosacīts klusums uz brīdi iestājās vien tad, kad to vēlreiz 
atgādināja uzaicinātie viesmākslinieki… 

Un noslēdzot šo pārdomu virkni gribas atgādināt, mīļie 
pasākuma apmeklētāji, cienot sevi un citus, pirms došanās 
uz jebkuru pasākumu, lieku reizi pārdomājiet, vai ir vērts to 
apmeklēt vien tādēļ, lai pasākuma laikā skaļi izpļāpātos ar 
sen neredzētu paziņu. Šādiem nolūkiem ir paredzētas citas 
vietas! 

 Ar cieņu – Vita Braže un 
„Vērgales Sniegpulkstenīša” organizatori 

s sacensības, 
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2016. gada 31. martā Pāvilostas novadā,  
Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde 

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvil
ostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Ēriks ERLECKIS, Arta BUNKA, 
Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS, Vita CIELAVA, Dace BĒRZNIECE, pašvaldības 
darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KUR
ČANOVA, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales 
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts 
Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Ari
ta MŪRNIECE.

Domes darba kārtībā tika izziņoti 36 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja 
ierosinājumu papildināt domes darba kārtību vēl ar 3 izskatāmiem jautājumiem. 

  Piešķīra priekšfinansējumu Pāvilostas vidusskolai EUR 1618.20, kas sastāda 20% 
no kopējām izmaksām Erasmus+ programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” 
projekta „Pārmaiņu vēji!” realizēšanai no 01.06.2015. līdz 01.06.2017. Finansējumu pie
šķīra no pašvaldības budžeta vairāku mērķu attīstības projektu sadaļas. Finansējuma at
maksa tiks paredzēta 2017. gada budžetā.

  Piešķīra līdzfinansējumu EUR 3200.00 apmērā Pāvilostas novadpētniecības mu
zejam remonta darbu veikšanai, lai īstenotu projektu  ekspozīcijas „Pāvilosta padomju 
okupācijas gados” izveidošanai. Finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta projektu 
sadaļas.

  Apstiprināja dalību „Fonda 1836” projektā. Paredzēja finansējumu 2016. gadā 
500.00 EUR, 2017. gadā 750.00 EUR un 2018. gadā 750.00 EUR apmērā. Apstiprināja 
projekta noslēguma koncerta norises vietu un datumu – Ziemupe, 2017. gada 10. sep
tembris. Par projekta koordinatorēm no Pāvilostas novada pašvaldības puses norīkoja 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītāju Mairitu Tumpeli un Vērgales/
Ziemupes tūrisma informācijas centra vadītāju Dainu Vītolu.

  Jautājumā par  alternatīvā sporta veidu betona laukuma izveides ieceri un līdz
finansējumu nolēma, ka iecere nododama publiskajai apspriešanai, nosakot tās norisi 
15.04.2016. plkst. 16:00, Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu un semināru zālē. Par 
iesnie gumā minētās ieceres tālāku virzību nolēma lemt pēc publiskās apspriešanas.

  Nolēma, ka ar 2016. gada 10. aprīli spēku zaudē Pāvilostas novada domes 
29.01.2015. sēdes protokola Nr. 1 lēmums Nr. 7 „Par degvielas limitu noteikšanu” un 
saistoši veiktie grozījumi, papildinājumi. Nolēma ar 2016. gada 11. aprīli apstiprināt 
Pāvil ostas novada pašvaldības degvielas limitus un transporta degvielas patēriņa normas 
un maksu par transporta pakalpojumiem.

  Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Lejas strazdi”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 
Nr.  64960010501, 0,76 ha platībā un četrām būvēm. Apstiprināja nekustamā īpašu
ma nosacīto cenu 16500 EUR. Noteica maksāšanas līdzekli – 100% eiro. Apstiprinā
ja nekustamā īpašuma „Lejasstrazdi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads izsoles no
teikumus (skatīt www.pavilosta.lv). Uzdeva Pāvilostas novada privatizācijas komisijai 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 
3.1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

  Noteica M. Vītolai summēto darba laika uzskaiti un 40 stundu darba nedēļu. No
teica E. Hornai summēto darba laika uzskaiti un 27 stundu darba nedēļu. Uzdeva slēgt 
atbilstošas vienošanās pie darba līgumiem M. Vītolai un E. Hornai. Nolēma izdarīt 
grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijā. Lēmums 
stājas spēkā ar  01.04.2016.

  Nolēma noraidīt slodzes un darba algas palielinājumu Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas priekšniekam A. Urtānam. Brīvās štata vietas slodzi nolēma sadalīt 
starp Pāvilostas novada pašvaldības policijas inspektoriem, attiecīgi palielinot darba 
algu. Nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 
tarifikācijā. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2016.

  Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Ulmale, Sakas  pagasts, Pāvil
ostas novads īpašnieka Valda Zvaigznes nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda 
kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu, parāds uz 10.03.2016. – EUR 100,18.

  Nolēma samazināt vienai personai kā nestrādājošai personai ar otrās grupas inva
liditāti  par nekustamo īpašumu Pāvilostas novadā  nekustamā īpašuma nodokļa summu 
par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

  Nolēma atteikt samazināt vienai personai kā personai ar otrās grupas invaliditāti 
par nekustamo īpašumu Pāvilostas novadā,  kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā īpa
šuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo persona ir darba attiecībās.

  Nolēma atbalstīt Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldīto nekustamo īpašumu nekus
tamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu pagarināšanu uz laiku līdz 25.04.2016.

  Nolēma nepiešķirt biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienības” 70.00 EUR 
atbalstu novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumam Latvijas poli
tiski represēto salidojuma organizēšanai 27.08.2016. Ikšķilē, sakarā ar to, ka nav intereses 
no politiski represēto novadnieku puses.

  Apstiprināja detālplānojuma projektu nekustamajos īpašumos Brīvības iela 44, 
Pāvil osta, Pāvilostas novads un Brīvības iela 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pārvārti”, Ziem
upe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma piešķirt adreses/nosaukumus un no
teikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala Nr. Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK

Atbilstība 
teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 1 3,0

Saglabāt nosaukumu „Pārvārti”, 
Ziemupe, Vērgales pag.,  
Pāvil ostas novads. Dzīvojamai 
mājai un pārējām ēkām saglabāt 
adresi „Pāvārti”, Ziemupe,  
Vērgales pag., Pāvilostas  
novads. Adreses klasifikatora 
kods 104075651

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaim niecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2 4,2

Piešķirt nosaukumu 
„Pārvārtu Pļavas”,  
Ziemupe, Vērgales pag., 
Pāvilostas novads.

0101 

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaim niecība 

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gravas”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. No lēma piešķirt adreses/nosaukumus un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala Nr. Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 1 3,0

Saglabāt  nosaukumu 
„Gravas”, Vērgales pag., 
Pāvil ostas novads. Dzīvojamai 
mājai un pārējām ēkām 
saglabāt adresi „Gravas”,  
Vērgales  pag., Pāvilostas 
novads. Adreses kla sifikatora 
kods 104063774

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2 14,10

Piešķirt nosaukumu 
„Gravkal ni”, Vērgales pag., 
Pāvilostas novads

0101 

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība 

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Vērga
les pagasts, Pāvilostas novads zemes vienībai. Apstiprināja darba uzdevumu.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos Kalna iela 17, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads zemes vienībai un Klusā iela 25, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
Apstiprināja darba uzdevumu.

  Nolēma iznomāt vienai personai pašvaldībai piekritīgo Sakas  pagasta nekustamā 
īpašuma „Kalni” zemes vienību 2,0 ha platībā uz 5 gadiem, piemājas dārza vajadzībām. 
Noteica nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības. 

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu vienu personu par zemesgabalu „Stembrīte”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads zemes vienību platībā 1,0 ha, piemājas dārza ierīkoša
nai, uz laiku no 01.04.2016. līdz laikam kamēr LR likumdošanas normatīvie akti noteiks 
šī zemes gabala izmantošanu citiem mērķiem vai nodošanu citas personas lietošanā, bet 
ne ilgāk kā līdz 31.03.2021., nosakot nomas maksu 1,5% gadā no zemes kadastrālās vēr
tības, bet ne mazāk kā 7,00 eiro plus PVN. 

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi 
Dzintaru iela 125, Pāvilosta, Pāvilostas novads uz zemes  platībā 200 m2 . Noteica nomas 
maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. 

  Jautājumā par nekustamā īpašuma „Ērģeles”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas 
nov. apsaimniekošanas plānu nolēma uzdot sagatavot juristiem Zemes nomas līgumu un 
apstiprināt to nākamajā domes sēdē.

  Pagarināja 03.06.2011. Zemes nomas līgumā Nr. 56, kas noslēgts starp Pāvil ostas 
novada pašvaldību un Nomnieku,  noteikto līguma termiņu un noteica to līdz 2021. gada 
30. martam. Noteica gada nomas maksu 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Pa
pildus nomas maksai nomniekam uzdeva maksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. Uzdeva 
zemes lietu speciālistei 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot 
attiecīgus grozījumus 03.06.2011. zemes nomas līgumā Nr. 56  atbilstoši šim lēmumam. 
Nomniekam uzdeva divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt 
vienošanos. Nolēma, ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēg
šanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā. 

  Pagarināja 06.05.2011. Zemes nomas līgumā Nr. 52, kas noslēgts starp Pāvil
ostas novada pašvaldību un Nomnieku, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 
2021.  gada 05. maijam. Noteica gada nomas maksu zemes vienībai ar nosaukumu 
„Poči”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 11,0 ha 3% apmērā no zemes ka
dastrālās vērtības. Noteica gada nomas maksu zemes vienībai ar nosaukumu „Poriņi”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 5,5 ha 3% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Noteica gada nomas maksu zemes vienībai ar nosaukumu „Poriņi”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, platībā 0,5 ha 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

  Atteica pagarināt dzīvokļa īres līgumu vienai personai, kamēr nav atrisināta situā
cija par parāda nomaksu.

  Pagarināja vienai personai īres līgumu  uz dzīvokli  „Vērgales stacija”  1, Vērgalē, Vēr
gales  pagastā, Pāvilostas novadā  uz 5 gadiem. Nomniekam 5 darba  dienu  laikā no  lēmuma  
saņemšanas  dienas uzdeva slēgt īres  līgumu  ar  SIA „Vērgales  komunālā  saimniecība”.

  Grozīja 25.02.2016. Pāvilostas novada domes lēmumā (protolols 3., 14§) „Par ne
kustamā īpašuma „Zaķīši 1”,Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu, atdalot ze
mes vienību” 3.1. punktu un izteica to sekojošā redakcijā – „Piekrist nekustamā īpašuma 
„ZAĶĪŠI 1”, sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalīta
jai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Jaunavoti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.”

  Jautājumā par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa un nekus
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā.” projektu nolēma 
atlikt jautājuma izskatīšanu, atkārtoti konsultējoties ar zemes lietu speciālisti.

  Uzņēma vienu personu dzīvokļu rindā. Kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei uz
deva reģistrēt personu dzīvokļu rindā, kā personu, kas nodrošināma ar dzīvojamo platī
bu vispārējā kārtībā.
 Anulēja vienas personas deklarēto dzīvesvietu Pāvilostas novadā. Pāvilostas novada 

pašvaldības lietvedei Lienei Vaškus uzdeva Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.
 Atļāva biedrības valdes priekšsēdētājam Varim Zānam, reģistrēt biedrību „Dažā

das paaudzes par dzīvi”, reģ. Nr. 40008208682, Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā 
E. Šneidera la ukums 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā uz īres līgumā noteikto ter
miņu. 
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 No Pāvilostas ostas valdes sastāva nolēma izslēgt Satiksmes ministrijas mi
nistrijas pārstāvi Lieni PriedītiKancēviču ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Pāvil

ostas ostas valdes sastāvā apstiprināja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieku 
Uldi Reimani  ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldniekam 
Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža uzdeva sniegt zi
ņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām valsts amatpersonu 
sastāvā.

  Apstiprināja projektu koordinatores izstrādāto projektu „Atbalsts sociālās atstum
tības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, Pāvilostas no
vadā” izsludinātajā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu 
konkursā „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās 
izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos”.

  Apstiprināja  zīmējumu konkursa „Mana mīļākā grāmata” nolikumu.
  Noteikumos par Pāvilostas novada vispārējās un profesionālās ievirzes izglītī

bas iestāžu labāko skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domes 
priekšsēdētāja  punktu 2.1.4. izteica šādā redakcijā: „starpnovadu apvienību (ja piedalās 
vismaz 4 komandas), Kurzemes reģiona un valsts sporta sacensībās”.

  Pagarināja vienai personai īres  līgumu uz dzīvokli  „Vērgales  stacija”  2, Vērgalē, 
Vērgales  pagastā, Pāvilostas novadā  uz 5 gadiem. Nomniekam 5 darba  dienu  laikā 
no  lēmuma  saņemšanas  dienas uzdeva slēgt  īres  līgumu  ar  SIA „Vērgales  komunālā  
saimniecība”.

  Piešķīra autobusu braucienam uz izstādi „Pavasaris 2016” Rāmavā, nolēma fi
nansēt degvielas izmaksas atbilstoši maršruta lapā redzamajai kilometrāžai aptuveni 
125.00 EUR apmērā.

  Nolēma atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu – cirsmas nekustamajā īpašumā 
„PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 6486 009 0263, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 6486 002 0137, 3. kvartāla 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. noga

balā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2139 m3. Apstiprināja cirsmu nosacīto cenu 
EUR 59 892. Noteica maksāšanas līdzekli – 100% euro. Apstiprināja cirsmu nekustamajā 
īpašumā „PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā izsoles noteikumus (skatīt 
www.pavilosta.lv). Uzdeva Pāvilostas novada privatizācijas komisijai Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.1. punktā minētās 
kustamās mantas atsavināšanu.

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2016. gada 21. aprīlī. 

Nākamā domes sēde plānota 
2016. gada 28. aprīlī  Pāvilostas novada pašvaldībā.

  Informāciju apkopoja  
Vita Braže un Marita Kurčanova 

Iedzīvotāji varēs saņemt konsultācijas un pakalpo
jumus sekojošu valsts iestāžu sniegtajiem pakalpoju
miem:

•	 Valsts ieņēmumu dienests
•	 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
•	 Nodarbinātības valsts aģentūra
•	 Valsts darba inspekcija
•	 Lauku atbalsta dienests
•	 Uzņēmumu reģistrs
•	 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
•	 Valsts zemes dienests

2015. gada nogalē Pāvilostas novada domei lemjot par 
VPVKAC izveidi, viennozīmīgi tika domāts par priekšro
cībām, ko tas sniegs novada iedzīvotājiem. Saņemot valsts 
iestāžu pakalpojumus vienuviet, iedzīvotājiem tiek ietau
pīts gan laiks, gan līdzekļi, jo tuvākā valsts iestāžu atra
šanās vieta ir Liepāja. Īpaši nozīmīgi tas ir iedzīvotājiem, 
kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu, kā arī tiem, kam 
darba vieta ir novadā un darba laikā nav iespējas nokļūt 
līdz vajadzīgajai valsts iestādei.

Nozīmīgs ir arī fakts, ka daudzus pakalpojumus 
valsts iestādes piedāvā kā epakalpojumus, tomēr ne visi 
iedzī votāji ir informēti par to izmantošanas sniegtajām 
priekšrocībām. Lai popularizētu valsts iestāžu snieg
to epa kalpojumu izmantošanu, VPVKAC darbinieki 
sniegs konsultācijas to izmantošanā, kā arī praktiski pa
līdzēs pakalpojumu lietošanā. 

Pāvilostas novada VPVKAC darba laiki un kontaktin
formācija:

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pā-
vilostā

Pirmdiena – Ceturtdiena 8:00–13:00 un 14:00–17:00
Piektdiena 8:00–13:00 un 13:30–16:30
Tālr. 63498261, epasts pavilosta@pakalpojumucentri.lv
Konsultantes Arita Mūrniece un Liene Vaškus

Vērgales pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Vērgalē
Pirmdiena – Ceturtdiena 8:00–12:00 un 13:00–17:00
Piektdiena 8:00–12:00 un 12:30–16:30

Tālr. 63490836,
epasts pavilosta@pakalpojumucentri.lv
Konsultante Anita Sprudzāne

Pieejamie pakalpojumi 
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā
Valsts ieņēmumu dienests 
1. Iesniegumu pieņemšana un epakalpojumi par 
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģis

trēšana/anulēšana
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un pa

roli EDS lietošanai
2. Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
1.  Apbedīšanas pabalsts (iesniegums un e-pakalpo jums)
2. Bezdarbnieka pabalsts (iesniegums un e-pakalpo-

jums)
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts (iesniegums un 

e-pa kalpojums)
4. Bērna kopšanas pabalsts (iesniegums un e-pakalpo-

jums)
5. Bērna piedzimšanas pabalsts (iesniegums un e-pakal-

pojums)
6. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdroši

nāšanai (iesniegums un e-pakalpojums)
7. Ģimenes valsts pabalsts (iesniegums un e-pakalpo-

jums)
8. Invaliditātes pabalsts (iesniegums un e-pakalpojums)
9. Maternitātes pabalsts (iesniegums un e-pakalpojums)
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana 

(iesniegums un e-pakalpojums) 
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai inva

līdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās (iesniegums un 
e-pa kalpojums)

12. Paternitātes pabalsts (iesniegums un e-pakalpojums)
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemak

sas (iesniegums un e-pakalpojums)

14. Slimības pabalsts (iesniegums un e-pakalpojums)
15. Valsts fondēto pensijas shēmas (pensiju 2. līmeņa) 

līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa (iesnie-
gums un e-pakalpojums)

16. Valsts fondēto pensijas shēmas (pensiju 2. līmeņa) 
līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēle (iesnie-
gums un e-pakalpojums)

17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (iesniegums 
un e-pakalpojums)

18. Vecāku pabalsts (iesniegums un e-pakalpojums)
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam 

(pensionāram) (iesniegums un e-pakalpojums)
20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām 

un apdrošināšanas periodiem (e-pakalpojums)
21. Informācija par darba stāžu (līdz 1996. gadam) 

(e-pa kalpojums)
22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzī

bas apmēru (e-pakalpojums)
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensijas/pabal

stu/atlīdzību (e-pakalpojums)
24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli 

(e-pa kalpojums)
25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas ap

mēru (e-pakalpojums)
26. Valsts fondēto pensijas shēmas (pensiju 2. līmeņa) 

dalībnieka konta izraksts (e-pakalpojums)
27. Informācija par Valsts fondēto pensijas shēmas 

(pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu 
plāna maiņu (e-pakalpojums)

28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensi
jām/atlīdzībām un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu 
deklarēšanai) (e-pakalpojums)

29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas ka
pitālu (e-pakalpojums)

30. Informācija par valsts fondēto pensijas shēmas da
lībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (e-pakal-
pojums)

31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās 
pensijas/pabalsta/atlīdzības (e-pakalpojums) 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
1. Iesniegums statusa piešķiršanai (e-pakalpojums)
2. Epakalpojumi (e-pakalpojums)



(Turpinājums 4. lpp.)  

PĀVILOSTAS NOVADĀ ATVER 
 VALSTS VIENOTO KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRUS! 

Pāvilostas novada privātpersonas un uzņēmēji sākot ar 2016. gada 1. aprīli valsts iestāžu pakalpojumus varēs saņemt vie-
nuviet. 1. aprīlī tika atklāts Pāvilostas novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas 
atrodas Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā un Vērgales pagasta pārvaldē, „Pagastmājā” Vērgalē.

DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANA
Pāvilostas novada domes 2016. gada 31. marta sēdē tika pieņemts lēmums /prot. nr. 4., 14.§/ 

par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 44 un 
Brīvības ielā 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Ar apstiprināto detālplānojumu var 
iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā un interneta mājas 
lapā www.pavilosta.lv. 
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3. CV un vakanču reģistrēšana (e-pakalpojums)
4. Profilēšana (e-pakalpojums)
5. Apmācību monitorings – izglītības iestāžu meklētājs 

(e-pa kalpojums)
6. Apmācību grupas bezdarbniekiem un darba meklē

tājiem (e-pakalpojums)
7. Informatīvās dienas eversija (e-pakalpojums)
8. Karjeras pakalpojumu konsultācijas (e-pakalpojums)
9. Tests zināšanu līmeņa noteikšanai angļu valodā 

(e-pa kalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (e-pakalpo-

jums)
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot 

personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (e-pa-
kalpojums)

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs 
(e-pa kalpojums)

4. Manā īpašumā deklarētās personas (e-pakalpojums)
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (e-pakalpojums)
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 

(e-pa kalpojums)
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā 

un vai nav ziņu par personas nāvi (e-pakalpojums)
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta iz

sniegšanai (e-pakalpojums)
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa (e-pakal-

pojums)
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uz

turas ārvalstīs (e-pakalpojums)
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana (e-pakalpojums)
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē 

(e-pa kalpojums)
13. Šengenas vīzas pieteikums (e-pakalpojums)
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants 

(e-pa kalpojums)

Uzņēmumu reģistrs
1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros 

(e-pa kalpojums)
2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem 

reģistriem (e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija 
E-pakalpojumi iedzīvotājiem:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas 

atbildes saņemšana  (iesniegums un e-pakalpojums)
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības ap

draudējuma faktu darbā (iesniegums un e-pakalpojums)
3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā 

(iesnie gums un e-pakalpojums)
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par 

notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana (iesnie-
gums un e-pakalpojums)

E-pakalpojumi darba devējiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā 

(iesnie gums un e-pakalpojums)
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem 

(iesnie gums un e-pakalpojums)
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas 

atbildes saņemšana (iesniegums un e-pakalpojums)
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par 

notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana (iesnie-
gums un e-pakalpojums)

5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par noti
kušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai 
(iesniegums un e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai 
(iesnie gums un e-pakalpojums)

7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par no
vērstajiem pārkāpumiem (iesniegums un e-pakalpojums)

8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba 
devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana 
(iesniegums un e-pakalpojums)

9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēša
na (iesniegums un e-pakalpojums)

10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistī
bā ar nelaimes gadījumu darbā (iesniegums un e-pakalpo-
jums)

E-pakalpojumi citām iestādēm:
1. Ārstniecības persona/iestādes paziņojuma par cie

tušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana (iesniegums un 
e-pakalpojums)

2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi ne
laimes gadījumā darbā sniegšana (iesniegums un e-pakalpo-
jums)

3. Darbavietas higiēniskais raksturojums (iesniegums 
un e-pakalpojums)

4. Ziņojums par arodslimības gadījumu (iesniegums un 
e-pa kalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteiku
mu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu (iesniegums 
un e-pa kalpojums)

6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām 
par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompe
tences jomā (iesniegums un e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests 
1. Būves  un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu 

reģistrāciju/aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā 
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistē

mā no VZD arhīva dokumentiem
3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas 

sistēmā ar apsekošanu apvidū
4. Inženierbūves reģistrācija/aktualizācija Kadastra in

formācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informā

cijas sistēmā

6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra infor
mācijas sistēmā (e-pakalpojums)

7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas 
sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrā
lās uzmērīšanas dokuments (e-pakalpojums)

8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra in
formācijas sistēmā

9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai 
dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informā
cijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (e-pakal-
pojums)

11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēša
nas un epakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpo-
jums)

12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta 
izveidei (e-pakalpojums)

13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums)
14. Kadastra informācija mantojuma lietai
15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko 

vērtību (e-pakalpojums)
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par 

kadastra objektu (e-pakalpojums)
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par 

kadastra objektu
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu 

(piederība un sastāvs)
19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva doku

mentu pamata
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no 

Valsts zemes dienesta arhīva
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes 

dienesta arhīva (e-pakalpojums)
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas 

lietas sagatavošana
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana 

vektordatu formātā (e-pakalpojums)
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un 

dokumentu sagatavošana
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un 

dokumentu izsniegšana
26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām 

(e-pakalpojums)
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana 

(e-pakalpojums)
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai 

apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums)
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde 

bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana 

(e-pakalpojums)
31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu sta tusu 

izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pa kal-
pojums)

Pāvilostas novada pašvaldība rīko mutisku cir smu izsoli ar augšupejošu soli ne-
kustamajā īpašumā „PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 6486 009 0263, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6486 002 0137, 3. kvartāla 3., 
4., 5., 6., 7.,8. un 9. nogabalā ar aptuveno izcērtamo koksnes apjomu 2139 m3. Izsole no-
tiks 2016. gada 26. aprīlī plkst. 10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, 
Pāvil ostā, Pāvilostas novadā. Nosacītā cena – EUR 59 892, nodrošinājums EUR 5 989. 
Cirsmu izsoles objekta apskate dabā notiks 2016. gada 15. aprīlī plkst. 10.00, informācijai 
pa tālr. 27017501 līdz izsoles dienai. Pulcēšanās objekta apskatei 5,7. ki lometrā Ventspils 
virzienā (krustojumā pie Baltmuižas).

Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības kasē vai norēķinu kontā
LV32HABA0001402037066, A/S „Swedbank”, kods HABALV22X.
Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šo sludinājumu publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēst

nesis”. Reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2016.  ga da 21. aprīlim  
plkst. 17.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada pašval
dībā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijas sekre
tāres, tālrunis 63484561 vai www.pavilosta.lv.

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
nekustamam īpašumam „Lejasstrazdi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sa
stāv no zemes gabala 0,76 ha platībā un četrām būvēm, 2016.  gada 10. maijā pulk-
stens 10.00. Izsoles sākumcena EUR 16 500, nodrošinājums 1 650 EUR. Pēc Pāvil ostas 
novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam, zemes gabals atrodas Lauku zemes 
teritorijā (L).

Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā:
LV32HABA0001402037066, A/S „Swedbank”, kods HABALV22X.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēst

nesis”. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu 
dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2016. gada 6. maijam 
plkst. 16.30 Pāvilostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie privatizācijas komisijas sekre
tāres, tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt  pieteikumu par pirmpirkuma 
tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvil ostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru 
ielā 73.

PAZIŅOJUMI

PĀVILOSTAS NOVADĀ ATVER 
 VALSTS VIENOTO KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRUS! 

(Turpinājums no 3. lpp.)
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    NOTIKUMI

Martā pašvaldības policija veica šādus 
darbus: 

 ª Sakas pagastā pēc profilaktiskām sarunām 
samierināts ģimenes konflikts.

 ª Trīs reizes saņemta informācija par nakts 
miera traucēšanu Sakas ielā, Pāvilostā. Vainīgai 
personai sastādīts administratīvā pārkāpuma pro
tokols un uzsākta lietvedība pēc Latvijas admi
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 167. panta „Sīkais 
huligānisms”.

 ª Zentenes ielā, Pāvilostā, vainīgai personai 
izteikts mutisks brīdinājums par ugunskura de
dzināšanu bez drošības līdzekļu klātbūtnes.

 ª Vērgalē sociālās programmas darbiniekam 
konstatēts alkohola reibums darba laikā. Informā
cija iesniegta darba devējam.

 ª Dzintaru ielā, Pāvilostā, diviem suņu saim
niekiem izteikts mutisks brīdinājums par suņu 
fekāliju nesavākšanu.

 ª Krasta ielā, Pāvilostā, aizturēts vīrietis, kurš 
pa izsistu logu bija iekāpis svešā mājā. Aizturētais 
nodots Valsts Policijas Aizputes iecirkņa darbi
niekiem.

 ª Ar preventīvām sarunām un izskaidrojo
šu informāciju par policijas darbību pašvaldības 

policijas priekšnieks uzstājās Vērgales bērnudārzā 
„Kastanītis”. 

 ª Saņemta informācija par diviem klaiņojošiem 
suņiem Sakas pagastā Akmeņraga ceļa tuvumā. Pār
baudot saņemto informāciju, tā neapstiprinājās.

 ª Pēc Valsts Policijas informācijas tika veikts 
reids ar nolūku sameklēt dzērušu motorollera va
dītāju.Vadītājs netika atrasts.

 ª Pāvilostas kūltūras namā samierinātas di
vas iereibušas konfliktējošas personas.

 ª Tirgus ielā 2, Pāvilostā, apzagts veikals 
„TOP”. Nekavējoties tika noskaidrotas vainīgās 
personas un informācija nodota Valsts Policijas 
darbiniekiem.

 ª Pēc Valsts Policijas informācijas uz autoce
ļa P111 (Liepāja–Ventspils) Sakas pagastā ceļmalā 
guļ piedzēries vīrietis. Vainīgajam sastādīts admi
nistratīvā pārkāpuma protokols un viņš nogādāts 
pēc savas dzīvesvietas.

 ª Tika konstatēts, ka Sakas pagastā grāvī 
iebrau kusi automašīna, par laimi bez cietušajiem. 
Noskaidrots auto īpašnieks un notikuma apstākļi. 
Informācija par notikumu nodota Valsts Policijai.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2016. gada martā

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Marta mēnesis ir bijis ļoti aktīvs. Piešķirts 15 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 7 ģime

nēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts ve
selības aprūpei, 11 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 ģimenei pabalsts jaundzimušo ap
rūpei, 1 daudzbērnu ģimenes 1 bērnam piešķirts atvieglojums  ēdināšanai izglītības iestādēs, 
1 personai piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai piešķirts pabalsts personapliecinošā 
dokumenta saņemšanai. Notikusi  sociālā dienesta visu darbinieku informatīvā sanāksme.

16. martā tika uzsākts vecāku apmācības kurss bērnu emocionālajā audzināšanā. Lai gan 
daži vēl apsver iespēju apmeklēt kursus, 19 vecāki jau tos apmeklē. Šīs apmācības ir izglīto
jošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par bērnu attīstību un audzināšanu. Varbūt daļai 
sabiedrības pastāv uzskats, ka nekas nemainās, tomēr ir svarīgi mācīties, diskutēt un runāt  
par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīties savā pieredzē un problēmu risināšanā. 
Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bēr
nu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, 
palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas. Paldies visiem vecākiem, kuri atsaucās aicinā
jumam apmeklēt piedāvāto iespēju.

Pāvilostas novada sociālā dienesta sadarbībā ar ģimenes portālu „Mammām un tētiem” ir 
saņemts bezmaksas žurnāls. Topošajiem un jaunajiem vecākiem tiek sniegta izglītojoša, uz 
pētījumiem bāzēta informācija par priekšnosacījumiem veselīgai grūtniecībai, par dzemdību 
norisi, pāra attiecību stiprināšanu laikā, kad ģimenē ienācis bērniņš, un drošu, pareizu jaun
dzimušā aprūpi. Topošajiem un jaunajiem vecākiem tiek sniegts izglītojošs, uz pētījumiem 
bāzēta informācija par priekšnosacījumiem veselīgai grūtniecībai, par dzemdību norisi, pāra 
attiecību stiprināšanu laikā, kad ģimenē ienācis bērniņš, un drošu, pareizu jaundzimušā ap
rūpi.

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ...

Kas notiek bērnu centrā „Krams”? Kāpēc nav publicitāte?
Uz patreizējo brīdi bērnu centru vidēji mēnesī apmeklē 39–43 bērni gan no Pāvilostas 

pilsētas, gan no Sakas pagasta. Marta mēnesī ir veidoti apsveikumi 8. martā, kā arī izveidota 
zīmējumu izstāde par pavasari un Lieldienām.

Kopīgi ar jauniešu centru atsaucās aicinājumam piedalīties Stādu audzētāju biedrības, jau 
piekto gadu pēc kārtas,  visu Latvijas skolu 1.–6. klašu skolēnus stādu audzēšanas konkursā 
„Dārznīca”. Šogad konkursa gaitā skolēniem būs iespēja izmēģināt spēkus stādu audzēšanā, 
izaudzējot trīs augus – lupīnas, hostas un ogābeles, un dalīties savos sasniegumos un atklāju
mos ar citiem konkursa dalībniekiem, izmantojot interaktīvu aplikāciju. Konkursa mērķis ir 
motivēt skolēnus padziļināti interesēties par dabā notiekošajiem procesiem un dabas nozīmi 
cilvēka dzīvē, kā arī gūt praktiskas iemaņas augu kopšanā. Lai dotu iespēju iesaistīties stādu 
audzēšanā lielākam interesentu skaitam,  tiek piedāvāti 22 stādu audzēšanas komplekti. Tajos  
iekļauti  stādmateriāli, kā arī viss nepieciešamais audzēšanai – augsne, podiņi, mēslojums un 
„Augu dienasgrāmata”, kurā skolēniem būs jāfiksē visas veiktās darbības, savi novērojumi un 
secinājumi par stādu audzēšanas procesa gaitu projekta laikā. 

Slimību profilakses un kontroles centrs, sadarbībā ar nozares speciālistiem, ir izstrādājis 
mācību filmu par roku higiēnas ievērošanu „Par Janča punci un tīrām rokām” un mācību fil
mas ņirgāšanās profilaksei skolas vidē „Katrīna” un interneta vidē „Roberts”. Šo piedāvājumu 
noskatīties filmas izmantoja arī bērnu centra apmeklētāji.

Bērnu centrs „Krams” ir atvērts jebkuram iedzīvotājam un ir iespējas apskatīt bērnu darbu 
izstādes. Turpmāk lasītāji saņems ziņas arī par bērnu centra darbību.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!
No 13. aprīļa Pāvilostas pilsētas iedzīvotāji pārtikas un higiēnas pakas turpmāk varēs sa

ņemt Sakas Saieta namā.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIEDALĪTIES 
SABIEDRISKAJĀ APSPRIEŠANĀ PAR 

ALTERNATĪVO SPORTA VEIDU 
BETONA LAUKUMU PĀVILOSTĀ, 

E. ŠNEIDERA LAUKUMĀ!

15. aprīlī plkst. 16:00 pašvaldības semināru zālē
(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā)

Kas tas ir?
 � „tas ir kā sērfot ar skrituļdēli pa be

tona vilni” K.T.
 � izmantojot slīpās plaknes, iespējams nodoties nebeidzamā plūsmā
 � veidots no  betona
 � labākā alternatīva sērfa sporta veidu piekritējiem
 � saukts arī par – bļodu vai baseinu

Kā un kas lietos?
 � lietošanai ar skrituļdēli, skrituļslidām, skrejriteni vai velosipēdu
 � paredzēts gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem ar minimālu pieredzi 
 � var lietot gan vasarā, gan ziemā (sauss segums)
 � publiski pieejams sabiedrībai 

Potenciālais baseins un skaitļi?
 � grafiski attēlots potenciālais 

betona laukums 
 � potenciālais izmērs 15×20 m
 � potenciālais dziļums 1,5 m
 � potenciālās izmaksas 50 tūk

stoši EUR
 � finansēt no LEADER prog

rammas – 
•	 sabiedriskā labuma 

                projekti 90% apmērā
•	Pāvilostas pašvaldības, 

                10% apmērā
 � plānotā būvniecība 2016. gads

Atrašanās vieta
E. Šneidera laukuma DA pusē, iepretim adresēm Tirgus 5 un E. Šneidera laukums 13

Ieguvumi
 � papildus pievienotā vērtība 

Pāvilostai
 � E. Šneidera laukumā tiek ra

dīta dzīvība
 � jauna pulcēšanās vieta bēr

niem un jauniešiem
 � arī Pāvilostas vecajā daļā ir 

iespēja skeitot
 � bērniem un jauniešiem iespē

ja apgūt jaunas iemaņas
 � papildus pasākumi un no

darbības Pāvilostas sporta dzīvē
 � unikāla būve Latvijā (līdzīga 

ir pieejama tikai Ventspilī)

Pasaules pieredze un video
 � betona baseins Francijas rietumos, PlougastelDaoulas: https://vimeo.com/100757512

Vairāk informācijas: Krišjānis Tūtāns, m. 29168496; e-pasts: krisjanis.tutans@gmail.com
Kultūras un sabiedriskais punkts „Pāvila steķis”, biedrība

Reģ. Nr. 40008171267. Adrese: Tirgus 14, Pāvilosta, LV3466

Iedzīvotāji, kuriem fiziski nav iespējams piedalīties sabiedriskajā apspriešanā klātienē, aici
nāti ar dokumentāciju iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) pie 
kancelejas vadītājas. 

Rakstveida priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 21. aprīlim plkst. 9:00, tos iesniedzot kancele
jas vadītājai.
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PĀVILOSTAS NOVADA 

SAKOPŠANAS TALKA
Aicinām visus, kuri vēlas aktīvi iesaistīties un paveikt ko labu 

apkārtējās vides, sava novada un Latvijas labā, piedalīties tradicio
nālajā pavasara talkā! Šī gada talkā turpināsim vākt atkritumus un 
pievērsīsimies arī vides sakopšanas darbiem, lai turpinātu mūsu 
novadu veidot sakoptāku un skaistāku.

Pāvilostā – 23. aprīlī plkst. 9:00 pulcēsimies pie Pāvilostas novada TIC, Dzintaru ielā 2, 
Vērgalē – 23. aprīlī plkst. 9:00 pulcēsimies pie Vērgales pagasta pārvaldes.
Ja Jums ir zināms kāds piesārņots dabas stūrītis, kuru, jūsu prāt,  vajadzētu sakopt vai rodas 

neskaidrības par talku, tad sazinieties ar talkas atbildīgajiem:  

Pāvilostā – Alfrēds Magone pa tālr. 26405900; 
Vērgalē – Jānis Vitrups tālr. 29183648

NĀCIET PAŠI UN AICINIET LĪDZI CITUS!

Gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšana 

elektroniski – 
ērti, ātri un vienkārši! 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2016. ga da 
1. martā sākas Gada ienā kumu deklarācijas iesniegšana gan tiem 
nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to 
vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izde-
vumiem.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt  deklarāciju, iz-
mantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir 
daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk! 

EDS automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija 
par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neap
liekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemak
sām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par 
veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī 
no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem. 

Tādējādi iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienā
kuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, tas ir, par saņemtajiem 
ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, ve
selības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pen
siju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem – deklarācijas 
pielikumā D4 pašam papildus jānorāda un jāpievieno attaisnojuma doku
menti (čeki un kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieske nējot) tikai par 
tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav 
iekļā vis deklarācijā.  

Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet ik
viens var lietot EDS, izmantojot www.latvija.lv  sniegto tehnisko risinā
jumu  un pieslēgties ar savas internetbankas lietotājvārdu, attiecīgo kodu 
no kodu kartes vai kodu kalkulatora un paroli, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (eparakstu).

Ir pieejamas vairākas iespējas, kā saņemt profesionālu un kvalitatīvu 
atbalstu, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju elektroniski: konsultā
cija tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī kādā no Valsts un 
pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kur pašvaldības 
darbinieks ir apmācīts sniegt atbalstu darbam ar VID elektroniskās dekla
rēšanas sistēmu (EDS). 

Atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu pašvaldī
bu darbinieki sniedz 66 VPVKAC. Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem 
pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas ap
liecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu 
kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.).

Tiem, kas vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzī votāju ienākuma no
dokli, Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt:
•	 par 2015. gadu – līdz 2019. gada 17. jūnijam
•	 par 2014. gadu – līdz  2018. gada 16. jūnijam
•	 par 2013. gadu – līdz 2017. gada 17. jūnijam
•	 par 2012. gadu – līdz 2016. gada 16. jūnijam.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienāku
mu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var arī 
zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000 vai 
arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu 
VID”. 

VID „E-busiņš” 22. aprīlī būs pieejams 
Pāvilostas bibliotēkā!

Administratīvā komisija
Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 2016. ga da 24. marta sēdē izskatīja vie

nu administratīvā pārkāpuma lietu par apzināti nepamatotu policijas izsaukumu.   Personu sodīja 
35,00 EUR apmērā.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 21. aprīlī pulksten. 14:00 Pāvilostas novada paš
valdības ēkā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 
Liene Vaškus

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DARBA LAIKS MAIJA SVĒTKOS!

Otrdien, 3. maijā, no plkst. 8:00–15:00
Trešdien, 4. maijā,  pašvaldība slēgta.

Priecīgus svētkus!

Pašvaldība marta mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesī
bām uz šādu nekustamo īpašumu:

1. „Avoti” Vērgales pagastā, 3 ha platībā
2. „Akmeņlauki” Sakas pagastā 
3. Dzintaru iela 75 Pāvilostā, 3400 m2 platībā
4. Dzintaru iela 37 Pāvilostā, 500 m2 platībā
5. „Bērzi” Sakas pagastā, 1.9 ha platībā
6. „Osīši” Vērgales pagastā, 10.2 ha platībā
7. „Oliņi” Vērgales pagastā, 1.2 ha platībā
8. „Avotkalni” Vērgales pagastā, 4.48 ha platībā
9. „Jūras ķēniņi” Vērgales pagastā, 0.23 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBASPāvilostas novada pašvaldība aicina

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IESTĀŽU VADĪTĀJUS PIETEIKT 

GODINĀŠANAI APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
Pāvilostas pilsētas svētkos, 21. maijā,  

savus iestāžu darbiniekus, kuri jūsu iestādē nostrādājuši 
20, 30, 40 un 50 gadus!

Kandidātus lūdzam pieteikt līdz 20. aprīlim!
Skatīt nolikumu „Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojums apaļajās darba jubilejās” 

www.pavilosta.lv 
Papildus informācija pa tel. 28624644, 28254898, 63484563 vai 

e-pastu info@pavilosta.lv

APSTIPRINA PILSĒTAS SAUKLI!
Pāvilostas novada pašvaldība aicināja novadniekus un citus iedzīvotājus iesaistīties ak-

cijā „Dāvā pilsētai saukli!”, kur bija iespēja ikvienam nobalsot par Pāvilostas pilsētas saukli – 
devīzi. Sauklis nepieciešams, lai pavasarī uz Maija svētkiem īstenotu ideju/projektu par vides 
objekta izveidi (banneri) pie Ventspils – Liepāja šosejas pagriezienā uz Pāvilostu.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās abās balsošanas kārtās un izteica savus viedokļus, kā 
arī iesūtīja savus saukļa variantus!

Par Pāvilostas pilsētas saukli Pāvilostas novada dome apstiprinājusi Daces Zaļkalnes iesūtīto 
devīzes variantu – „PĀVILOSTA – VILNĪ UZ AUGŠU!”

Liels paldies autorei!
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ĪSZIŅAS

  Abas novada skolas kā 
katru gadu arī šogad piedalīsies 
pasākumā „Meža diena”, kuras 
ietvaros skolēni un skolotāji sa
kopj kādu meža vai mežam pie
guļošu teritoriju. Vērgales pamat
skolas 7. un 8. klase piedalīsies 
14. aprīlī, bet Pāvilostas vidussko
la – 21. aprīlī.

  Pāvilostas Mākslas sko-
las izlaidums šogad paredzēts 
21. maijā.

  Šogad Grīņu dabas re-
zervāts svin 80 gadu jubileju. 
Un šī zīmīgā notikuma ietvaros 
maijā un jūnijā tiks rīkoti vairā
ki pasākumi. 26. maijā 20 Vēr-
gales pamatskolas bērni un 
20  Pāvilostas vidusskolas sko-
lēni speciālista pavadībā do-
sies ekskursijā pa Grīņu dabas 
rezervātu.

  Martā Pāvilostas vidus-
skolā un pilsētā viesojās Jūr-
kalnes pamatskolas skolēni un 
skolotāji. Pāvilostas vidusskolas 
personāla pavadīti, viņi apskatī
ja gan vidusskolu un tās mācību 
iespējas, gan sporta zāli, kā arī 
Mūzikas un Mākslas skolas un 
jauniešu centru Pāvilostā.

  Pāvilostas vidusskolas 
12.  klases skolnieka Elvja Vī-
ganta Zinātniski pētnieciskais 
tieslietu sekcijas darbs „Piegu-
ļošo teritoriju sakopšanas prob-
lēmas un to risināšana Pāvilos-
tas pilsētā” (konsultants Ārija 
Paipa) pēc Kurzemes reģionālā 
ZPD konkursa tika tālāk izvir-
zīts Latvijas 40. skolēnu zināt-
niskajai konferencei, kas notiks 
no 23.–24. aprīlim Rīgā.

  Pāvilostas vidusskolas 
pop grupas meitenes Samanta 
Sļesarenko, Keita Šakina, Rasa 
Lācīte, Marta Zamarīte, Alīna 
Viktorija Burmeistere kopā ar 
popgrupas vadītāju Daci Bun
ku devās uz „Starptautisko 
VI ceļojošo festivālu 2016” 
(31.03.2016.–2.04.2016.) Poli-
jā, Krakovā, lai prezentētu sevi 
un Pāvilostas vidusskolu starp
tautiskā mērogā. Līdzi braucie
nā, lai palīdzētu meitenēm orga
nizēties un atbalstītu konkursā, 
devās sociālais pedagogs Baiba 
Ārāja un informātikas skolotāja  
Alla Lācīte.

  15. aprīlī plkst. 9:30 Pāvil
ostas pilsētas kultūras namā no-
tiks Starpnovadu sadziedāšanās 
pasākums 5–6 gadīgajiem bēr-
niem. Pasākumā piedalīsies Al
sungas, Cīravas, Pāvil ostas, Vēr
gales pirmsskolas iestādes mazie 
dziedātāji. 

  Trīs Pāvilostas PII „Dzin-
tariņš” dziedošie bērni, skolo
tājas Aijas Gertsones pavadībā, 
arī šogad dosies uz Cīravu, lai 
piedalītos ikgadējā mazo vokā-
listu konkursā „Cīravas Cālis 
2016”.

19. martā, 23 Pāvilostas novada jaunieši piedalījās Talsu Bērnu un 
jauniešu centra un apvienības „Tas.Es” organizētajā Talsu jauniešu die
nā, kura tika organizēta jau 11. reizi. Kopskaitā Jauniešu dienā piedalījās 
23 jauniešu organizācijas.

Šogad pasākuma tēma bija olimpiskās sporta disciplīnas. Pirms doša

nās uz Talsiem, tika organizētas tikšanās gan Pāvilostā, gan Vērgalē, lai 
izpildītu visus komandu mājasdarbus un sagatavotos komandu priekšne
sumiem. Pāvilostas novadu pārstāvēja trīs komandas – „Pogainie izpletņ
lēcēji”, „Ekoloģiskie slēpotāji” un „Lauku sētas karsējas” (komandu tēmas 
tika izlozētas marta sākumā).

Jauniešu diena iesākās ar Jauniešu organizāciju 
dižparādi, kuras laikā katra Jauniešu dienas dalīb
nieku komanda uz lielās skatuves prezentēja savu 
mājās sagatavoto priekšnesumu. Pēc priekšnesumu 
prezentēšanas sekoja Olimpiskās Jauniešu spēles – 
iesildīšanās ar Zumbas guru Talsos – Ingusu Stauģi, 
pārbaudījumi komandām Olimpisko spēļu disciplī
nās, komandu sadraudzības aktivitātes, kam sekoja 
neliela atpūtas pauze, la i iestiprinātos pasākuma 
noslēguma daļai.

Noslēgumā tika daudzināti pasākuma dalībnieki 
un veiksmīgākās komandas. Pēc apbalvošanas ce
remonijas notika jauno vokālistu koncerts „Nots”, 
grupas „Laika suns” koncerts, bet pasākumu noslē
dza ballīte kopā ar DJ Tomu Grēviņu.

Paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās pasā
kumā! Paldies Vērgales pamatskolas direktora viet
niecei Andai Blūmanei un Vērgales kultūras nama 
vadītājai Velgai Freimanei! Vislielākais paldies 
mūsu šoferītim Edgaram Kuplajam par pacietību 
un drošo braucienu!

Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste
Sintija Spriņģe

Aizvadīta Talsu Jauniešu diena 
„Uz starta”

Aicinām vecākus iesaistīt savus bērnus un iesaistīties pašiem projektā – 

konkursā „DĀRZNĪCA” 

Projekta ietvaros bērniem jāaudzē trīs dažādi augi un jāpilda dienasgrāmata. Stādīšanas komplektus iespējams saņemt 
Jauniešu istabas un dienas centra „Krams” telpās, Pāvilostā, Stadiona ielā 6.  
Sīkāka info par konkursu pie Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciālistes 

Sintijas Spriņģes pa mob. tālr. 29377458 vai epastā: sintija.springe@pavilosta.lv
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Aktualitātes Pāvilostas Mūzikas skolā 
Ērģeļu skaņas Vērgalē

Kungs, ieved mani sava klusuma dievišķajā bagātībā –
tajā bagātībā, kas spēj piepildīt manu dvēseli.
Lai Tavs klusums ienāk manī, līdz pat manas būtības dzīlēm,
un tad lai tas ceļas atpakaļ pie Tevis kā mīlestības atbilde.
                                                                           /Žans Arāns/
Lai turpinātu skanēt ērģeļu bazūnes, pirmo reizi pēc ilgiem ga

diem 26. martā Vērgales evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēja 
Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mazais ērģeļmūzikas koncerts 
„Klusās sestdienas noskaņā”.

Daudzi priecājas par ērģeļu orķestrālo skanējumu un nemaz ne
zina, cik grūts darbs ir izvilināt no sarežģītā instrumenta precīzu un 

skaistu melodijas plūdumu. Ērģeles ir pneimatisks taustiņ  instru
ments, kas sastāv no daudzām dažāda izmēra stabulēm, vadības 
pults ar roku klaviatūru (manuālu) un kāju klaviatūru (pedāļa). 
Vienāda tembra, bet dažāda augstuma stabules, veido ērģeļu reģis
tru. Reģistrus kombinējot, tiek radīts orķestrim līdzīgs skanējums.

Profesionāli mūziķi, tai skaitā arī ērģelnieki, mācās visu mūžu un 
regulāri koncertē vai spēlē baznīcu draudžu dievkalpojumos, pārzi
not dievkalpojuma kārtību un liturģiju.

Pāvilostas novada bērni un jaunieši ir atvērti jauniem izaicināju
miem un mērķiem. Tāpēc varam cerēt, ka interese par ērģeļmūziku 
tikai pieaugs, lai pamazām veidotos jauna ērģelnieku paaudze.

Pāvilostas Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja Anita Cera

Klavieru duetu konkurss Nīcā

23. martā Nīcas kultūras nama Baltajā zālē notika Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameran
sambļu konkurss – festivāls.

Konkurss ir liels pārbaudījums visiem šīs nozares speciālistiem, 
sevišķi mazo skolu pedagogiem. Profesionālās ievirzes skolu peda
gogi ir tie, kuri ieinteresē audzēkņus apgūt klavieru spēli un liek 
pamatu katra audzēkņa spēju attīstībai un muzikālo iemaņu pilnvei
došanai. Konkursā piedalījās audzēkņi no Grobiņas, Ikšķiles, Nīcas, 
Durbes, Amatas, Engures, Lielvārdes, Rojas, Baldones, Ķekavas, Sa
laspils un Pāvilostas Mūzikas skolām, kopā 16 klavieru dueti. Vēlot 
izdošanos un veiksmi, konkursantus uzrunāja Nīcas novada domes 
priekšsēdētājs Agris Petermanis.

Man ir liels prieks par mūsu skolas audzēkņu sniegumiem – par 
Valta Entonija Drišļjuka un Petras Perellas Griškēvičas duetu, ku
ram kompetentā žūrija piešķīra 2. vietu un par Sanijas Brēdiķes un 
Elīnas Miltiņas iegūto 3. vietu. Šo sasniegumu pamatā pedagoģes 
Anitas Ceras un mans – Ingas Šnores neatlaidīgais, uz muzikālu iz
pildījumu virzītais ikdienas darbs un, protams, arī papildus veiktais 
darbs.

Gribu pateikties audzēkņu ģimenēm par līdzatbildību un uz
svērt, ka šie panākumi ir audzēkņu, viņa vecāku un pedagogu kopē
jās sadarbības rezultāts.

Lai pēc konkursa atmiņā paliek piedalīšanās un sadraudzības 
prieks un vēlme atkal piedalīties!

Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

Mūzikas skolas koncerts „PAVASARA SKAŅĀS”

Par vienu no tradicionālajiem Pāvilostas Mūzikas skolas pasāku
miem ir audzēkņu atklātais mācību koncerts „Pavasara skaņās”, kas 
notika gan Pāvilostā, gan Vērgalē.

Un tā, jaukā trešdienas, 9. marta, pēcpusdienā Mūzikas skolas 
zālē pulcējās skola audzēkņi, skolotāji un vecāki, lai visiem klāteso
šajiem sniegtu pavasarīgu koncertu.

Koncertu iesāka paši mazākie 1. klases audzēkņi – Samanta 

ZVEJA, Markuss LIELJUKSIS, Simona PADRĒVICA, Daniels 
ZUNDMANIS.

Turpinājumā uzstājās 2. klases audzēkņi Madara BRĒDIĶE 
un Petra Perella GRIŠKĒVIČA. Klausītājus iepriecināja ar sacerē
tiem skaņdarbiem skolotājas Jeļenas Doroņinas audzēkņi – Agate 
ŠTOKMANE nospēlēja savu dziesmiņu „Putna pavasara dziesmas”, 
Ramona Tīna ROLMANE sadzirdētās skaņās ieraudzīja „Snieg
pulkstenīti,” bet Marta VĪTOLIŅA komponēja „Jautro melodiju”. 
Patrīsija Vanesa RUDZĪTE atskaņoja kompozīciju „Zīlīte”, Paulas 
NIEDOLIŅAS izpildījumā klātesošie dzirdēja kompozīciju „Bei
dzot brīvlaiks”, Antra NIEDOLIŅA rādīja savu varēšanu skaņdarbā  
„Saulainā vasara”.

3. klases akordeona spēles audzēkņa Markusa LAZUKINA iz
pildījumā koncerta klausītāji dzirdēja R. Rodžersa „Ēdelveiss”. Ar 
jaukām vijoles skaņām iepriecināja Daces Bērznieces audzēkņi 
Gabriela VAGOTIŅAVAGULE, Elīna FREIDENFELDE, Alises 
Aleksandra GRIŠKĒVIČA.

Koncerta noslēgumā uzstājās vecākās klases ģitārspēles audzēk
ņi skolotāja Helmuta Audara vadībā – Made Jete JANCE, Agneses 
ĢĒĢERE un Mihaēls DOROŅINS.

Savukārt nākamā dienā, 10. martā, Pāvilostas Mūzikas skolas 
audzēkņu atklātais mācību koncerts „Pavasara skaņās” notika arī 
Vērgales pamatskolas zālē. Tajā piedalījās tie, kuri mūziku un spē
lētprasmi apgūst skolotājas Anitas Ceras vadībā. Īsajā koncertā pie
dalījās Viktorija VIHMANE (2. kl.), Rūta KLĀSĒNA (3. kl.), Elīna 
MILTIŅA (5. kl.), Paula BRĒDIĶE (2. kl.), Arnita APLOKA (3. kl.), 
Sanija BRĒDIĶE (5. kl.). Koncerta noslēgumā Sanija un Elīna iz
pildīja divus skaņdarbus, ar kuriem abas drīzumā piedalīsies kon
kursā Nīcā. Katrs audzēknis no skolotājas A. Ceras saņēma ziedus 
un pateicību vecākiem par  bērnu atbalstīšanu muzikālajās gaitās. 
Savukārt mūzikas skolas direktore pateicās par darbu audzēkņiem 
un skolotājai, sveicot viņu ar ziediem. 

Marita Kurčanova un Vita Braže 

Koncerta dalībnieki (no kreisās) 1. rindā – Paula Loreta Brēdi-
ķe, Viktorija Vihmane, Arnita Aploka, 2. rinda – Rūta Klāsēna, 
Sanija Monta Brēdiķe, Elīna Miltiņa, skolotāja Anita Cera.

Uzstājas Valts Entonijs Drišļjuks un Petra Perella Griškēviča.

Elīna Miltiņa, Sanija Brēdiķe ar skolotāju Anitu Ceru.
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DARBA PLĀNS APRĪLIM
26.04. plkst. 10.30 Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un 

skolotāju gatavots pasākums „Mūzikas stundiņa mazākiem” 
Pāvilostas PII „Dzintariņš” zālē.

27.04. Pāvilostas Mūzikas skolas Vērgales bērni apmeklēs 
Liepājas simfoniskā orķestra koncertu „Lielajā Dzintarā”.

30.04. Liepājas reģionālo mūzikas skolu jauno vijolnieku  
koncerts – festivāls Liepājā „MĒS ESAM UN BŪSIM TIE LA-
BĀKIE…”
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VĒRGALES PAMATSKOLAS 
ZIŅAS

  Marta mēnesī Vērgales pamatskolā notika volejbola sacensības 
starp skolu vecāko klašu skolēniem. Vislabāk veicās meitenēm – 1. vieta, 
zēnu komandai 2. vieta.

  Jaunāko klašu skolēni sacentās florbolā, kur 1. vietu ieguva 3. klase.
  2. klases skolniece Madara BRĒDIĶE ieguva 1. vietu matemātikas 

olimpiādē.

SPORTA ZIŅAS PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
Pāvilostas vidusskolas sporta zālē 17. martā norisinājās starpnovadu skolēnu sporta spēļu sacensības volej

bolā A grupas jauniešiem.
Mūsu skolas jaunieši piekāpās vienīgi spēcīgajai Aizputes vidusskolas komandai un izcīnīja sudraba meda

ļas, atstājot 3. vietā Grobiņas ģimnāzijas volejbolistus.
Pāvilostas vidusskolas komandu pārstāvēja Kristaps Klaks, Elvis Vīgants, Niks Indriksons, Arvis Barsukovs, 

Mārcis Arājs, Kristers Cābelis, Leo Kiričenko, Gints Šulcs, Kristers Girgensons un Krišs Rudzājs.

Sporta skolotājs Zintis Vīgulis
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„Kastanītī” sveic 
vecmāmiņas un vectētiņus

10. marta rītā uz Vērgales bērnudārzu „Kastanītis” devās ne vien bērni, bet arī viņu vecvecāki, 
jo notika ikgadējais Vecmāmiņu un Vectētiņu rīts.

Šogad īpaša uzmanība tika veltīta ēdienu gatavošanai, ar nolūku izveidot kopīgu „Vecmāmiņu 
pavārgrāmatu”. Katrai vecmāmiņai iepriekš bija uzdots mājasdarbs – jāuzraksta viena no savām 
gardākajām ēdienu receptēm, bet pasākuma laikā šīs receptes ievietoja Lielajā pavārgrāmatā.

Arī bērni gatavojās nopietni šim pasākumam, jo tika izdejotas un izdziedātas tik daudz dziesmu 
gan par putras vārīšanu, gan pankūku cepšanu un pat par zupas vārīšanu. Bet vai Jūs zināt, ka var 
izcept arī dziesmu?

Pēc skanīgajiem 
priekšnesumiem bēr
ni samīļoja un apsvei
ca savas vecmāmiņas 
un vectētiņus ar pašu 
gatavotiem apsveiku
miem un pacienāja ar 
pašu ceptiem cepu
miem un smērētām 
maizītēm. Ak, cik mīļi 
un gardi!

Paldies visām vec
māmiņām un vectē
tiņiem, kas atnāca pie 
saviem mazbērniem!

Bērnudārza 
 metodiķe 

Aija Gertsone

Lieldienas 
Vērgales PII „Kastanītis”

Vērgales bērnudārza „Kastanītis” bērni Lieldienas sāka iešūpot jau ceturtdienā. Un tas bija savā
dāk kā citus gadus. Šogad katra grupiņa pārvērtās par Zaķa staciju, kurā notika interesantas lietas – 
stafetes, bumbu 
kaujas, zīmēšana, 
līmēšana, rotaļas. 
Katrā stacijā sava 
nodarbe. Bet bērni 
sadevušies „vilcie
niņā” apciemoja 
visas stacijas un 
pildīja Lieldienu 
zaķu un Lieldienu 
vistas uzdevumus. 

Tas visiem sa
gādāja daudz jaut
rības. Pēc darbo
šanās stacijās visi 
vilcieniņi satikās 
zālē, kur muzikā
lais Lieldienu za
ķis vadīja rotaļas 
un cienāja visus ar 
olām – gan īstām, 
kuras pēc tam varēja ripināt, gan šokolādes.

Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem, kuri palīdzēja šai dienai kļūt par svētkiem!

Iestādes vadītāja

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzin
tariņš” bērni pa Lieldienām ēda trīs dažādas olas: 
vienu – vistas, vienu – paipalas, vienu – šokolādes. 
Kā tu domā, kura bija visgardākā?…

– Ko šodien darīsim? 
– Lieldienas svinēsim! 
– Lieldienas, Lielā diena, kam par godu tādi 

svētki svinami!?
– Lieldienās godinām Pavasara Saulgriežus! 

Sākot ar Lieldienām, diena atkal kļūst garāka par 
nakti. Un mums par to liels prieks, jo rītos un 
vakaros ir gaišs, ilgāk var palikt laukā un spēlēt 
spēles. 

– Kas pateiks, kas to zina kādēļ gaidām Liel
dieniņas!? 

– Lieldienas atnākdamas, atved līdzi pavasari, 
kokiem sākt plaukt lapas, atmostas daba.

– Kas zinās, kas pateiks ko atnes Lieldieniņas? 
– Lieldienas atnākdamas atved līdzi gaišāku 

laiku, garāku dienu.
– Iekārsim koku zaros saulītes, lai tās vējā šū

pojas, dod mums saulainas dienas un siltu pava
sari.

– Kas zinās, kas pateiks ko vēl atnes Lieldie
niņas? 

– Lieldienas atnākdamas atved līdzi zaļus as
nus, pūpoliņus, bērzu sulas. 

– Kas zinās, kas pateiks ko vēl atnes Lieldie
niņas? 

– Lieldienas atnākdamas atved mājās gājput
nus un vistiņas sāk dēt daudz oliņas.

– Bet kas pirmais darbs Lieldienu rītā darāms? 
– Lieldienu rītā agri no rīta mute avotā jāmaz

gā, lai visu gadu būtu možs. 
– Kas vēl Lieldienās jādara? 
– Lieldienās 13 dzērvenes jāapēd, lai visu gadu 

būtu sārti vaigi un veselība. 
– Kas vēl Lieldienās darāms? 
– Lieldienas gaidot, jāiztīra māja – jāizslauka 

putekļi un kvēpi, jāizmet ārā veci krāmi un nede
rīgas lietas. 

– Kad māja izpucēta un galds saklāts, kas tad 
nu vēl pirms Lieldienu svinēšanas darāms? 

– Vistiņas Lieldienu gaidot oliņas dēj, bet ko 
mūsu meitas visu ziemu darījušas Lieldienas gaidot?!

– Mūsu meitas adījušas, audušas, Lieldienu 
gaidot, daiļas drānas darinājušas. 

– Mīļdieniņ, Lieldieniņ, tad nu jāsapucējas kā 
nākas! Saulītes atgriešanos svinot, meitas liek uz 

pleciem košas villaines, bet puiši velk mugurā bal
tus kreklus. 

– Ko nu vēl pirms Lieldienu svinībām darīsim? 
– Visus ar pūpoliem kārtīgi nopērsim, lai ve

selība iekšā, slimība laukā, lai apaļš kā pūpols un 
vesels kā rutks.

– Nu gan var Lieldienas svinēt ar lustīgiem 
dančiem, dziesmām un rotaļām! 

– Vistiņas Lieldienu gaidot daudz oliņas sadē
jušas. Pilni grozi! Mēs tās esam koši nokrāsojuši. 
Ko ar oliņām darīsim?

– Ripināsim un ēdīsim.
– Ko vēl šodien darīsim?
– Šūposimies! 
– Lai visām Lieldienu izdarībām pietiek spēka 

jāiestiprinās ar bērzu sulām. 
– Kad ar pavasara spēka dzērienu esam stipri

nājušies, jādodas olas meklēt. Gan jau Lieldienu 
zaķis būs garām skrējis un nolicis pa olu grozam. 
Kas pirmais atrod – tas neķer, jo nav jau cepts, bet 
pasauc pārējos un godīgi dalās. 

– Vēl jau jāripina olas pa reni, jāsacenšas koka 
olu ripināšanā un „jāsitās” ar olām. Galu galā visas 
sakautās olas arī jāapēd. Bet olas jāēd ar sāli citādi 
sāks vēl melot. 

PII „Dzintariņš” vadītāja 
 Monta Pētermane

Mākslas skolas audzēkņi piedalās 
keramikas konkursā Grobiņā

11. martā Grobiņas Mūzikas un 
Māk slas skolā norisinājās kerami
kas konkurss ar nosaukumu „Va
riācijas par tēmu – trauki”. 

Audzēkņi no sešām mākslas 
skolām veidoja dekoratīvus trau
kus no māla visdažādākajās for
mās. Mūsu skolu dažādās vecuma 
grupās pārstāvēja četri audzēkņi – 
Inga un Ieva Šlangenas (3. kurss), 
Luīze Svilpe (4. kurss) un Diāna 
Šlangena (5. kurss).

Kamēr žūrija vērtēja darbus, 
visiem konkursa dalībniekiem bija 
iespēja veidot linogriezumu, kā arī 
noskatīties skolēnu interešu centra 
teātra izrādi „Zemenītes sniegā”. 

Savās vecuma grupās mūsu 
skolas audzēkne Diāna ieguva 1. vietu, bet Inga – 3. vietu. Luīze un Ieva saņēma atzinības. Uzvarētāji 
balvās saņēma diplomus un uzņēmuma „Rolavas keramika” dekoratīvus traukus.

Inita Zingnika 

Vērgales „Kastanītī” tikšanās ar policistu
23. marta rītā Vērgales bērnudārzu „Kastanītis” apciemoja Pāvilostas novada pašvaldības polici

jas priekšnieks Aleksandrs Urtāns. Kopā ar bērniem tika runāts par drošību uz ielas, pie   ūdens   un   
automašīnā. Tika runāts 
arī par tādām   lietām   kā 
kaušanos un   zagšanu jeb 
citu mantu ņemšanu bez 
atļaujas. 

Visā visumā mūsu bēr
ni zin drošas uzvedības 
noteikumus, bet atkārto
šana ir zināšanu māte. Un 
tādēļ gribu rosināt arī Jūs, 
mīļie vecāki, – stāstiet sa
viem bērniem par drošību 
uz ielas, uz ūdens. Par to, 
ka nevar rotaļāties ar ugu
ni. Par to, ka konfliktus 
nevajag risināt kaujoties. 
Par to, ka nav labi ņemt 
citu mantas bez atļaujas.

Bet pats galvenais, 
ievē rojiet paši visus drošības noteikumus un esiet labs piemērs saviem bērniem. Tad arī Jūsu bērni 
rīkosies droši un pareizi.

Iestādes vadītāja
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„Burbulīši” dzied Durbē
Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu ansamblis „Burbulīši” čakli darbojas 

arī brīvlaika nedēļā, jo 19. martā piedalījās bērnu kolektīvu sadziedāšanās un sa
dejošanās pasākumā „Kopā jautrāk!” Durbē.

Pasākumā skanēja jautras un atraktīvas dziesmas, un notika lustīgas dejas. Pēc 
koncerta katrs dalībnieks pēc sirds patikas varēja piedalīties Cirka studijas organi
zētajās darbnīcās – izmēģināt dažādus burvju trikus, braukt ar vienriteni, žonglēt 
riņķus, iet ar koka kājām un vēl daudz dažādu interesantu darbību. Pasākuma no
slēgumā visiem gribējās teikt – kopā ir jautri un interesanti!

„Burbulīšu” skolotāja Aija

BURBULĪŠIEM – 20!
2016. gada 12. martā saules pielietā Pāvilostas pilsētas 

kultūras nama zālē pulcējās neierasti daudz cilvēku gan 
no Pāvilostas, gan no tuvējiem novadiem un pilsētām, 
gan no galvaspilsētas Rīgas. Iemesls tik kuplam cilvēku 
skaitam kultūras namā bija bērnu vokālā ansambļa „Bur
bulīši” 20 gadu jubileja. Visus šos daudzos gadus ansam
bli kopā turējusi un vadījusi smaidīgā, jaukā un sirsnīgā 
vadītāja Aija Gertsone, kurai tieši šajā sestdienā svinama 
bija arī vārda diena.

Kultūras nama zāle skatītāju un sveicēju pilna, tiem 
rokās pavasarīgi ziedi un dāvanas. Viņu vidū gan vec
vecāki, vecāki, jaunieši un bērni. Viņiem visiem  kopīgs 
viens – „Burbulīši”! Šo daudzo gadu laikā bērnu vokālā 
ansambļa „Burbulīši” rindās stāvējuši un dziedājuši dau
dzi Pāvilostas bērni. Katram pāvilostniekam ir savas un 
neatkārtojamas atmiņas par šo laiku. Vecvecāki un vecāki 
noteikti atcerējās tās dienas, kad ar nelielu piespiešanos 
bērns bija jāaizved uz mēģinājumu, savukārt skolas jau
niešiem un bērniem atmiņā tik viens – daudzie mēģinā

jumi, skanīgās un jautrās dziesmas, kas visbiežāk ir „Bur
bulīšu» repertuārā. 

Jubilejas koncertu pieteica Modris Opelts un Anete 
Arāja, kuri ir vieni no pirmajiem ansambļa „Burbulīši” 
dziedātājiem. Ar viņiem kopā dziedāja un uzstājās Mikus 
Opelts, Ieva Bloka un Einārs Vārsbergs. Arī šis jubilejas 
koncerts kalpoja par iemeslu tam, lai nu jau lielie jaunieši 
kopā sanāktu un koncertā nodziedātu dziesmu, ko dzie
dājuši pirms 20 gadiem.

Koncertā ar jautrām un skanīgām dziesmām uzstā
jās bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” jaunākā un vidējā 
grupa, savukārt ansambļa vecākās grupas meitenes savus 
priekšnesumus veidoja jau nobriedušākus un nopietnākus, 
izdziedot skanīgas un liriskas latviešu estrādes dziesmas. 

Bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” jaunākā grupa 
kopā ar bijušajiem „Burbulīši" dalībniekiem koncertā iz
pildīja arī populāro Raimonda Paula dziesmu no bērnu 
repertuāra „Cāļus skaita rudenī”. Un šī bija arī tā reize, lai 
uz kopīgu sadziedāšanos sanāktu gan bijušās vidusskolas 
meitenes, kuras ilgu laiku dziedājušas ansamblī, gan visi 
pārējie bijušie ansambļa dalībnieki, katrs izdziedot savu 

mīļāko dziesmu, kā arī koncertā tapa vienreizējs priekš
nesums ar Markusa, Evitas, Inga un Vasīlija Lazukinu 
piedalīšanos. Jubilejas koncertā lielas ovācijas izpelnījās 
kopdziesma „Aija”, kas bija arī īpašs sveiciens vadītājai 
Aijai vārda dienā. Bet kā norādīja ansambļa vadītāja, viņa 
par bērnu vokālā ansambļa esamību un pastāvēšanu arī 
nākamos 20 gadus neuztraucas, jo Pāvilostas pirmsskolā 
„Dzintariņš” aug spēcīga, dziedāt griboša un varoša jaunā 
paaudze, kuri arī vēlējās uzstāties un savu varēšanu rādīt 
„Burbulīši” jubilejas koncertā.

Paralēli koncertam ikviens apmeklētājs varēja nedaudz 
ielūkoties ansambļa „Burbulīši” vēsturē, aplūkojot foto
grāfijas no uzstāšanās reizēm tālākā un tuvākā pagātnē.

Savā svētku uzrunā bērnu vokālā ansambļa „Burbulī
ši” vadītāja Aija pateicās visiem par dalību un atsaucību, 
pat bijušajiem dalībniekiem mērojot garus un tālus ceļus 
no visas Latvijas. Ar klusuma brīdi tika pieminēti arī pār
agri aizgājušie ansambļa dalībnieki – Guna un Reinis.

Koncerta turpinājumā izskanēja vēl daudz skaistu 

dziesmu, uzstājās jau iemīļoti dueti un kolektīvi. Koncer
ta izskaņā vēl neliels stāsts par ansambļa „Burbulīši” no
saukuma rašanos, ko atklāja bijušais ansambļa dalībnieks 
Einārs Vārsbergs. 

Skaistajā bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” 20 gadu 
jubilejā sveica un labsirdīgus vārdus teica gan kultūras 
nama vadītāja Silva Vārsberga, gan pašvaldības pārstāve 
Silvija Leja, kā arī Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova, Vērgales pamatskolas folkloras 
kopas „Čabraki” vadītāja Marita Kalēja un Pāvilostas Mū
zikas skolas direktore Inga Šnore. Viņu sveicieniem pie
vienojās vēl daudzi citi zālē sēdošie, liekot  daudz ziedu 
un dāvanu Aijai rokās. Koncerts noslēdzās ar visu dalīb
nieku kopdziesmu.

Pēc koncerta ansambļa vadītāja Aija un kultūras nama 
vadītāja Silva aicināja visus bijušos un esošos ansambļa 
„Burbulīši” dalībniekus uz svētku torti un cienastu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”

E-prasmju nedēļa 2016 
veiksmīgi noslēgusies

Eprasmju nedēļa visā Latvijā notika  no 7.–11. martam, tajā piedalījās 103 no
vadi un pilsētas. Kopumā iedzīvotājiem tika piedāvāti vairāk nekā 750 pasākumi, 
ko nodrošināja vairāk nekā 150 partneri – ministrijas, valsts aģentūras, uzņēmu
mi, bankas, skolas un universitātes, bibliotēkas, pašvaldību iestādes un nevalstis
kās organizācijas.

Eprasmju nedēļā aktīvi iesaistījās arī Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka. 
Visas nedēļas garumā, izmantojot informācijas tehnoloģijas, notika apmācības 
„Pamatprasmes darbā ar datoru”, kā arī apguvām epakalpojumus. 

Sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolas skolotāju Annu Kaži un 6. un 7. klases sko
lēniem, apguvām prasmes datu bāžu www.Letonika.lv un Lursoft izmantošanā, kā 
arī strādājām ar elektronisko katalogu. 

Informāciju sagatavoja Mairita Vītola

Ģimeņu vakars Ziemupē
12. martā Ziemupes  tautas namā jau 34. reizi norisinā

jās Ģimeņu vakars „Pie ģimenes pavarda”. Arī šoreiz tas 
kopā pulcēja 14 ģimenes ar dažādu kopā nodzīvotu gadu 
skaitu.

Šajā vakarā sveces lielajā svečturī tika aicināti iedegt 
Gunta un Jānis LIMBERGI, kuri kopā nodzīvojuši jau 
30 gadus. Īpašs prieks bija par to, ka ar viņiem kopā šajā va
karā bija arī meita Sanita un dēls Ivars ar savām ģimenēm! 
Vēl tika suminātas gaviļnieku ģimenes – Ramona un Gatis 
15 gadus kopā, Kristīne un Māris BLŪMI – 15 gadus kopā, 
Aksana un Andis BLŪMI – 15 gadus kopā un Inese un 
Raitis – 10 gadus kopā. Vēl ar prieku jāatzīmē, ka Skaidrīte 
un Edgars BLŪMI ir apmeklējuši visus 34 ģimeņu vakarus 
Ziemupē, katru gadu, neizlaižot nevienu! Katra ģimene sa
ņēma ziedus, bet jubilāru ģimenes arī dāvaniņu – foto rā
mīti. Visiem pieciem pārim tika veltīts īpašais goda valsis.

Jau otro gadu par vakara muzikālo noformējumu rūpē
jās grupa „Veldze” no Saldus. Vakara gaitā deju konkursā 
pie mums ciemojās Rozamunde, kura līdzēja izvērtēt pāru 
dejotprasmi.

Citā aktivitātē kāds pāris iekāroja kaimiņgaldiņa kūku, 

kādiem nācās lekt polku, kādam dejot ar sievu kukuragā, 
bet kādiem pietupienā pēkšķināt apkārt zālei. Kā katru 
gadu, arī šogad pāri apmainījās dāvaniņām un jaukiem 
vēlējumiem. Pusnakts kliņģera sveces un tā dalīšana tika 
uzticēts jubilāru pārim Jānim un Guntai un viņu bērnu Sa
nitas un Ivara ģimenēm (visjaunākajiem pāriem).

„Kamēr ar mīlas svelmi saule staros
No siltām ligzdām dzīvi putni skries 
Un šūpuļi caur mūžiem šūposies.”

Šie Mirdzas Ķempes vārdi ir Ziemupes ģimeņu vakara 
vadmotīvs. Uz tikšanos nākošā gada 11. martā, kad tie iz
skanēs jau 35. reizi.

Vita Braže un Daina Vītola
 

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”

 Gunta un Jānis LIMBERGI, kuri kopā nodzīvojuši jau 
30 gadus.
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Grāmatu starts 
notiek arī martā
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LIELDIENU PASĀKUMI NOVADĀ
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19. martā Pāvilostas bibliotēkā notika mazo „Grāmatu starta” dalībnieku 
tikšanās reize. Liels prieks, ka mūsu pulciņam pievienojās arī jauni mazie la
sītāji. 

Tā kā tuvojās Lieldienas, tad šoreiz mūsu tēma bija saistīta ar šiem jau
kajiem pavasara svētkiem. Rītu iesākām ar Lūcijas Strautas grāmatiņu „Ola, 
kura negribēja krāsoties”. Visi kopā to izlasījām, šoreiz vairāk gan sanāca lasīt 
vecākiem :)

Pēc tam radoši padarbojāmies. Pagatavojām Lieldienu rotājumus – cālīšus 
un olu turētājus. Protams, arī šajā reizē neiztikām bez dažādām rotaļām.

Kā jau ierasts, arī šajā tikšanās reizē mums bija kāds jubilārs, kuram svi
nējām dzimšanas dienu. Šoreiz tā bija Marta. Paldies Martas mammai par 
sarūpēto cienastu!

Elīna Horna
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Ziemupnieku Lieldienu rotaļas
Ziemupnieku Lieldienu rotaļas pie Ziemupes TN sākās pēc Liel

dienu dievkalpojuma baznīcā. Uz pasākumu dalībnieki ieradās ar sa
viem olu groziņiem. Bērni ar lielu aizrautību meklēja zaķa noslēptās 
olas, piedalījās dažādās stafetēs un kā katru gadu neizpalika arī gal
venās nodarbes – šūpošanās un olu ripināšana. Smukākās olas pieda
lījās izstādē. Es pati dienā par šūpošanos pavisam piemirsu, attapos 
vien vēlā vakarā, tad nu steidzu pagūt nokavēto jau zem zvaigžņotām 
debesīm. Palasot ticējumus, nopriecājos, jo, ja pirmās Lieldienās šū-
pojas bez saulītes vakarā, tad nekožot čūskas, odi, dunduri. Kurš pir-
mais pirmās Lieldienas rītu iziet laukā, tam tai gadā laba laime.

Lieldienas rītā jāsalasa skaidiņas, tad pārvēršas par naudu – to 
mēs jums visiem arī novēlam!

Daina Vītola Ziemupē

Lieldienu prieki Vērgalē
Ar saulainu un siltu rītu Vērgales centrā tika sagai

dītas Lieldienas. Vispirms svētku dalībnieki tika aici
nāti uz Vērgales kultūras namu, lai noskatītos bērnu 
dramatiskā kolektīva uzvedumu „Krāsainās oliņas”, 
kur zaķēni draiskojoties bija pazaudējuši Lieldienu 
olu groziņu, bet čaklās vistiņas to atrada un atdeva 
atpakaļ, lai Lieldienu svētki neizjuktu. Savukārt Vēr
gales pamatskolas folkloras kopa „Čabraki” pastāstīja 
interesantus stāstus par zirgiem, uzdeva āķīgus jau
tājumus skatītājiem, dziedāja pavasara dziesmas, bet 
folkloras kopas kapelas muzikantu pavadījumā gan 
lieli, gan mazi gāja dažnedažādās rotaļās. Pēc koncer
ta varēja izkrāsot lielo papīra Lieldienu olu, kura pēc 
tam priecēja ikvienu pie kultūras nama, bet radošajās 
darbnīcās, kopā ar folkloras kopas meitenēm, varēja 
izveidot savu Sapņu zirgu. Un tad jau saulainais  laiks 
visus vilināt vilināja doties laukā, lai skolas tuvumā atrastu Lieldienu zaķa atstātās olas un piedalītos dažādās atrakcijās 
un veiklības stafetēs gan pieaugušajiem, gan bērniem. Un kas gan ir Lieldienas bez  šūpošanās lielajās šūpolēs un foto
grafēšanās ar Zaķu ģimeni? Pieaugušo īpašā atrakcija bija „zaķu” komandu sacensības augļu un dārzeņu ātrēšanā, bet 
bērni mēģināja iemest krāsainas bumbiņas dažāda izmēra traukos un ar florbola nūjām un bumbiņu veica veiklības 
stafetes. Pašā Vērgales centrā bija ieradusies Lieldienu zaķa radu saime kopā ar savu saimnieci Simonu, lai priecētu 
ikvienu svētku dalībnieku, bet jo īpaši jau bērnus. 

Vērgales kultūras nama foajē telpā ikvienam bija iespēja aplūkot Vērgales pamatskolas skolēnu zīmējumus par Liel
dienām. Kultūras nama vadītāja visus svētku dalībniekus pacienāja ar Lieldienu zaķa kārumiņiem! 

Vita Braže  

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”

Lieldienas Saraiķos
Kad zvana sniegpulkstenīšu zvani un saulei smaida vizbuļu zilās actiņas, 

klāt otrās Lieldienas, kad lieli un mazi saraiķnieki pulcējās, lai iešūpotu 
pavasari. Neatņemama Lieldienu tradīcija ir šūpošanās. Mazie puiši izšūpo 
mazās meitenes, bet lielie, savukārt, lielās. Teju katram līdzi arī pa kādai 
olai, citam vairāk, citam mazāk, bet Sanijai līdzi pašas skaistākās. Un kas 
gan būtu Lieldienas bez olu ripināšanas? Piedalīties grib daudzi un ripinā
šanas vietā izveidojas gara rinda. Bet, lai būtu draudzīga dzīvošana, tiek ga
tavots pantāgs, ar ko visiem svētkos mieloties. Lieli prieki arī pašiem mazā
kajiem, jo Lieldienu zaķis bija atnesis šokolādes oliņas pašiem mazākajiem 
bērniņiem un kārtīgi noslēpis tās pagalma apstādījumos.

Saraiķu bibliotēkas vadītāja saka paldies visām meitenēm, kuras palī
dzēja, lai svētki izdotos! Vislielākais paldies Jolantai, Kristinai, Karlīnai, 
Gundai, Sendrai un Saivai! Un, protams, „Zariņu” viesu mājas saimniecei 
Ilmai, kura laipni atļauj izmantot savu pagalmu svētkiem!

Paldies visiem, kuri atnāca, jo tikai kopā varam radīt svētkus!

Vita Braže

Lieldienu pasākums Pāvilostā
Šogad, lai gan neierasti agri iekritis Lieldie

nu svinēšanas brīdis, laiks bija kā radīts, lai ļau
tos Lieldienu svinēšanai. Saulīte lutināja, vējš 
mazliet bija pierimis un daba tā vien aicināja 
doties garās pastaigās vai vienkārši uzkavēties 
ilgāk laukā pie dabas.

Pāvilostas pilsētā Lieldienu gars bija jūtams 
jau svētku nedēļā – gan ar košiem un jaukiem 
rotājumiem pie iestādēm, gan ar siltāku laiku, 
gan daudziem pasākumiem pašvaldības izglītī
bas iestādēs un pilsētas baznīcās.

Pāvilostas pilsētas kultūras namā Lieldienu 
pasākums notika otrajās Lieldienās. Zālē pul
cējās tie, kuri vēlējās dzirdēt Liepājas zvanu ansambļa „Campanella” burvīgo koncertu. Ansambļa vadītāja klāt esošiem 
mazliet pastāstīja gan par zvanu skanēšanu un kā šāds ansamblis tapis, gan par katru no skaņdarbiem, kas tika izskan
dināti uz turpat 20 zvaniem, kā arī ļāva drosmīgākajiem mazajiem pasākuma apmeklētājiem pašiem iemēģināt roku 
zvanu zvanīšanā. Pēc jaukā koncerta kultūras nama vadītāja aicināja ikvienu piedalīties dažādās Lieldienu atrakcijās – 
iet rotaļās, piedalīties radošās darbnīcās, krāsot papīra olas un gatavot maskas, ripināt raibās oliņas un piedalīties olu 
kaujās.

Marita Kurčanova, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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„Vērgales Sniegpulkstenītis” 
jau 22. reizi!

„Vienalga – zied vai snieg – 
kāds vienmēr dzied…”

11. marta pievakarē Vērgales kultūras namā jau 22. reizi uzziedēja „Vērgales 
Sniegpulkstenītis”. Šis, vienmēr ļoti gaidītais un apmeklētais pasākums vienkopus 
pulcēja ne vien Vērgales pagasta iedzīvotājus, bet arī tuvākus un tālākus ciemiņus 
no Pāvilostas, Tārgales, Liepājas un Rīgas.

Ar savu klātbūtni šoreiz pasākumu pagodināja arī Vērgales pamatskolas 
krusttēvs Māris Gulbis ar savu meitu Līvu, kura arī piedalījās koncertā ar 
diviem priekšnesumiem. Koncertā tika izpildītas ļoti dažādas dziesmas – sākot 
ar tautasdziesmām, beidzot ar šlāgeriem, turpat līdzās arī sen zināmas un mīļas 
estrādes dziesmas un tādas, kuras varbūt dzirdējām pirmo reizi. Bet tā kā šis gads 
ir maestro Raimonda Paula jubilejas gads, tad arī šis dziesmu vakars daļēji tika 
veltīts mūsu izcilajam komponistam un vairakkārt izskanēja tieši viņa dziesmas – 
„Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu”, „Rasa”, „Kapteinis Reinis”, „Tā es tevi mīlēšu”, 
„Anniņa vanniņā”, „Vilks ar aitiņu” u.c. 

No Pāvilostas šoreiz skatītājus priecēja Pāvilostas vidusskolas 1.–2. klašu un  
5.–7. klašu ansambļi, kā arī Pāvilostas pilsētas k/n ansamblis „Burbulīši”. Arī šogad 
uz Vērgales Sniegpulkstenīti bija atbraukusi Tārgales popgrupa „Jautrā varavīksne”. 
Bet vērgalnieces Rūtas Klāsēnas izpildītā dziesma „Veltījums” izskanēja par godu 
Dzidrai Ezermalei, kura savulaik Vērgales pamatskolai uzdāvināja mūzikas 
instrumentus. 

Vakaru vadīja Vērgales pamatskolas skolēni – Alise Šēna, Anna Rita Kurme, 
Henrijs Adrians Gēgersons un Ralfs Klāsēns. Savukārt dalībniekus sagatavoja 
un muzikālos pavadījumus spēlēja – Dace Bunka, Līvija Jansone, Marita Kalēja, 
Margita Kronberga, Nora Kurme, Arvis Kurmis, Aija Gertsone un Andra Šeidlere. 

Vakara noslēgumā Vērgales kultūras namā bija dejas kopā ar Arvi Kurmi.
Vita Braže 

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
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Vērgales pagastā piemin represētos ļaudis
25. marts – Komunistiskā terora upuru piemiņas diena, kad visā 

Latvijā pieminam padomju represijās cietušos. Šajā dienā Vērgales 
kapsētā uz piemiņas brīdi pulcējās visi tie, kuri vēlējās pieminēt tos, 
kurus tālajā 1949. gadā izsūtīja uz Sibīriju. 

Nu jau par tradīciju ir kļuvis tas, ka šajā atceres pasākumā pieda
lās Vērgales pamatskolas vecāko klašu skolēni un skolotāji. Uzrunā 
Vērgales kultūras nama vadītāja nolasīja dzejoli represētajiem un 
aicināja ikvienu aizdomāties par to, kādi skumji un traģiski notiku
mi risinājušies toreiz un cik patiesībā varam justies laimīgi dzīvojot 
šodien. Bet Vērgales muzeja vadītāja Mirdza Sīpola vēlreiz atgādi
nāja vēstures faktus un atsauca atmiņā tā laika notikumus. Pēc ziedu 
nolikšanas un svecīšu aizdegšanas ar īsu klusuma brīdi tika godināti 
represijās cietušie. Skolēni devās arī pie mīlētāju kapa Vērgales kap
sētā un noklausījās seno stāstu par jauniešu mīlestību.

Šai dienai veltītais pasākums turpinājās Vērgales muzejā, kur ik
viens interesents varēja aplūkot muzeja darbinieču sagatavoto izstā
di «Ar bērna acīm Sibīrijā», kurā bija apkopota neliela daļa izvesto 
bērnu Sibīrijā tapušie zīmējumi. Izstādes noformējums ikvienam 
atgādināja tā laika notikumus. 

Vita Braže

Piemiņas brīdis represētajiem ziemupniekiem
Te, kur liesmu sedzot ar plaukstu,
piemiņas svecīti likt…
Vieta, kur pārnākt, vienalga, cik augstu,
vienalga, cik tālu mums tikt.
                                         /Olga Lisovska/ 

25. marts un 14. jūnijs ir divas Latvijas tumšākās dienas. No 
Ziem upes tika izvesti 29. ciema iedzīvotāji. Mūsējiem izdzīvot lī
dzēja trīs visiem zināmas lietas – Ticība, Cerība un Mīlestība.

Ticība un cerība, ka 
reiz atgriezīsies mājās, 
ticība un cerība, ka 
Latvija reiz būs brīva 
un mīlestība uz savu 
zemi, savu sētu, savu 
Latviju. Izdzīvot lī
dzēja ilgas pēc saviem 
mīļajiem, mājās pali
kušajiem.

No Ziemupes iz
vestajiem ar mums 
kopā vēl ir četri. Mums 
ir kam pajautāt, mēs 
vēl varam uzzināt…

Mēs katra gada 
25. martā un 14. jūnijā 
varam atnākt pie sava 
gaišā skumju akmens 
un pieminēt tos, kurus 
aizveda…

Pie baltā skumju 
akmens maizes kukuļa formā sagūla gan sniegpulkstenīši un pūpoli, 
kuri ziedēja arī toreiz, 1949. gadā, kad izveda cilvēkus, gan krāsainas 
podu puķes, kuras vēl ilgi rotās piemiņas zīmi. Visi kopā, Maritas 
akordeona pavadījumā nodziedāja „Tek saulīte tecēdama” un „Es 
dziedāšu par tevi tēvu zeme”. Bet savulaik izsūtītais un piemiņas zī
mes idejas autors Arvīds Alberts, noliekot ziedus pateicās visiem, 

kuri atceroties šo skumjo dienu atnāca un pieminēja represijās cie
tušos.

Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums šajā piemiņas brīdī!
Skaidrīte Blūma un Daina Vītola Ziemupē, Vita Braže

Represēto piemiņas diena Pāvilostā
25. martā, atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

dienu, uz atceres brīdi pie piemiņas akmens Pāvilostas Simtgades 
parkā pulcējās tie, kuri šo dienu atceras un piemin, pie akmens lie
kot ziedus un aizdedzot sveces.

Novadnieku piemiņai Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja 
Silva Vārsberga veltīja dzeju. Bet atcerēties, pieminēt un neaizmirst 
tās dienas notikumus savā uzrunā aicināja arī Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, kurš ieskicēja arī šobrīd 
pasaulē notiekošo ar tiem ne tik tālajiem, bet baisajiem 1949. gada 
notikumiem. 

Arī citi klātesošie vēlējās izrādīt cieņu deportētajiem novada 
ļaudīm, deklamējot dzeju un noliekot ziedus pie piemiņas ak
mens.

Marita Kurčanova, 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

NOVADĀ PIEMIN REPRESIJĀS CIETUŠOS

Pavasarīgā marta pievakarē Vērgales kultūras namā pulcējās dažādu paaudžu ļaudis, lai piedalītos par 
tradīciju kļuvušajā Ģimeņu vakarā. Ienākot kultūras namā visu skatus piesaistīja izveidotais foto stūrītis, lai 
vakara gaitā varētu iemūžināt ģimeņu foto. 

Tā kā pasākums notiek martā un īsi pirms 8. marta, tad 
mākslinieki no Rīgas, Inta un Andris Gailīši, arī vakara 
muzikālo daļu iesāka ar seno, mīļo estrādes melodiju „Mēs 
tikāmies martā”, kas pasākuma dalībniekiem uzjundīja mī
lestības pilnus pavasara mirkļus. Koncertā tika izpildītas 
šim vakaram atbilstošas un sen zināmas Raimonda Paula 
dziesmas, kas izskanēja arī kā sveiciens Maestro dzimšanas 
dienā. Šajā vakarā īpaši godinājām divas ģimenes. Gita un 
Ēriks GAUSMAŅI – kopā jau 25 gadus un Rita un Aivars 
IZKAPTI kopā jau 30 gadus. Jāpiebilst, ka Gita un Ēriks bija 
kopā ar saviem kāzu vedējiem Sarmīti un Olafu Beķeriem. 
Velga īsumā pastāstīja raksturīgāko par abām ģimenēm un 
jubilāru pāri parakstījās Goda grāmatā, saņēma ziedus, laba 
vēlējumus un dāvanu – topošās mākslinieces Katrīnas Po
merances īpašā tehnikā veidotas glezniņas. 

Pēc koncerta vakars turpinājās pie klātajiem galdiņiem 
ar sarunām un jautrību,  bet Rīgas mākslinieki rūpējās par 
dejām un kopīgām rotaļām. Vakara gaitā liela piekrišana 
bija vēsturei – ļoti daudzas reizes tika pārlapoti uz galda 
noliktie kāzu albumi. Pusnaktī „jaunie pāri” visus cienāja 
ar kāzu torti. 

Vērgales kultūras nama vadītāja saka paldies Katrīnai 
Pomerancei par palīdzību svētku noformējuma veidošanā, 
Antrai Šmitei par ieraksta noformēšanu Goda grāmatā. Uz 
tikšanos 2017. gada 3. martā!

Vita Braže 

Mēs tikāmies martā – 
Ģimeņu vakarā Vērgalē

Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
amatierteātris viesojas Priekulē

Decembrī, kad Priekulē 
viesojāmies ar savu uzvedu
mu „Latviešu sapnis”, saņē
mām uzaicinājumu vēlreiz 
tur uzstāties. 5. martā ama
tierteātris ar A. Ločmeles 
lugas „Sievasmātes senču 
laiki” uzvedumu ciemojās 
Priekules kultūras namā.

Bijām patīkami pārsteig
ti par kuplo apmeklētāju 
skaitu un sirsnīgo uzņem
šanu. Pēc izrādes saņēmām 
daudzskaitlīgus skatītāju pateicības vārdus par pozitīvu gaisotni raisošo izrādi.

Amatierteātra režisore Marita Horna

20. martā Ziemupes stāv
laukumā agrā rīta stundā, 
pirms saullēkta pulcējās visi 
tie, kuri vēlējās sagaidīt Pava
sari, kurš iestājās 6.30 un svinēt 
Pavasara saulgriežu svētkus. 

Dziedot Saules dziesmas, 
debess mala austrumos iekrā
sojās viegli sārta, taču pati sau
līte tomēr slēpās aiz mākoņiem, 
paretam no debesīm nokrita pa 
sniegpārslai un tālumā skaļi sa
saucās dzērves. Austot gaismai 
šur tur ieskanējās arī pa kādai 
putnu dziesmai, it kā sasauco
ties ar klātesošo dziedātajām 
dziesmām. 

Lec, Saulīte, rītā agri, 
Lec ar Dieva palīdzību.
Pēc Saules sagaidīšanas notika putnu dzīša

na, kas ir viena no senākajām saulgriežu izda
rībām.

Juku juku sīki putni, 
Lidu lidu, vanadziņ. 
Ššš mušiņas, ššš odiņi, 
Trr resnie dunduriņi. 
Bet, lai visu gadu mēs būtu skaisti un veseli, 

jāēd dzērvenes un jādodas uz jūru mazgāt mu
tes. Pavasara saulgriežu svētki nav iedomājami 

bez uguns rituāla, tādēļ sakot vārdus – dedzi 
gaiši uguntiņa, tā tiek iedegta. Ugunij tiek zie
dots un tiek svētīta spēka maizīte. Un tad jau 
klāt arī pantāga laiks, kur gardajam un sātīga
jam ēdienam klāt tiek arī pa tasei karstas un 
aromātiskas tējas! 

Pacel skatu uz austošo Sauli 
Tur, kur spārnotas debesis kliedz 
Vienkārši ieklausies tajās un baudi 
Mirkli šo brīvībai neaizliedz. 

Vita Braže 
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Arvīds Alberts, piemiņas akmens iz-
veidošanas idejas autors, skūpsta mai-
zes kukulīti.
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Pavasara saulgrieži Ziemupē

Gita un Ēriks GAUSMAŅI – kopā jau 
25 gadus!

Gita un Ēriks Gausmaņi kopā  ar saviem kāzu vedējiem – 
Sarmīti un Olafu Beķeriem.

Rita un Aivars IZKAPTI kopā jau 30 ga-
dus!
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Pāvilostas zāles futbola komanda šajā sezonā izmēģināja spēkus Liepā-

jas atklātajā amatieru futbola čempionātā. Turnīrs risinājās no 2015. gada 
novembra līdz 2016. gada marta mēnesim. ,,C” divīzijā piedalījās vien-
padsmit komandas, izspēlējot vienu apli. 

Pāvilosta – A. E. Partner    5:1 
Pāvilosta – rtmetals.lv    1:2 
Pāvilosta – LJK     2:6 
Pāvilosta – Hidrolats  12:1 
Pāvilosta – Rucava     0:1

Pāvilosta – Zvejnieks    6:1 
Pāvilosta – Kursas putni    8:1 
Pāvilosta – Raven/ Simpro    4:2 
Pāvilosta – Grobiņas pagasts  5:2

Izmantojot pārtraukumus basketbola čempionātos, 12. martā  Pāvilos-
tas novada basketbola komanda devās uz Smilteni, kur bija norunāta drau-
dzības spēle basketbolā starp Pāvilostas novadu un Smilteni.

Pāvilostas novadam un Smiltenes pilsētai vairāku gadu garumā izveidojusies 
laba draudzība un sadraudzējušies ir dažādi kolektīvi, tomēr sportistiem šāda 
tikšanās vēl nebija bijusi. Garajā ceļā uz Smilteni devās septiņi basketbolisti – 
Dzintars Semenkovs, Lauris Pirktiņš, Edgars Sils, Kristaps Kabiņeckis, Kristaps 
Jegoruškins, Edgars Sviklis, Kaspars Tiškus un Pāvilostas novada vadība – domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Mago
ne. Savukārt Smiltenes basketbola komandu pārstāvēja – Matīss Mežulis, Mār
tiņš Kanders, Artis Joksts, Māris Millers, Normunds Pauliņš, Mikus Bisenieks, 
Kristaps Vergins, Aleksis Eduards Brālītis, Armīns Ozoliņš, Uldis Slapjums. 
Smiltenes sportistus aktīvi atbalstīja komandas treneris un Smiltenes Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktors Ivars Joksts, Sporta centra direktors Guntars 
Markss, Smiltenes domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un bijušais Smiltenes 
mērs, 12. Saeimas deputāts – Ainārs Mežulis.

Spēles sākums labāks padevās Smiltenes basketbolistiem, kuri spēles iesā
kumā izvirzījās nelielā vadībā ar plus 8 punktiem. Garais ceļš Pāvilostas novada 
komandai bija atstājis noguruma pazīmes un bija nepieciešams ilgāks laiks, lai 
pierastu pie Smiltenes sporta zāles basketbola groziem. Otrajā ceturtdaļā Pāvil
ostas novada basketbola komanda iejutās jaunajā vietā, un pēc 
pirmā puslaika   tikai vairs ar divu punktu pārsvaru uzvarēja 
mājinieki. Trešajā ceturtdaļā, pateicoties pāris ātrajiem uzbru
kumiem un trīspunktniekiem, vadību pārņēma viesi no Pāvil
ostas novada. Visu  ceturto ceturtdaļu vadībā atradās Pāvil ostas 
novada basketbolisti un nosargāja pārsvaru līdz pat spēles bei
gām, tā šajā sadraudzības spēlē gūstot uzvaru pār Smiltenes bas
ketbolistiem. Pāvilostas novada komandā rezultatīvākie spēlētāji 
bija Edgars Sviklis un Lauris Pirktiņš. Kā jau sadraudzības spēlē, 
basketbola spēle noritēja labā noskaņojumā bez nekādiem asu
miem. 

Pēc spēles abas komandas ieturēja kopīgas vakariņas ar sarunām 
par sportu un basketbolu. Tika iegūti jauni draugi un norunāta 
revanša spēle, kura notiks 6. maijā Vērgalē. 

 
Vērgales sporta nama vadītājs 

Dzintars Semenkovs

Sadraudzības spēle basketbolā 
starp Pāvilostas novadu un Smilteni

No 01.05.2016. 
līdz 30.09.2016.

darbojas tenisa korts

Lūdzam zvanīt 
un rezervēt spēles laiku 
uz mobilo tel. 29230995

BRĪVDIENA – pirmdiena, otrdiena

TENISA KORTU 
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS (par 1 h)

Pāvilostas novada iedzīvotājiem Viesiem
Pieaugušiem 3,45 5,17
Bērniem līdz 18 g. v. 1,72 3,45
Inventāra noma 0,86 1,72

* Cenas norādītas ieskaitot PVN 21%

Turnīram noslēdzoties, Pāvilostas futbola komanda ierindojās 5. vietā. 
Par turnīra uzvarētājiem kļuva Raven/Simpro, 2. vietā LJK, 3. vietā Rucava. 
Pāvilostas futbola komandā spēlēja: Ivo Jaunzems, 
Matīss Eihvalds, Andris Cābelis, Edgars Stonis, 
Helvijs Vīgriezis, Kārlis Rudzājs, Mārtiņš Eihvalds, 
Ivars Horns, Aigars Zvirbulis, Artūrs Čače, Arvis 
Barsukovs, Gatis Bobriševs, Juris Bučoks, Gunārs 
Grimbergs, Aldis Barsukovs.

 Sporta organizators Pāvilostā
Aldis Barsukovs

Turnīra rezultāti sekojoši:

  Piedalās 
Liepājas atklātajā 

amatieru futbola čempionātā
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Dzejas dienas

MŪŽĪBĀ
ZANDA LIEĢE (30.03.1968.–08.03.2016.)

ZOJA BURKEVICA 
(06.08.1933.–08.03.2016.)

MARIJA TREIGUTE (14.01.1918.–12.03.2016.)

EGONS ĪVIŅŠ 
(18.11.1930.–13.03.2016.)

AIVARS EZERMALIS (16.10.1942.–17.03.2016.)

ERNA BIEDRE 
(17.07.1930.–17.03.2016.)

VELTA VAINOVSKA (09.03.1927.–26.03.2016.)

GAIDA BRIEDE 
(05.07.1928.–29.03.2016.)

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz  30. aprīlim 
skatāma jauna muzeja krājuma izstāde „Sakrālais manto-
jums”. Izstādē ir iespēja apskatīt reliģiskos priekšmetus, kas 
glabājas Pāvilostas muzeja krājumā – senās Bībeles, dziesmu 
grāmatas, kā arī priekšmetus no Grīņu baznīcas,  kurus muze
jam nodeva katoļa priesteris Andrejs Mediņš.

 Pāvilostas novada pašvaldības semināru un izstāžu zālē 
(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) līdz 30. aprīlim skatāma 
Zentas Svaras gleznu izstāde.

 Muzikantu saiets Vērgalē ,,Mēs atkal tiekamies”. Strau
jiem soļiem tuvojas lielie pavasara darbi, tāpēc Vērgales muzi
kantu grupa ,,Temperaments” kopā ar saviem draugiem – Ruca
vas muzikantiem, Aizputes muzikantu grupu ,,KAS”, Pāvilostas 
grupu ,,Piemare” un varbūt vēl kādi muzikanti… aicina visus 
dejot un atpūsties pasākumā ,,Mēs atkal tiekamies” Vērgales 
kultūras namā 16. aprīlī plkst. 21.00. Ieejas maksa 3,50 EUR. 
Galdiņu rezervēšana līdz 14. aprīlim pie Velgas. 

 Pāvilostas novada Sakas bibliotēkā līdz 23. aprīlim 
skatāma Baibas Blaubārdes rokdarbu izstāde ,,RAIBIE 
RAKSTI”.

 Ziemupes tautas namā no 5. aprīļa skatāma izstāde 
,,SMUKO GLĀŽU PARĀDE” – skaistas glāzes no ziemupnie
ku trauku skapjiem.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

SAKĀ

ZIEMUPĒ

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

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 

27. aprīlī
plkst. 16.00   Pāvilostas novada pašvaldībā 

(IESPĒJAMA AIZKAVĒŠANĀS).

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 63498261.

 PATEICĪBA

Jāni PĒTERMANI, Andri BUBENU, 
Jāni PURKLĀVU, Lindu RŽEUTSKU, Emīlu BENETI!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, 
kuri dzimuši šajā mēnesī!

 SLUDINĀJUMI
 Vēlos mainīt 1-istabas dzīvokli re

novētā mājā Liepājā slimnīcas rajonā pret 
2-istabu dzīvokli Vērgalē. Tel. 29767731.

 Steidzami meklē īrēšanai dzīvokli 
Pāvilostā brīvprātīgā darba veicējam no 
Spānijas, kurš uzturēsies pie mums novadā 
līdz 2017. gada aprīlim.  Sīkāka informācija 
pie Jauniešu lietu speciālistes Sintijas 
Spriņģes pa mob. 29377458 vai epastu: 
sintija.springe@pavilosta.lv

                  SVEICAM
Inetu GLUŽĢI un 
 Igoru MIKITINU
ar dēla ALEKŠA 

piedzimšanu!
Evu TAPIŅU un 

Raiti KREICBERGU 
ar dēla DANIELA 

piedzimšanu!

„Dievs gaida tur, kur saknes.”
                                      /Rainers Marija Rilke/

 Pateicos manas bērnības zemes,  kur iesā
ku pirmās skolas gaitas Vērgales pagastā,  – 
muzeja vadītājai, skolotājai Mirdzai Sīpolai, 
krājuma glabātājai Dainai Vagulei, skolas 
direktoram, Pāvilostas novada deputātam 
Gintam Jurikam par neatlaidīgo vēlmi un 
atsaucību turpināt manu personālizstādi pa 
Lejaskurzemi, kas vainagojās  ar Jaņa Rozen
tāla prēmijas saņemšanu 2016. gada 18. mar
tā, Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejā. 

 Saldus mākslinieku grupas biedrs 
Valdis Gūtmanis

        Vērgales 
pagasta centrā                                        

      1. MAIJĀ  
plkst. 9.00—12.00 

  SVĒTKU TIRDZIŅŠ 
    

  Varēsiet nopirkt — 
sēklas, stādus un kartupeļus, augļu kokus un ogulājus, 

saimniecības un rūpniecības preces, darbarīkus 
un citādas mantas.   

  Plkst. 10.00 visiem tirgotājiem un pircējiem — 

Liepājas Tautas teātra aktieru uznāciens. 
 

Būs piepūšamās atrakcijas  mazajiem bērniem. 
Tirgotājiem  lūgums pieteikties 
 līdz 1. maijam, tel. 29189223. 

Lai domu spārni, smalki kā zīds, 
Nes vienmēr uz varavīksni! 
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts 
Vērš nedienu zeltainā drīksnā. 
Lai sveicina cīrulis mākoņos 
Un purene kumeļa pēdā! 
Lai Laima nes klēpjiem mīļumu 
Un rieksta čaulā slēdz bēdas!
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