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Lai gan likās, ka 2018. gads 
iesāksies samērā rimti, tomēr 
janvāra vidū plašu rezonansi 
guvušais “Kursas Laika” raksts 
par Pāvilostas novada Sakas pa-
gasta Ulmalē novietoto objektu 
pašā jūras krastā no jauna paš-
valdībai lika aktualizēt gadiem 
senu lietu un vēlreiz iztirzāt lie-
tas materiālus.

Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
skaidro, ka 2011. gada oktobrī pēc 
iedzīvotāju sūdzības saņemšanas 
par iespējamu nelegālas būves 
celtniecību nekustamajā īpašumā 
“Oļi” Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, domes priekšsēdētājs 
un  divi Liepājas reģiona nova-
du būvvaldes būvinspektori – G. 
Ļaudāms un  N. Reinholcs – 2011. 
gada 11. oktobrī apsekoja īpašu-
mu “Oļi” Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā, kura īpašnieks ir SIA 
“ALCO”. Apsekošanas brīdī ticis 
konstatēts, ka Baltijas jūras kras-
ta kāpu aizsargjoslā uz dzelzs
betona grodu akām, kas bijušas 
novietotas uz zemes un pielietas 
ar betonu, novietotas metāla kon
strukcijas, tai blakus ir atradies 
celtniecības vagoniņš strādnie-
kiem, bet būves apsekošanas brīdī 
reāli būvdarbi neesot notikuši. 

Pēc apsekošanas Liepājas re-
ģiona novadu būvvalde sastādīja 
pārbaudes atzinumu, kurā mi-
nēts, ka īpašumā “Oļi” Sakas pa-
gasta Ulmalē atrodas būves, kas 
nav tikušas saskaņotas ar Pāvilos-
tas novada pašvaldību un Liepājas 

reģiona novadu būvvaldi, kas, 
savukārt, ir uzskatāms par pat-
vaļīgu būvniecību, par ko iestājas 
administratīvā atbildība. Pama-
tojoties uz iepriekš konstatēto, 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 
uzdeva SIA “ALCO” nekavējoties 
pārtraukt būvdarbus objektā Sa-
kas pagasta “Oļi” līdz pašvaldības 
lēmuma pieņemšanai, kā arī tika 
pieprasīts no SIA “ALCO” īpašnie-

tošanas un apbūves noteikumi” 
4.31. punktu par tauvas joslas 
izmantošanu, kurā minēts, ka (..) 
pēc saskaņošanas ar zemes īpaš-
nieku tauvas joslā ir atļauta laivu 
un kuģu pārziemošana, būve un 
remonts. Iesnieguma vēstulē SIA 
“ALCO” minēja arī to, ka šajos 
noteikumos nav atrunāta rīcība 
ar laivām, kuģiem, to pārziemo-
šanu, būvi un remontu, minētās 
darbības attiecīgajās teritorijās 
nav aizliegtas. Tāpat SIA “ALCO” 
īpašnieks 2011. gada 13. decem-
bra vēstulē lūdz Pāvilostas novada 
domi skaidrot, vai saskaņā ar Sa-
kas novada Sakas pagasta teritori-
jas izmantošanas un apbūves no-
teikumiem tauvas joslā ir atļauts 
pārziemot, būvēt vai remontēt lai-
vas un kuģus?

Uz šī lūguma pamata 2012. 
gada 10. janvārī Pāvilostas novada 
pašvaldība vērsās pie LR Saeimas 
juridiskās komisijas, LR Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas, LR Zemkopības minis-
trijas un LR Valsts vides dienesta 
ar lūgumu skaidrot radušos situā-
ciju. Tāpat Pāvilostas novada paš-
valdība šajā vēstulē ministrijām 
un citām valsts institūcijām norā-
dīja uz divu likumu – “LR Zvejnie-
cības likums” un “LR Aizsargjoslu 
likums” – nepilnībām jeb pretru-

ka līdz 2011. gada 31. oktobrim 
sniegt rakstveida paskaidrojumu 
par būvniecības noteikumu pār-
kāpumu. Līdz Liepājas reģiona 
novadu būvvaldes noteiktajam 
termiņam (31.11.2011.) no SIA 
“ALCO” netika saņemts rakstvei-
da paskaidrojums, tādēļ Liepājas 
reģiona novadu būvvalde uzde-
va SIA “ALCO” divu nedēļu laikā 
sniegt rakstveida atbildi un ieras-
ties Liepājas reģiona novadu būv-
valdē, lai sastādītu administratīvā 
pārkāpuma protokolu. 

Pāvilostas novada pašvaldība 
saņēmusi arī Latvijas Jūras admi-
nistrācijas kuģu būves sākšanas 
apsekošanas aktu, kurā norādīts, 
ka 2011. gada 25. oktobrī veikta 
AS “Kurzemes Degviela” jaunbū-
vējamā kuģapontona apsekošana 
un tiek būvēts viens pontons, kas, 
savukārt, 2011. gada 15. novem-
brī ticis reģistrēts Latvijas Kuģu 
reģistrā kā būvniecības stadijā 
esošs kuģis.

2011. gada 13. decembrī Pāvi-
lostas novada pašvaldība no SIA 
“ALCO” saņēma iesniegumu par 
paskaidrojuma sniegšanu, kurā 
SIA “ALCO” īpašnieks atsaucās uz 
Sakas novada domes 2007. gada 
27. decembrī apstiprināto saistošo 
noteikumu Nr. 12 “Sakas novada 
Sakas pagasta teritorijas izman-

nu starp abiem likumiem.
Savukārt VVD Liepājas Re-

ģionālā vides pārvalde 2011. gada 
20. oktobrī, pamatojoties uz Pāvi-
lostas novada pašvaldības un Lie-
pājas reģiona novadu būvvaldes 
iesniegumu, veica savu pārbaudi 
īpašumā “Oļi”, Sakas pagastā, Pā-
vilostas novadā.

Pārbaudes laikā tā brīža VVD 
Liepājas RVP vadītājs R. Bērziņš 
un vecākā inspektore A. Sprūde 
konstatēja, ka SIA “ALCO” īpašu-
mā “Oļi”, Ulmalē, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, aptuveni 10 m 
no stāvkrasta malas bija novieto-
jusi metāla konstrukciju, kuras 
pamatne novietota uz cauruļvada 
balstiem. Konstrukcija sastāv no 
uz pusēm pārgrieztām cisternām, 
kuras no visām pusēm ir noslēg-
tas ar metāla režģiem. Konstruk-
cijas augstums ir aptuveni 1,7 
m līdz 2,1 m, platums aptuveni 
15 m un garums aptuveni 35 m. 
Pārbaudes brīdī uz konstrukcijas 
strādāja 3 cilvēki, kas apgalvoja, 
ka minētā konstrukcija būšot ku-
ģis. Apsekojot objektu, VVD Lie-
pājas RVP vadītājs un inspektore 
konstatēja arī dzīvžogu, kas sa-
stādīts gar pašu stāvkrasta malu 
aptuveni 40 – 50 m joslā divās 
rindās. 

>> 3.lpp
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Turpinājumā notika kārtējā domes sēde Vērgales pagasta pārvaldē, kuru vadīja Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes 
deputāti: Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš DĒVICS, Ralfs JENERTS, 
Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – izpilddirektors 
Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pār-
valdes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna 
BLAUBĀRDE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Sēdi protokolēja pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 25 darba kārtības punkti. 

â Jautājumā “Par Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr. 1 
“Pāvil ostas novada pašvaldības budžets 2018. gadam” projekta apstiprināšanu” dome nolēma:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu 

par sadarbību 2018. gadā un paredzēt finansējumu 1672,00 EUR apmērā Pāvilostas novada 
pašvaldības budžetā Liepājas rajona Sporta skolai administratīviem izdevumiem un admi-
nistrācijas atalgojumam.

2. Nepiešķirt finansējumu nodibinājumam ”Fonds Sibīrijas bērni”.
3. Paredzēt finansējumu 2000,00 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības budžetā 

orientēšanās klubam ”Kāpa” sacensību ”Kāpa 2018” rīkošanai un organizatorisko jautāju-
mu risināšanai. Kā prioritāte finansējuma apgūšanai tika noteikta sadarbība ar Pāvilostas 
novada uzņēmējiem.

4. Nepiešķirt papildu finansējumu Pāvilostas pilsētas kultūras nama budžetā Sakas tautas 
tērpu izgatavošanai sieviešu korim “Sīga”. Uzdeva Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadī-
tājai sadarbībā ar sieviešu kora “Sīga” vadītāju noteikt atlases kārtību un prioritātes, kora 
dalībnieču dalībai Vispārējos latviešu XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkos pieejamo resursu 
ietvaros. 

5. Piešķirt papildu finansējumu Pāvilostas pilsētas kultūras namam 1000,00 EUR apmērā lina 
tērpu izgatavošanai VPDK “Mārsils” dalībai uzvedumā “Māras zeme” Vispārējos latviešu 
XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkos.

6. Piešķirt papildu finansējumu Pāvilostas novada būvvaldei – starpību starp programmatūras 
iegādes izmaksām un nomas izmaksām.

7. Nodrošināt transportu nokļūšanai uz kapsētu kapusvētku norises dienā. Uzdeva draudzes 
priekšniecei iesniegt pašvaldībai informāciju par kapusvētku norises vietu un laiku vismaz 
divas nedēļas pirms kapusvētku norises dienas.

8. Paredzēt finansējumu Pāvilostas novada iedzīvotāju literāro darbu un novada bērnu zīmē-
jumu grāmatas izdošanai 1563,00 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 
budžetā.

9. Piešķirt papildu finansējumu Vērgales pamatskolai 2000,00 EUR apmērā pedagogu atal-
gojumam.

10. Paredzēt finansējumu Vērgales pagasta PII “Kastanītis” 2018. gada budžetā iestādes audz
ēkņu bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai un paredzēt 2880,20 EUR lielu finansējumu 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksai pie pamatatalgojuma Pāvilostas 
novada pašvaldības 2018. gada budžetā pozīcijā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

11. Piešķirt Vērgales kultūras namam 1000,00 EUR tautas tērpu un tautas tērpu detaļu iegādei 
VPDK “Vērgalīte” dalībai uzvedumā “Māras zeme” Vispārējos latviešu XXVI Dziesmu un XVI 
Deju svētkos.

12. Piešķirt Pāvilostas sporta organizatoram 2000,00 EUR tāllēkšanas sektora izbūvei.
13. Paredzēt 5000,00 EUR Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada budžetā līdzfinansējumu 

mūzikas un mākslas festivāla “Zaļais stars 2018” organizēšanai un lūgt pasākuma organi-
zatoram iesniegt pasākuma detalizētu tāmi.

14. Piešķirt papildu finansējumu sabiedrisko attiecību speciālistei 1718,00 EUR apmērā aktivi-
tātēm: Interaktīvā web karte (integrēta www.pavilosta.lv) problēmsituāciju atzīmēšanai paš-
valdības teritorijā 847,00 EUR apmērā un Pāvilostas novada mājaslapas mobilās versijas 
izstrādei 871,20 EUR apmērā.

15. Paredzēt Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada budžetā finansējumu 785,00 EUR 
apmērā biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” aktivitātēm: tematiskā Zie-
massvētku tirgus organizēšanai (koncerts, radošās darbnīcas, vēderprieki) – 85,00 EUR; 
Brīvības ielas svētkiem (koncerts, uzskates materiāli, dekorēšana u.c.) – 500,00 EUR; balvu 
fondam Ziemassvētku rotājumu konkursam – 100,00 EUR un semināra “Kultūrvēsturiskās 
vērtības Pāvilostā” organizēšanai – 100,00 EUR.

16. Paredzēt finansējumu 2000,00 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada bu-

2018. GADA 25. JANVĀRĪ VĒRGALĒ 
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

Pirms domes sēdes Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, domes de-
putāti un citi interesenti apskatīja jauno Vērgales veselības centru, kuru laipni izrādīja un par 
to pastāstīja Vērgales veselības centra ambulatorās aprūpes māsa Baiba Blaubārde. Lai gan 
tobrīd noritēja vēl pēdējie iekārtošanās darbi, tomēr jau 31. janvārī dakteris J. Kraģis pieņēma 
savus pacientus jaunajās telpās. Vērgales pagasta iedzīvotāji, novada dome un Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājs ir gandarīti par paveikto, jo telpas ir ļoti mājīgas, gaišas un par daudzām ar 
ārstniecību saistītām jomām ir padomāts.

Foto: M. Kurčanova

džetā zvanu torņa izveidei Pāvilostas kapsētā.
17. Paredzēt finansējumu 10 000,00 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 

budžetā Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku līdzfinansējumam 50 % apmērā veselī-
bas polises iegādei.

18. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr.1 “Pāvilostas 
novada pašvaldības budžets 2018. gadam” projektu. Saistošos noteikumus pēc to paraks-
tīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Sais-
tošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami 
Pāvilostas novada pašvaldības ēkā.

â Deputāts Aldis Barsukovs balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu sporta organizators 
lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

Deputāte Zane Mežavilka balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu vidējās paaudzes deju 
kolektīva vadītāja lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu domes 
priekšsēdētājs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

Deputāts Andris Zaļkalns balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu domes priekšsēdētāja 
vietnieks lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

Pāvilostas novada dome apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 
2018. gada štatu sarakstu un tarifikācijas sarakstu, kas stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. 
Dome uzdeva iestāžu vadītājiem sagatavot atbilstošas vienošanās ar darbiniekiem pie darba 
līgumiem par izmaiņām darba samaksā. 

â Dome apstiprināja ar 2018. gada 1. janvāri 10% atalgojuma pieaugumu SIA “Vērgales 
komunālā saimniecība” valdes locekļa un uzņēmuma darbinieku atalgojumam. Uzdeva SIA “Vēr-
gales komunālais uzņēmums” nepalielināt pakalpojumu tarifus 2018. gadā, kā pamatojumu norā-
dot darbinieku atalgojuma palielināšanos. Finansējums tiks nodrošināts no uzņēmuma budžeta 
līdzekļiem.

â Ar 2018. gada 31. janvāri atzina par spēku zaudējušu Pāvilostas novada domes 29.12.2016. 
sēdes protokola Nr. 17 lēmums Nr. 5 “Par degvielas limitu noteikšanu” un saistoši veiktie grozī-
jumi, papildinājumi. Ar 2018. gada 1. februāri dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
degvielas limitus un transporta degvielas patēriņa normas un maksu par transporta pakalpoju-
miem.

â Atlika jautājuma “Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu” izskatīšanu uz februāra sēdi.
â Samazināja 8 personām ar otrās grupas invaliditāti, 2 personām ar pirmās grupas inva-

liditāti un 5 personām kā politiski represētām personām nekustamā īpašuma nodokļa summu 
par 50 procentiem par nekustamo īpašumu Pāvilostas novadā, kas ir šo personu īpašumā un kas 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

â Dome nolēma neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli Sakas baptistu draudzei piederošo 
īpašumu “Alkšnāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, par 2018. gadu, jo draudze neveic tur 
saimniecisko darbību.

â Dome neiebilda pret Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” slēgšanu laika posmā no 2018. 
gada 16. jūlija līdz 17. augustam. Dome uzdeva iestādes vadītājai M. Pētermanei savlaicīgi infor-
mēt iestādes audzēkņu vecākus par plānoto iestādes slēgšanu laika posmā no 2018. gada 16. 
jūlija līdz 17. augustam. Finanšu līdzekļus, kas ieekonomēti sakarā ar iestādes slēgšanu, uzdeva 
novirzīt iestādes 4. grupas atvēršanai.

â Dome nolēma saskaņot Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” un Vērgales pagasta PII “Kas-
tanītis” izstrādāto “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību” un ap-
stiprināja novērtēšanas kārtībā paredzēto pedagogu darba kvalitātes samaksu mēnesī par vienu 
likmi, sākot ar 2018. gada 1. septembri: par 1. kvalitātes pakāpi – 20 EUR; par 2. kvalitātes 
pakāpi – 45 EUR un par 3. kvalitātes pakāpi – 90 EUR.

â Saskaņā ar projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres iesniegumu dome veica aktualizāciju 
Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam sadaļā: investīciju plāns 2012.–
2018. gadam, papildinot to ar 70. punktu.

â Izvērtējot situāciju, dome nolēma nemainīt Kaiju ielā, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā piegulošo zemes vienību un uz tām esošām dzīvojamajām mājām adreses, bet mainīt 
adreses 11 zemes vienībām un palīgēkām.

â Dome nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar SIA “Jāņkalni S” par zemesga-
balu Zaļkalnu iela 30, Pāvilosta, Pāvilostas novads, platībā 5,0 ha, izmantošanu lauksaimniecības 
vajadzībām uz laiku no 01.02.2018. līdz laikam, kamēr LR likumdošanas normatīvie akti noteiks 
šī zemes gabala izmantošanu citiem mērķiem vai nodošanu citas personas lietošanā, bet ne ilgāk 
kā līdz 31.01.2023., nosakot nomas maksu 3,0% gadā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Uzdeva nomniekam papildus nomas maksai iznomātājam maksāt normatīvajos aktos noteiktos 
nodokļus. Dome nolēma izvērtēšanai par koku nociršanu zemesgabalā Zaļkalnu iela 30, Pāvilos-
ta, Pāvilostas novads,  pieaicināt koku ciršanas komisiju.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi “Ķenča 
līkums”, Sakas pag., Pāvilostas novads, uz zemes vienībām platībā 1,1924 ha un platībā 4,5 ha. 
Noteica nomas maksu zemes vienībai platībā 1,1924 ha – 2,0 % no kadastrālās vērtības plus PVN 
un zemes vienībai platībā 4,5 ha – 3,0 % no kadastrālās vērtības plus PVN.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības īpašumu Sakas iela 9, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 9,1361. Uzdeva krūmu un koku ciršanu 
Sakas ielā 9, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas zemes robežu plānā norādīta kā ganību teritorija 
– 9,1361 ha platība, saskaņot ar izpilddirektoru A. Magoni. 

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi Sakas ielā 
2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, uz zemes vienību platībā 4,0 ha. Uzdeva Sakas ielā 2, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā krūmu un koku ciršanu saskaņot ar izpilddirektoru A. Magoni. Noteica nomas 
maksu – 3,0 % no kadastrālās vērtības plus PVN .

â Dome nolēma uzņemt vienu personu dzīvokļa rindā kā personu, kura ar dzīvojamo platī-
bu nodrošināma vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta  pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei 
reģistrēt personu reģistrā.

â Dome nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 30.03.2017. sēdes lēmumu Nr. 21 un 22. 
Noteica līguma parakstīšanas termiņu turpmāk noslēdzamajiem līgumiem 1 mēnesi pēc lēmuma 
pieņemšanas. Ja līgums netiek noslēgts, lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu ir atce-
ļams.

â Dome anulēja vienas personas deklarēto dzīvesvietu Strantē, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības lietvedei Lienei Volenbergai Iedzīvotāju reģistrā 
aktualizēt faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem Vērgales mednieku biedrībai, reģ. Nr. 40008102477, 
nedzīvojamās telpas “Stallīši” Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, Nr. 15., 16. un 17.. 
Zemes nomas maksu gadā noteica 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nom-
nieki papildus nomas maksai maksā nomu par kūtiņu 0,05 eiro par m2 mēnesī plus PVN (līdz 
01.01.2020.). Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks.

â Ar 2018. gada 1. aprīli dome nolēma izbeigt 2017. gada 27. aprīļa noslēgto zemes no-
mas līgumu ar Vērgales mednieku biedrību par nekustamo īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagasts, 
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Pāvilostas novads. Uzdeva nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu par pirmo 
ceturksni pēc piestādītiem rēķiniem.

â Ar 2018. gada 26. janvāri Pāvilostas novada dome apstiprināja Maritu Rolmani par Pāvil
ostas vidusskolas direktori. Uzdeva izpilddirektoram A. Magonem slēgt darba līgumu.

â Dome apstiprināja Ingu ŠNORI Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktores amatā. 
Nolēma veikt pārbaudi par I. ŠNORES atbilstību “Izglītības likuma” un “Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma” normu prasībām un veikt saskaņojumu ar LR Izglītības ministriju un  LR Kultūras minis-
triju par I. Šnores iecelšanu amatā.

â Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo no-
teikumu Nr. 10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Pāvilostas novadā” un Pāvilostas novada paš-
valdības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 12 “Par Pāvilostas novada sociālās 
palīdzības pabalstiem, neizvērtējot ienākumus” precizētos projektus. Saistošos noteikumus 3 
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošos noteikumus pēc 
ministrijas atzinuma saņemšanas uzdeva publicēt informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 
Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta 
pārvaldē. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 15. februārī.

â Dome nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 30.11.2017. lēmuma (protokols Nr. 7., 31.§) 
“Par Pāvilostas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 ”Saistošie noteikumi par būves 
fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata uzturēšanu atbilstoši pilsēt-
vides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām” projekta apstiprināšanu” 3.2., 3.3., 3.4. 
un 3.5. punktus. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 “Par namu 
un to teritoriju un būvju uzturēšanu” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas uzdeva pub-
licēt informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.
lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2018. gada 1. martā.

â Dome nolēma veikt nekustamā īpašuma “Ploce 2” dzīvokļa Nr. 13, zemes 664/9624 
domājamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Par ne-
kustamā īpašuma “Ploce 2”, dz. Nr. 13, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, atsavināšanu 
dome lems pēc minētā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Dome apstiprināja detālplānojuma projektu nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 35, 
Brīvības ielā 39, Austrumu ielā 9 un Torņa ielā 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Nolēma slēgt 
administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātājiem par detālplānojuma īstenošanas projek-
tu. Dome nolēma publicēt paziņojumu par detālplānojuma projekta apstiprināšanu  laikrakstos 
“Kursas Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 
Novada Ziņas”, norādot, ka ar detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un 
interneta mājaslapā www.pavilosta.lv.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda MAGONES ziņojumu par administrācijas 
un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 15. februārī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 22. februārī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS!
Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Elektropunkts” 15. februārī no plkst. 10.00 

līdz 11.00 Pāvilostā un pēc plkst. 11.00 pie Vērgales komunālās saimniecības novada iedzī-
votājiem piedāvā iespēju BEZ MAKSAS utilizēt NOLIETOTAS ELEKTROPRECES (mobilos tele-
fonus, datorus, akumulatorus, printerus, kopētājus, ledusskapjus, TV utt.). SIA “Elektropunkts” 
utilizējamās lietas izved ar savu transportu, kā arī noformē un izsniedz nepieciešamo dokumen-
tāciju.

Tie iedzīvotāji, kuri vēlas atbrīvoties no nolietotajām elektroprecēm, to bez maksas var iz-
darīt arī pirms 15. februāra, iepriekš sazinoties ar Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru 
Alfrēdu Magoni pa tel. 26405900 un vienojoties par nolietotās elektropreces savākšanas laiku 
un vietu.

 Pāvilostas novada pašvaldības iestādes par nolietotās elektropreces utilizēšanu atbilstoši 
likumā noteiktajai kārtībai varēs saņemt UTILIZĀCIJAS AKTU. 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties 
ar izpilddirektoru Alfrēdu MAGONI pa tel. 26405900

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Janvārī 20 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 14 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 
1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 2 personām piešķirti asistenta pakalpo-
jumi, 2 ģimenēm piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 4 personām pārtraukta pamat-
pabalsta izmaksa.

Ja esat nolēmis vērsties Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības, lūgums…
1. pie sociālajiem darbiniekiem vēlams iepriekš pierakstīties uz konkrētu ieraša-

nās laiku;
2. sagatavot un līdzi ņemt bankas konta vai VAS “Latvijas Pasts” konta pārskatu. 

Konta pārskats jāiesniedz no VISIEM atvērtajiem kontiem;
3. ja strādājat algotu darbu, tad līdzi jāņem izziņa no darba devēja par darba samak-

su. Izziņā jābūt norādītai informācijai par darba samaksu pēdējo trīs kalendāro 
mēnešu periodā;

4. ja esat saimnieciskās darbības veicējs, tad kopā ar saimnieciskās darbības dek-
larāciju Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņa par ienākumiem no saimnieciskās 
darbības (izziņa aizpildāma Sociālajā dienestā klātienē).

Darbu atsāk sociālā darbiniece Sakas pagastā.  
Iedzīvotāju pieņemšana notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 

16.00.
Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

>> 1.lpp
VVD Liepājas Reģionālā vides pārvalde 

noskaidroja, ka nekustamais īpašums “Oļi”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, saskaņā 
ar Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas 
plānojumu atrodas atklāto telpu izbūves un 
uzturēšanas teritorijā, kuras atļautā izman-
tošana ir lauksaimniecība (pļavas), labie-
kārtota kājāmgājēja taka, sporta nodarbību 
laukums u.c., šajā teritorijā nedrīkst ierīkot 
dzīvžogus un aizsargstādījumus, atklāto tel-
pu uzturēšanas teritorijās nav pieļaujama 
apmežošana, būvniecība un citas skatu ie-
robežojošas darbības. Saskatot “Aizsargjos-
lu likuma” 36. panta trešās daļas 8. punkta 
pārkāpumu, 2012. gada 17. janvārī VVD Lie-
pājas Reģionālā vides pārvalde ierosināja 
administratīvo lietvedību pret SIA “ALCO”, 
liekot tam novākt uzstādītās kon strukcijas 
no teritorijas īpašumā “Oļi”, Sakas pagastā, 
un liekot samaksāt naudas sodu 300,00 Ls 
apmērā. SIA “ALCO” nepiekrita VVD Liepā-
jas Reģionālās vides pārvaldes lēmumam 
un uzliktajam sodam, tādēļ SIA “ALCO” vēr-
sās Administratīvā rajona tiesā.

2013. gada 6. februārī Administratīvā 
rajona tiesa, izskatot lietu, konstatēja, ka 
administratīvā atbildība SIA “ALCO” bija 
piemērota par būvniecības stadijā esoša 
kuģa izvietošanu krasta kāpu aizsargjoslā, 
tomēr tiesa secināja, ka kuģim būvniecības 
stadijā ir atļauts attiecīgajā vietā atrasties. 
Līdz ar to tiesa atzina, ka nav pierādīts pa-
mats SIA “ALCO” saukšanai pie administra-
tīvās atbildības par būvniecības stadijā eso-
ša kuģa izvietošanu vietā, kur to nepieļauj 
normatīvo aktu prasības. 

Liepājas Reģionālā vides pārvalde pār-
sūdzēja Kurzemes apgabaltiesā 2013. gada 
6. februāra Administratīvā rajona tiesas 
lēmumu, taču arī Kurzemes apgabaltiesa 
2013. gada 11. aprīlī atstāja negrozītu Admi-
nistratīvā rajona tiesas lēmumu. Lēmums 
nav pārsūdzams.

Līdz ar to Pāvilostas novada pašval-
dība sev par saistošu pieņēma Kurzemes 
apgabaltiesas lēmumu un neiejaucās SIA 
“ALCO” kuģa būvniecības procesā īpašumā 
“Oļi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas 
noteica, ka kuģa būvniecība Ulmalē jūras 
stāvkrastā ir likumīga.

Līdz ar raksta parādīšanos 2018. gada 
18. janvārī reģionālajā laikrakstā “Kursas 
Laiks” Pāvilostas novada pašvaldība no jau-
na vēlreiz skatīja cauri dokumentāciju, kas 
bija saistīta ar kuģa būvniecības uzsākšanu 
SIA “ALCO” īpašumā “Oļi”, Sakas pagastā.

Preses saceltā lielā ažiotāža lika saro-
sīties kā VARAM, tā arī Satiksmes minis-
trijai, Tieslietu ministrijai, Ekonomikas 
ministrijai un Zemkopības ministrijai. 23. 
janvārī uz sarunu tika aicināts Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs un visu pie-
cu ministriju pārstāvji, lai kopīgi risinātu 
radušos problēmu un veiktu nepieciešamos 
grozījumus likumos, lai šāda situācija vairs 
neatkārtotos. 

Garajā diskusijā Rīgā Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs skaidroja klātesoša-
jiem, kā šāda būve radusies Baltijas jūras 
stāvkrastā un pašvaldības veiktās darbības 
šajā sakarā. Kā arī domes priekšsēdētājs 
ieteica mainīt “Zvejniecības likumu”, tajā 
paredzot grozīt punktus, nosakot, ka tauvas 

zona tiek paredzēta tikai un vienīgi zvejas 
laivu un zvejas kuģu ziemošanai un remon-
tam. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
klātesošajiem norādīja arī uz to, ka pirms 
pieciem gadiem tiesa un citi iesaistītie tiku-
ši maldināti par kuģamājas patieso atraša-
nās vietu. Proti, SIA “ALCO” apgalvoja un 
tiesā iesniedza ziņas, ka būve atrodas viņa 
īpašumā “Oļi”, Sakas pagastā, bet, pārbau-
dot datus Valsts zemes dienesta mājaslapā 
www.kadastrs.lv, būve atrodas uz valsts ze-
mes. Valsts vides dienests atzīst, ka pirms 
pieciem gadiem tam nav bijušas tehniskas 
iespējas pārbaudīt faktu par patieso būves 
atrašanās vietu. Šo faktu ņēma vērā arī mi-
nistriju pārstāvji, tāpēc šobrīd tiek meklēta 
dokumentācija un reālie uzmērījumi dabā 
(kupicas), lai pierādītu, ka būve tikusi no-
vietota uz valsts zemes, kas, savukārt, būtu 
par pamatu, lai būves īpašnieks to no valsts 
zemes aizvāktu. 

Lai pierādītu, ka kuģismāja uz valsts ze-
mes atrodas likumīgi, SIA “ALCO” jāuzrāda 
atļauja – saskaņojums ar AS “Valsts nekusta-
mie īpašumi”. Bet ne VARAM, ne AS “Valsts 
nekustamie īpašumi” darba grupā Rīgā neva-
rēja sniegt konkrētu atbildi, vai šāds saskaņo-
jums SIA “ALCO” ir ticis izsniegts. 

Gatavojoties premjera Māra Kučinska 
sasauktajai darba grupai Rīgā, Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs pirms tam 
vēlreiz vērsies Latvijas Jūras administrācijā 
ar lūgumu sniegt ziņas, kādā statusā šobrīd 
atrodas būve Ulmalē. LJA sniedza pagaidu 
mutisku atbildi, ka 2011. gada 15. novembrī 
Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētā kuģa sta-

tuss joprojām ir “būvniecības stadijā esošs 
kuģis”.

25. janvārī kārtējā domes sēdē domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons skaidro-
ja domes deputātiem par radušos situāciju 
un šobrīd veicamajām darbībām, kā arī par 
runāto Rīgā. Deputāti varēja iepazīties ar 
lietas materiāliem, kas ir pašvaldības rīcībā. 
Domes sēdē klātesošie vienprātīgi atzina, ka 
Pāvilostas novada pašvaldība līdz šim rīkoju-
sies atbildīgi, gan 2011. gada rudenī, piesais-
tot būvvaldi, apsekojot būvi Sakas pagasta 
Ulmalē, gan iesaistot Liepājas Reģionālo vi-
des pārvaldi, gan lūdzot SIA “ALCO” sniegt 
rakstveida paskaidrojumu, kā arī pašvaldī-
bai saistošs bijis Kurzemes apgabaltiesas 
2013. gada 11. aprīļa lēmums. Taču deputāti 
piekrita, ka vienīgais, ko pašvaldība varējusi 
darīt šo piecu gadu laikā, ir regulāri ievākt 
ziņas, kādā stadijā ir būve un kāds statuss 
tai ir piešķirts, kā arī vairākkārt vajadzējis 
vērsties valsts institūcijās, lai aktualizētu 
jautājumus gan par “Zvejniecības likuma” 
un “Aizsargjoslu likuma” nepilnībām un ne-
pieciešamajiem grozījumiem.

30. janvārī VARAM Tautsaimniecības ko-
misijas deputātiem sniedza skaidrojumu un 
savu redzējumu, kādi likumi ir jāpapildina, 
lai tāds precedents vairs Latvijā neatkārto-
tos. Tāpat jārod risinājums par kuģamājas 
aizvākšanu no tauvas joslas stāvkrastā.

Par tālāko notikumu norisi mēs jūs in-
formēsim nākamajās avīzēs.

Marita Kurčanova,
Pāvilostas novada pašvaldības sabied-

risko attiecību speciāliste

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VIEDOKLIS
LIETĀ PAR “KUĢI-MĀJU” ULMALES STĀVKRASTĀ
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Ar Pāvilostas novada domes 
30.11.2017. sēdes lēmumu
Protokola Nr. 7., 36.§

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. pantu, 

 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 5. punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10. punktu; Ministru 
kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr. 913 

“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu;
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr .550 

“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās

 par līdzdarbību” 13. punktu. 

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 
“Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot ienākumus” 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, 

personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, un šo pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus ir personām (ģimenēm), kuras ir deklarējušas 
savu dzīvesvietu Pāvilostas novadā.

3. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Pāvilostas novada Sociālais dienests, savā darbī-
bā ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

4. Ja pabalsta pieprasītājs vai kāds no viņa ģimenes locekļiem, kuram ar pabalsta pieprasītāju ir 
kopēja mājsaimniecība, ir nestrādājošs, bet darbspējīgā vecumā, pabalstu piešķir un izmaksā pēc līdz-
darbības pienākumu veikšanas.

II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi
5. Pašvaldības sociālās palīdzības veidi:
5.1. GMI pabalsts;
5.2. dzīvokļa pabalsts;
5.3. pabalsts veselības aprūpei.

III. Pabalsta piešķiršanas kritēriji
6. Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai (ģimenei) ienākumi jādeklarē atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem.
7. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 5. punktā minētos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, 

pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Pāvilostas novada Sociālajā die-
nestā.

8. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:
8.1. iesniegumu par šajos noteikumos noteiktajiem ienākumiem, materiālo stāvokli, izdevumus un 

izdevumu apliecinošus dokumentus;
8.2. uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja ģimenē kāds no vecākiem 

nepiedalās bērna audzināšanā, bet, ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, iesniedz izpildraksta kopiju no tiesas 
par uzturlīdzekļu piedziņu;

8.3. iesniedzēja un tā pilngadīgo ģimenes locekļu, kuriem ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, kre-
dītiestādes kontu pārskatus par pēdējiem 3 mēnešiem, informāciju par citiem ienākumiem (laimesti, 
dāvinājumi, gadījuma darbi, likumīgo apgādnieku atbalsts u.c.).

9. Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot 
iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas datus. Sociālā 
darba speciālistam ir tiesības pieprasīt pabalsta pieprasītājam arī citus dokumentus un veikt apsekošanu 
dzīvesvietā, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Sociālajā dienestā pēc trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanas sociālā darba speciālistam ir tiesības apsekot klientu dzīvesvietā un sastādīt 
apsekošanas aktu. Klienta apsekošana var notikt, dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties ar 
klientu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, arī iepriekš 
nebrīdinot klientu.

10. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi šo saistošo noteikumu 8. un 9. punktā minētie dokumenti.

11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam vai par atteikumu 
piešķirt sociālās palīdzības pabalstu paziņo un noformē rakstveidā (atteikuma gadījumā – norādot attei-
kuma iemeslus), kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

12. Pabalstus izmaksā, pārskaitot uz personas norēķinu kontu, vai Pāvilostas novada domes un Vēr-
gales pagasta pārvaldes norēķinu kasēs. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai par laika posmu, kurā 
ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, izmaksā par kārtējo mēnesi, kad pie-
ņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

IV. GMI pabalsts
13. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek ap-

rēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.
14. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei (personai) piešķirts 

trūcīgas ģimenes (personas) statuss. Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var atkārtoti iesniegt ie-
sniegumu par pabalsta piešķiršanu.

15. GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar mantisku pabalstu vai pakalpojumu 
apmaksu, rakstiski vienojoties ar GMI pabalsta saņēmēju.

V. Dzīvokļa pabalsts
16. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu:
16.1. personai (ģimenei), kura atzīta par trūcīgu;
16.2. maznodrošinātai personai (ģimenei). 
17. Dzīvokļa pabalstu personai (ģimenei) piešķir vienu reizi gadā.
18. Kritēriji dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanai dzīvokļos ar komunālo maksājumu, apkuri:
18.1. trūcīgām darbspējīgām personām – līdz 80,00 EUR;
18.2. trūcīgām ģimenēm ar bērniem – līdz 110,00 EUR;
183. trūcīgām ģimenēm, kurās ir tikai pensionāri un/vai personas ar I; II grupas invaliditāti – līdz 

120,00 EUR;
18.4. trūcīgām ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un viena vai vairākas personas ar invaliditāti 

– līdz 100,00 EUR;
18.5. maznodrošinātām personām, kuras ģimenē ir tikai pensionāri un/vai personas ar invaliditāti un 

ienākumi nepārsniedz 160,00 EUR, pabalsts līdz 80,00 EUR;
18.6. pārējām maznodrošinātām personām ģimenē – līdz 50,00 EUR.
19. Pabalstu piešķir personai, kuras ģimenes locekļiem ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās 

vienā dzīvoklī (mājoklī), un kurai nav citur dzīvojoša laulātā.
20. Šo noteikumu dzīvokļa pabalsts tiek veikts apmaksai par kurināmo (malku) un tās piegādi pakal-

pojuma sniedzējam.

21. Ja personai (ģimenei) ir parāds par īri vai pamatpakalpojumiem, dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt 
pakalpojuma sniedzējam parāda summas segšanai uz rakstiskas vienošanās pamata ar personu, kurai 
pienākas pabalsts.

VII. Pabalsts veselības aprūpei
22. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts daļējai medicīnisko pakalpojumu  apmaksai personām, 

kurām ir trūcīgas personas (ģimenes) vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, un ietver:
22.1. materiālo pabalstu okulista sniegto pakalpojumu un briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērniem 

vienu reizi gadā līdz 30,00 EUR;
22.2. materiālo pabalstu ortodonta pakalpojumu saņemšanai bērniem reizi gadā līdz 30,00 EUR;
23. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai vienai personai līdz 75,00 EUR:
23.1. ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai;
23.2. pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu pie ārsta speciālista;
23.3. par medikamentu iegādi;
23.4. par ārstēšanos no alkohola atkarības;
23.5. par zobārstniecības pakalpojumiem;
23.6. par stacionāra apmaksu, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.
 24. Pamatojoties uz ārstniecības iestādes dokumentiem, ja personai ilgstoša slimošana vai operāci-

ja, veselības aprūpes pabalstu piešķir līdz 200,00 EUR gadā.
25. Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona iesniedz iesniegumu, maksājuma dokumentus, 

pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu vai medicīnisko izdevumu apliecinošu vai apmaksu norādošu 
dokumentu (kases čeks ar vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi vai stingrās uzskaites kvītis, priekšap-
maksas dokumentu, kas nav vecāki par 6 (sešiem) mēnešiem.

26. Veselības aprūpes pabalstu 23. punktā ar apakšpunktiem un 24. punktā minēto personai piešķir 
vienu reizi gadā.

VIII. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai
27. Pabalstu nepiešķir pilnībā vai daļēji, ja persona neievēro un nepilda “Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma” 7. pantā un šajos saistošajos noteikumos noteiktos klienta pienākumus.
28. Ja persona, kurai ir ģimene, pamatdarbā strādā nepilnu darbadienu, tas nevar būt par pamatu, lai 

atteiktos no līdzdarbības pasākumiem.
29. Ja persona vai tās ģimenes locekļi, kas ir pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmēji, atsakās 

no līdzdarbības Nodarbinātības valsts aģentūras valsts līdzfinansētajā aktīvās nodarbinātības pasākumā 
bezdarbnieku nodarbināšanai sabiedrības labā – algotie pagaidu sabiedriskie darbi, vai arī neattaisno-
tu darba kavējumu, darba kārtības noteikumu pārkāpumu vai pašvaldības norādījumu neievērošanas 
dēļ pašvaldība lauzusi ar personu līgumu par piedalīšanos iepriekš minētajā pasākumā, tad personai 
(ģimenei) piešķirtā pabalsta apmērs tiek samazināts par personai piešķirtā pabalsta daļu vai atsevišķi 
dzīvojošai personai pabalsts netiek maksāts.

30. Pāvilostas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību trū-
cīgās ģimenes/personas statusam:

30.1. par īpašumiem nav uzskatāmi:
30.1.1.zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību apmierināšanai 

atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 1. panta 11. punktam;
30.1.2.nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, 

kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits īpašums;
30.1.3.viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kas ģimenes īpašu-

mā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim, mopēds, moto-
rollers vai motocikls, kas ir ģimenes īpašumā,

30.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
30.2.1.zeme un mežs, izņemot 30.1.1.apakšpunktā minētos gadījumus;
30.2.2.ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo pabal-

sta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga saimniecība ar viņu;
30.2.3.automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai īpašumā jau ir 

viena automašīna ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi. 
IX. Lēmumu paziņošana, apstrīdēšana un pārsūdzības kārtība

31. Ja pilnībā tiek apmierināts pabalsta pieprasījums pēc sociālās palīdzības, Sociālais dienests in-
formē sociālās palīdzības pieprasītāju par piešķirtās sociālās palīdzības apjomu. Ja netiek apmierināts 
pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta 
pieprasītājs par to tiek informēts rakstveidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību un 
laiku.

32. Sociālā dienesta pieņemtu lēmumu var apstrīdēt Pāvilostas novada domē, Pāvilostas novada 
pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

33. Ja sociālās palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar Pāvilostas novada pašvaldības lēmumu, tas 
ir tiesīgs to pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.

X. Noslēguma jautājumi
34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu 2018. gada 1. janvārī spēku zaudē Pāvilostas novada 

pašvaldības 2015. gada saistošie noteikumi Nr. 9 “Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem 
Pāvilostas novadā”.

35. Saistošie noteikumi publicējami Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 
Ziņas” un pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
7., 9. punktiem, 21. panta 16. punktu un 43. panta 13. punktu; “Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otro daļu, 35. panta otro, trešo, 
ceturto un piekto daļu.
Noteiktie pabalstu veidi nodrošina ģimenes (personas) pamatvajadzības.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešajā 
daļā noteikts, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums 
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsta, tad pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga iz-
maksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Papildu līdzekļi pabalstu piešķiršanai tiks iekļauti Sociālā dienesta 
budžetā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Noteikumu izpildi nodrošinās Pāvilostas novada Sociālais dienests saska-
ņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtē-
šana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv.
6.2. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt 
pēc to saņemšanas.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

APSTIPRINĀTI



2018. gada februāris   5  www.pavilosta.lv

Ar Pāvilostas novada domes 
30.11.2017. sēdes lēmumu
Protokola Nr. 7., 38.§

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta septīto daļu, 43. panta trešo daļu,

 “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 26. panta pirmo daļu

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 
“Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Pāvilostas novada iedzīvotājiem”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka  pabalstu veidus, apmēru un kārtību, lai varētu nodrošināt brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildi, pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību, kā arī pārsūdzēšanas kārtību Pāvilostas 
novada pašvaldībā, cik tālu to regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

2. Noteikumu uzdevums ir noteikt, kādos gadījumos, kādām sociālajām grupām un kādā apmērā 
pašvaldība sniedz materiālo atbalstu, pamatojoties uz brīvprātīgo iniciatīvu.

3. Tiesības saņemt pašvaldības pabalstus ir personām (ģimenēm), kuras ir deklarējušas savu dzī-
vesvietu Pāvilostas novadā (izņemot 6.10. punktā noteikto pabalstu).

4. Juridiskais pamats pabalsta piešķiršanai ir ziņas no Iedzīvotāju reģistra, pašvaldības iedzīvotāja 
iesniegums un tam pievienotie nepieciešamie dokumenti un Sociālā dienesta lēmums.

5. Pabalstus piešķir Sociālais dienests. Pabalsti uz lēmuma pamata tiek izmaksāti no Pāvilostas 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas novirzīti šim mērķim.

II. Pabalstu veidi
6. Pašvaldības pabalstu veidi:
6.1. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;
6.2. pabalsts daudzbērnu ģimenēm;
6.3. pabalsts skolas piederumu iegādei 1. klases skolēniem;
6.4. bērna piedzimšanas pabalsts;
6.5.vienreizējs ģimenes pabalsts;
6.6. pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai;
6.7. pabalsts aprūpei mājās;
6.8. pabalsts Ziemassvētku paciņām;
6.9. pabalsts politiski represētām personām;
6.10. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām;
6.11. apbedīšanas pabalsts.

III. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās
7. Pabalstu piešķir Pāvilostas novada personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90 un 

vairāk gadu.
8. Pabalsta apmērs katrai personai ir 25,00 EUR (dāvanu karte un ziedi).
9. Pabalsta saņemšanas kārtība:
9.1. pabalsta pasniegšanā var piedalīties Pāvilostas novada domes pārstāvis, pagasta pārvaldes 

vadītājs;
9.2. personu sveic Sociālā dienesta speciālists un dāvanu pasniedz personas dzīvesvietā jubilejas 

dienā vai citā dienā, iepriekš saskaņojot to ar sveicamo personu.
IV. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

10. Tiesības saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu bērnu sagatavošanai skolai ir   daudzbērnu 
ģimenēm, kuru  bērni mācās  vispārizglītojošās izglītības iestādēs (ar iestādes apstiprinātu izziņu).

11. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs vienam bērnam ir 20,00 EUR gadā. 
12. Pabalsts izmaksājams par bērnu kalendārajā gadā, kurš septembrī uzsāk mācības vispārizglī-

tojošās izglītības iestādēs.
V. Pabalsts, 1. klasi uzsākot

13. Pabalsta, skolas gaitas 1. klasē uzsākot, mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu vecākiem vecāku 
pienākumu īstenošanai.

14. Pabalstu piešķir  vecākiem vai personai, kas audzina bērnu, kurš attiecīgā gadā uzsāk skolas 
gaitas.

15. Pabalsta apmērs ir 20,00 EUR apmērā grāmatnīcas dāvanu kartes veidā.
VI. Bērna piedzimšanas pabalsts

16. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu ģimenēm materiālu atbalstu bērna va-
jadzību nodrošināšanai.

17. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir:
17.1.ģimenei, kurā vismaz vienam no jaundzimušā bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta, kā 

arī jaundzimušajam bērnam pirmreizēji deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novada administratīvā 
teritorija;

17.2. personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbil-
dni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

18. Pabalsta apmērs ir:
18.1. ja abu vecāku pamata dzīvesvieta ir Pāvilostas novadā, 150,00 EUR par katru jaundzimušo 

bērnu;
18.2.ja vienam no vecākiem pamata dzīvesvieta ir Pāvilostas novadā, 100,00 EUR par katru jaun-

dzimušo bērnu.
19. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
20. Ja ģimene pirms bērna piedzimšanas ir bijusi Sociālā dienesta redzeslokā, tad pirms pabalsta 

piešķiršanas Sociālā dienesta darbiniekiem ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā kon-
statēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad Sociālam dienestam, pamatojoties uz 
sociālā darba speciālista atzinumu, ir tiesības pabalstu piešķirt mantiskā veidā.

21. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests pieņem, 
pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot valsts un pašvaldības datu reģistros pieeja-
mās ziņas par jaundzimušo bērnu un viņu vecākiem.

22. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā.
23. Pabalstu nepiešķir:
23.1. jaundzimušā nāves gadījumā, kā arī, ja jaundzimušais ir ievietots valsts, pašvaldības vai ne-

valstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā 
tās apgādībā;

23.2. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu ir saņemts citā pašvaldībā.
VII.  Vienreizējs ģimenes pabalsts

24. Tiesības saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai skolai ir personas (ģime-
nes), kura atzīta par trūcīgu, bērniem, ja bērni mācās Pāvilostas novada vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs.

25. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs vienam bērnam ir 40,00 EUR gadā. 
VIII. Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai

26. Pabalsts paredzēts valsts nodevas apmaksai par personu apliecinoša dokumenta (pases vai 
personas apliecības) izsniegšanu.

27. Pabalstu ir tiesības saņemt personai krīzes situācijā, ja persona nespēj segt izdevumus par 

personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, un personu apliecinoša dokumenta neesamības dēļ per-
sona nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus, un personas ienākumi nepārsniedz 
normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni personas atzīšanai par trūcīgu.

28. Pabalstu noteikumu 27. punktā minētajai personai piešķir vienu reizi piecos gados:
28.1. personu apliecinoša dokumenta pirmreizējai saņemšanai, sasniedzot 15 gadu vecumu;
28.2. ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis un personu apliecinoša dokumen-

ta turētājs rakstiski ziņojis par dokumenta zudumu “Personu apliecinošu dokumentu likumā” noteik-
tajā kārtībā;

28.3. iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs.
29. Pabalsta apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu 

apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā.
30. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iz-

sniegtu izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
31. Pabalsts tiek pārskaitīts uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņā par personu aplieci-

noša dokumenta izsniegšanai norādīto Valsts kases kontu.
IX. Pabalsts aprūpei mājās

32. Pabalstu aprūpei mājās var piešķirt trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai nav likumīgo 
apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

33. Pabalstu piešķir, sākot ar kalendāro mēnesi, kurā tas pieprasīts, uz laiku līdz vienam gadam, 
katru gadījumu izvērtējot atsevišķi.

34. Pabalsta apmērs mēnesī līdz 50,00 EUR.
X. Pabalsts Ziemassvētku paciņām

35. Ziemassvētku pabalsts piešķirams mantiskā veidā katru gadu – saldumu paka līdz 5,00 EUR.
36. Saldumu pakas tiek dalītas:
36.1. bērniem no 1 gada vecuma līdz skolas gaitas uzsākot, svētku pasākumā;
36.2. personām ar invaliditāti kopš dzimšanas, ar Sociālā dienesta darbinieku piegādi dzīvesvietā;
36.3. personām, kuras ievietotas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 

nogādājot personīgi. 
XI. Pabalsts politiski represētām personām

37. Pabalsts tiek piešķirts politiski represētām personām, kurām ir piešķirts politiski represētās 
personas statuss.

38. Pabalsts tiek piešķirts 20,00 EUR apmērā, izmaksājot Pāvilostas novada pašvaldības kasēs 14. 
jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.

XII. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām
39. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir paredzēts perso-

nas pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas deklarētā dzīves vieta pirms ieslodzījuma bija Pāvil
ostas novadā.

40. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda pase un jāiesniedz 
ieslodzījuma vietas institūcijas izdotās izziņas par atbrīvošanu kopija (uzrādot oriģinālu).

41. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 50,00 EUR apmērā.
42. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, 

ja pabalsta pieprasītājam nav patstāvīgu ienākumu.
XIII. Apbedīšanas pabalsts

43. Personas nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts mirušā ģimenes loceklim vai 
personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

44. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts:
44.1. gadījumos, kad persona ir vientuļa un nav tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu – ienākumi 

ir mazāki līdz attiecīgā gada valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra;
44.2. gadījumos, kad personai, kura ir vientuļa, ir tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu un tas 

ir mazāks par attiecīgā gada valstī noteikto minimālo darba algu, – starpības apmērā starp summu.
45. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai ir jāiesniedz mirušās personas miršanas apliecī-

bas kopija un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 
vai lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu.

46. Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai.
47. Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai 

daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
XIV. Lēmumu paziņošana, apstrīdēšana un pārsūdzības kārtība

48. Sociālā dienesta pieņemtu lēmumu var apstrīdēt Pāvilostas novada pašvaldībā, Pāvilostas no-
vada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

49. Ja palīdzības persona nav apmierināta ar Pāvilostas novada pašvaldības lēmumu, tā ir tiesīga 
to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi
50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, 2018. gada 1. janvāri, spēku zaudē Pāvilostas novada 

pašvaldības 2015. gada saistošie noteikumi Nr. 9 “Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem 
Pāvilostas novadā”.

51. Saistošie noteikumi publicējami Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvil
ostas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā  www.pavilosta.lv.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepiecie-
šamības pamatojums

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai sniegtu atbalstu Pāvilostas novada pensijas 
vecuma personām, politiski represētām personām, ģimenēm ar bērniem, 
personām, kuras nonākušas krīzes situācijā, un nosaka pašvaldības pabalstu 
veidus un apmērus, kas tiek piešķirti papildus sociālās palīdzības pabalstiem, 
šo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem, 
pārsūdzēšanas kārtību. Šos pabalstus piešķir, neizvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Šie noteikumi paredz papildināt jau bijušos noteikumus ar pabalstu daudzbērnu 
ģimenēm, lai palīdzētu sagatavoties skolas gaitām.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Papildu līdzekļi pabalstu piešķiršanai tiks iekļauti Sociālā dienesta budžetā.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Pāvilostas novada Sociālais dienests saskaņā ar 
saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana 
pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt 
pēc to saņemšanas.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

APSTIPRINĀTI
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NOTIKUMI 

2018. gada janvārī

Aicinām ikvienu interesentu no 2018. gada 12. februāra līdz 2018. gada 25. feb-
ruārim piedalīties fotokonkursā. Katrs pretendents var iesniegt līdz 5 fotoattēliem 
nesamazinātā elektroniskā jpg vai png formātā. Dalībnieks iesniedz paša radītas meln-
baltas/krāsainas fotogrāfijas. Fotoattēliem jāraksturo tēmas saistībā ar Pāvilostas no-
vadu: jūras tēma, tai skaitā zvejniecība, vietējo iedzīvotāju sadzīve.

Foto materiāli iesniedzami elektroniski pa epastu: vizma.gegere@pavilosta.lv ar 
norādi “FOTOKONKURSAM” vai nogādājami personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) USB zibatmiņas 
vai CD datu nesējā ar norādi “FOTOKONKURSAM”.

Konkursa mērķis: veicināt kultūrvēstures popularizēšanu un tūrisma attīstību 
Pāvilostas novadā un kultūras mantojuma ilgtspēju, noorganizējot fotoizstādi “Pie jū-
ras dzīve mana”.

Konkursa dalībnieki: pretendentu vecumam, kas iesnieguši pieteikumu dalībai 
konkursā atbilstoši instrukcijas (turpmāk – instrukcija) noteikumiem, nav ierobežo-
jumu. 

Konkursa žūrija: komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi – komisijas priekš-
sēdētājs Varis Sants, komisijas locekļi: projekta vadītāja Vizma Ģēģere, Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova un divi komisijas locekļi no firmas, 
kas uzvarēs iepirkumā par fotoizstādes organizēšanu.

Konkursa vērtēšana notiks divās kārtās: pirmo kārtu vērtēs žūrija piecu cilvē-
ku sastāvā. Pirmā kārtā tiek atlasītas 35 fotogrāfijas, no kurām tiek izgatavota izstāde 
“Pie jūras dzīve mana”. Otrajā kārtā vērtējumu fotogrāfijām sniedz izstādes apmeklē-
tāji, kā arī vērtēšana notiek interneta balsošanā, kas nosaka pirmo trīs vietu ieguvējus.  

Konkursa uzvarētāji: trīs labāko fotogrāfiju autori tiek apbalvoti ar balvām.
Izstāde tiek eksponēta Pāvilostas novadpētniecības muzejā, Dzintaru ielā 1, Pā-

vilosta, Pāvilostas novads, un Palangas kūrorta muzejā, Birutes alejā 34A, Palanga, 
Lietuva.

Konkursa nolikums: www.pavilosta.lv un Pāvilostas novadpētniecības muzejā.
Kontaktpersonas: Vizma Ģēģere vizma.gegere@pavilosta.lv, telefons 63484561, 

un Irina Kurčanova irina.kurcanova@pavilosta.lv, telefons 63498276.

KONKURSU 
“PIEKRASTES SADZĪVI IEDVESMOJOŠĀS LIECĪBAS”

Novada iedzīvotāji no 2018. gada 15. februāra līdz 2018. gada 2. martam aicinā-
ti piedalīties konkursā “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošās liecības”. Katrs preten-
dents var iesniegt priekšmetus, kas saistās ar Pāvilostas novada vēsturi. Priekšmetiem 
jāraksturo tēmas saistībā ar Pāvilostas novadu: jūras tēma, tai skaitā zvejniecība, 
dzintars, Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta vēsturiskā sadzīve. Priekšmeti mu-
zeja krājuma papildināšanai iesniedzami personīgi Pāvilostas novadpētniecības muze-
jā, Dzintaru ielā 1, Pāvilostā.

Konkursa mērķis: veicināt kultūrvēsturisko attīstību Pāvilostas novadā un ob-
jektu kultūras mantojuma ilgtspēju, noorganizējot muzeja priekšmetu krājuma pa-
pildināšanu ar jauniem un vērtīgiem priekšmetiem. Priekšroka tiek dota ar jūras un 
zvejniecības tēmu saistītiem priekšmetiem.

Konkursa dalībnieki: pretendentu vecumam, kas iesnieguši pieteikumu dalībai 
konkursā atbilstoši instrukcijas (turpmāk – instrukcija) noteikumiem, nav ierobežo-
jumu. 

Konkursā iesniegto priekšmetu vērtēšanu veiks muzeja krājuma komisija 
četru locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova, komisijas locekļi: krājuma glabātāja Larisa Ķipste, bibliotē-
kas vadītāja Mairita Vītola un Pāvilostas vidusskolas vēstures skolotāja Ārija Paipa.

Konkursa uzvarētāji: komisija noteiks muzejam vērtīgākos un tēmai atbilstošā-
kos priekšmetus, un vērtīgāko priekšmetu iesniedzēji tiks apbalvoti.

Konkursa nolikums: www.pavilosta.lv un Pāvilostas novadpētniecības muzejā.
Kontaktpersonas: Irina Kurčanova irina.kurcanova@pavilosta.lv, 

telefons 63498276, un Vizma Ģēģere vizma.gegere@pavilosta.lv, telefons 63484561. 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA SADARBĪBĀ 
AR PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJU IZSLUDINA

PĀVILOSTAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU FOTOKONKURSU

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA
PIETEIKŠANOS UZ SPORTA KOMANDU UN PAŠDARBĪBAS

KOLEKTĪVU APMAKSĀTAJIEM ĀRZEMJU BRAUCIENIEM

Pamatojoties uz 2016. gada 24. novembra Pāvilostas novada domes sēdes protokolu 
Nr. 14., 5.§ “Par Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības 
iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtību”, pašvaldības 
ārzemju braucienu izvērtēšanas komisija izsludina pieteikšanos uz plānotajiem ārzemju 
braucieniem sporta komandām, individuālo sporta veidu sportistiem, kultūras namu un 
izglītības iestāžu pašdarbības kolektīviem un mākslinieciskās pašdarbības dalībniekiem 
2018. gadā. Ar apmaksas kārtības noteikumiem var iepazīties www.pavilosta.lv sadaļā  
Domes dokumenti/Noteikumi, nolikumi. 

Brauciena vieta, mērķis, laiks, izdevuma tāme, dalībnieku skaits, uzaicinājuma vēstule un 
īss apraksts par plānotā brauciena programmu jāiesniedz līdz 2018. gada 26. februārim 
Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) pašvaldības kancelejas vadītājai 
Aritai Mūrniecei. 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTU

 FINANSĒŠANAS KONKURSU 2017. GADAM

Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Pāvilostas novadā un kuru rezul-
tāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam  un tā iedzīvotājiem.

Projektu konkurss tiek izsludināts no 2018. gada 1. marta līdz 8. aprīlim plkst. 12.00 
(laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilos-
tas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā  pie projektu koordina-
tores Vizmas Ģēģeres. 

Projektu vērtēšana notiks līdz 2018. gada 17. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks 
paziņoti rakstiski pretendentiem un publiski ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Pāvilostas 
Novada Ziņas” un novada mājaslapas www.pavilosta.lv starpniecību.

Pāvilostas novada domes piešķirtā finansējuma apjoms šai aktivitātei ir 5000,00 EUR. 
Maksimālā summa vienam projektam ir 700,00 EUR.

Projektu konkursa nolikums tiks izsludināts pēc Pāvilostas novada domes sēdes, 22. 
februāra. Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas būs pieejamas mājaslapā www.pavi-
losta.lv, sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā” un “Domes paziņojumi”, kā arī tās varēs saņemt 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,  pie projektu koordinatores Vizmas 
Ģēģeres. Vairāk informācijas pa tel. 63484561.

 
Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Janvārī pašvaldības policija 
veica šādus darbus:

Valsts policija aicina iedzīvotājus pieskatīt savu traktortehniku, jo diemžēl pēdējo 
dienu notikumi parāda to, ka garnadžiem tā nepaliek nepamanīta, vēl jo vairāk, ja tā 
stāv brīvi pieejama. Lai nesaskartos ar materiālajiem zaudējumiem gadījumā, ja zagļi 
tomēr nolēmuši paviesoties svešā īpašumā, Valsts policija aicina pasargāt sevi un infor-
mēt likumsargus, ja pamanāt aizdomīgas un nepiederošas personas savā vai kaimiņu 
īpašumā.

 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas aicina iedzīvotājus pie-
vērst uzmanību nepiederošām personām vai transportlīdzekļiem, kuri manīti jūsu vai 
jūsu kaimiņu īpašumos vai to tuvumā. Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā šogad ir 
reģistrēti jau 3 gadījumi Grobiņas un Priekules novados, kuros ir konstatētas traktoru 
zādzības, radot cietušajiem tūkstošiem eiro lielus materiālos zaudējumus.

Lai pasargātu savu traktortehniku no zagļiem, iesakām to neatstāt brīvi pieejamu 
lauka vidū, bet novietot drošā, slēgtā vietā. Arī traktortehnikas atslēgas ir jāglabā ne-
piederošām personām nepieejamā vietā. Likumsargi aicina – pamanot aizdomīgas per-
sonas savu vai kaimiņu īpašumu tuvumā, nekavējoties par to informēt Valsts policiju, 
zvanot pa tālruni 110!

 Informāciju sagatavoja:
VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze

Madara Šeršņova, tālr. 63404604,
madara.sersnova@kurzeme.vp.gov.lv

Valsts policija aicina iedzīvotājus 
pievērst uzmanību aizdomīgām 
personām savos īpašumos

â Krastmalā pie Strantes muižas, Sakas pagastā, atrasta kremēšanas urna ar kre-
mēšanas produktiem. Uz urnas iegravēta Vācijas adrese. Urna nodota Valsts policijai.

â Kāds Pāvilostas iedzīvotājs izdzinis savu meitu no mājām. Bērns nogādāts mātei. 
Tiek izskatīta bērnu nošķiršanas iespēja.

â Pāvilostā privātīpašumā tika kurināts ugunskurs. Ierodoties notikuma vietā, tika 
noskaidrots, ka ugunskura dedzināšana saskaņota ar ugunsdzēsējiem. No kaimiņiem 
neviens iesniegums par traucēšanu nav saņemts.

â Pēc telefona zvana saņemšanas Pāvilostā no sveša dzīvokļa izraidīts piedzēries 
vīrietis.

â Pāvilostā privātmājā atrasts miris vīrietis bez vardarbības pazīmēm. Izsaukti 
mediķi un paziņots Valsts policijai.

â Pāvilostā, Dzelzceļa ielā 50 (Meniķī), vizinoties pa ledu, ielūzusi viena automa-
šīna. Cietušo nav.

â Uz Liepājas – Ventspils šosejas grāvī iebrauca automašīna. Cietušo nav. Par no-
tikumu paziņots Valsts policijai.

 
Ziema periodiski atgādina par sevi un vietām sasaldē ūdeni. Brīdinu makšķerniekus 

par pārvietošanos pa ledu. Tas var būt plāns, izskalots no apakšas ar ūdens straumi, at-
kusis. Esiet uz ledus uzmanīgi, nekāpiet uz ledus, atcerieties par savu drošību. Jūsu loms 
nav vērtīgāks par jūsu dzīvību.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns
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25. janvārī Rīgas pilī Valsts prezidents 
un “Zaļā sertifikāta” patrons Raimonds Vē-
jonis un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Gerhards 22 
lauku tūrisma saimniecībām visā Latvijā 
pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais 
sertifikāts”. Šo nozīmīgo apbalvojumu sa-
ņēma arī divi tūrisma uzņēmumi Pāvilos-
tas novadā.

Pāvilostas novadā novērtēts kempings 
“Laikas” Ziemupē ar saimniekiem Lieni 
un Oskaru – kā izcils ilgtspējīgas un videi 
draudzīgas saimniekošanas piemērs ne 
tikai piekrastē, kāpu zonā, bet arī Latvijā 
kopumā. Koka namiņi ir celti, maksimāli 
saudzējot meža vērtības un izmantojot da-
bai un cilvēka veselībai draudzīgus mate-
riālus. Pērn uzlabota atkritumu šķirošanas 
sistēma, atjaunota koka laipa uz jūru, kas 

palīdz saudzēt piekrastes kāpu biotopus. 
Savukārt brīvdienu mājā “Zariņi” Sarai-
ķu ciemā saimniece Ilma Ruduša rūpīgi 
seko līdzi, kā viesi šķiro atkritumus, un 
piedāvā viņiem pašu audzētus zaļumus un 
dārzeņus.

Pāvilostas novada Tūrisma informā-
cijas centra darbinieki atzīst: “Liels lep-
nums, ka mūsu novadā ir tik uzņēmīgi 
cilvēki, kuri ir gatavi domāt “zaļi” labākas 
nākotnes vārdā. No sirds sveicam sertifi-
kāta saņēmējus un vēlam dabai draudzī-
gus atpūtniekus!”

“Zaļo sertifikātu”, kas ir nacionālas 
nozīmes lauku tūrisma uzņēmumu vides 
kvalitātes zīme, ieviesa 2000. gadā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēji 
saņem “Zaļo sertifikātu”

Kempinga “Laikas” Ziemupē saimnieki Liene un Oskars ar Valsts prezidentu 
un “Zaļā sertifikāta” patronu Raimondu Vējoni un VARAM ministru Kasparu 
Gerhardu. Foto no www.celotajs.lv

Janvāra pēdējā nedēļas nogalē, no 
26. līdz 28. janvārim, Viļņā norisinājās 
starptautiskā tūrisma izstāde “ADVEN-
TUR 2018”. Tā ir nozīmīgākā tikšanās 
vieta Baltijas jūras valstu tūrisma pro-
fesionāļiem, kur tiek dibināti kontakti, 
plānoti jauni tūrisma maršruti un stip-
rināta esošā sadarbība.

Liepājas puses tūrisma piedāvājums 
šajā gadā tika prezentēts Liepājas stendā, 
kas tika veidots jaunajā Liepājas identitātē.

Pāvilostas novadu šajā gadā izstādē 
pārstāvēja Pāvilostas novada TIC vadītā-
jas pienākumu izpildītāja  Anta Lībiete, 
iepazīstinot ar interesantākajām apskates 
vietām un 2018. gada novada kultūras 
pasākumu plānu. Ūdenstūrisma cienītāji 
novērtēja Pāvilostas novada plašo piedā-
vājumu: izbraucienus ar zvejas kuģīti vai 
koka laivu jūrā, piedalīšanos burāšanas 
apmācībās, spēku izmēģināšanu laivoša-
nā ar kanoe laivām vai jūras kajakiem, bet 
asāku izjūtu alkstošajiem – sērfošanas un 
veikborda priekus. Tāpat interesenti bija 
patīkami pārsteigti par plašo naktsmīt-
ņu piedāvājumu gan brīvdienu māju, gan 
kempingu pieejamības ziņā. 

 Izstādē īpaši apmeklētāju uzmanība 
tika vērsta uz neatkārtojamo mazpilsētas 
šarmu un piemērotību nesteidzīgai atpū-

tai ar bērniem. Jau tradicionāli lietuviešus 
vilināja garā jūras robeža, kūpinātas zivis 
un Akmeņraga bāka. Daudziem apmek-
lētājiem Pāvilosta bija liels atklājums, un 
tika nodibināti kontakti ne tikai ar izstā-
des apmeklētājiem, bet arī žurnālistiem.

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas 
birojs (LRTIB) izstādes apmeklētājus iepa-
zīstināja ar pilsētas un apkārtnes tūrisma 
piedāvājumu atpūtai dažādos gadalaikos, 
informēja par 2018. gada kultūras un 
sporta notikumiem, novadu tūrisma piedā-
vājumu, kultūrvēsturiskā un gastronomis-
kā tūrisma iespējām, sniedza ieteikumus 
aktīvās atpūtas cienītājiem un ģimenēm ar 
bērniem, kā arī prezentēja konferenču rī-
košanas iespējas un atbildēja uz dažādiem 
praktiskas dabas jautājumiem, kas intere-
sē potenciālos tūristus.

      Šajā gadā no 2. līdz 4. februārim Pā-
vilostas novada tūrisma piedāvājums tiks 
prezentēts Rīgā, starptautiskajā tūrisma 
izstādē “Balttour 2018”, kurā Pāvilostas 
novads piedalīsies ar savu stendu. Tāpat 
Pāvilostas novada TIC dosies uz Latvijas 
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur jūnija 
sākumā būs lielais gadatirgus.

 
Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. 

Anta Lībiete

Pāvilostas novads piedalās 
tūrisma izstādē Viļņā

Foto: Inta Šoriņa

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība janvārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“Mežgravas”, Vērgales pagastā, 11,48 ha platībā.
“Vērgales Turaidas”, Vērgales pagastā, 0,688 ha platībā.
“Apenīši”, Sakas pagastā, 20,2 ha platībā.
Ostmalas iela 17, Pāvilostā, 4700 m2 platībā.
“Uzkalniņi”, Sakas pagastā, 5,3642 ha platībā.
“Ziemupes Ezermaļi”, Vērgales pagastā, 6,06 ha platībā.
Parka iela 8, Pāvilostā, 1210 m2 platībā.
“Ziemupes darbnīcas”, Vērgales pagastā, 0,76 ha platībā.
“Zuļģi”, Vērgales pagastā, 9,7 ha platībā.

ZINĀŠANAI
VĒRGALES VESELĪBAS CENTRĀ dakteris Juris KRAĢIS pacientus pieņem trešdienās 

no plkst. 9.00 līdz 14.00 un piektdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00. Pieraksts pie daktera 
OBLIGĀTS pa tel. 26046489. 

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 Vērgales veselības centrā pie ambulatorās aprūpes 
māsas Baibas Blaubārdes ir iespējamas veikt analīzes.

Mežzinis Arturs  BRIKMANIS pieņems apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 2018. gada 
13. februārī no plkst. 9.00 līdz 12.00.

INFORMĀCIJA
Kasiere Māra ŠVĪTIŅA būs atvaļinājumā no 12.02.2018. līdz 20.02.2018. 

SLUDINĀJUMS
Sociālais dienests lūdz atsaukties kādu ģimeni, kura varētu dāvināt bērna sporta ratiņus.

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS 2018. GADA 16. FEBRUĀRĪ:

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

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).
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11. janvāra pēcpusdienā Pāvilostas bibliotēkā 
uz pirmo šī gada tikšanos tika aicināti “Grāmatu 
starta” dalībnieki. Tā kā šis ir Suņa gads, lasījām 
stāstu par suņiem. Pēc tam bērni kopā ar vecākiem 
pagatavoja katrs savu “gleznu” ar suni, izmantojot 

dažādus beramus pārtikas produktus. Protams, ne-
iztika arī bez rotaļām, kurās bērni aktīvi iesaistījās.

Paldies vecākiem par sarūpētajiem našķiem! 
Tiksimies nākamajā mēnesī!

Elīna Horna

Šogad pirmo reizi tiekas 
“Grāmatu starta” dalībnieki

Foto: E. Horna

Pirmdien, 22. janvārī, Pāvilostas bibliotēkā no-
tika Vairas Kārkliņas radošā nodarbība “Ziedu pa-
saulē”. No interesanta materiāla – foamirāna – tika 
gatavoti ļoti skaisti ziedi. Darbs ir ļoti laikietilpīgs. 
Vispirms ir jāsagatavo visas nepieciešamās sastāv-
daļas un tad jālīmē tās kopā, veidojot ziedus. Visām 

nodarbības dalībniecēm tas bija pa spēkam, un gala 
rezultātā tapa ļoti skaisti un krāšņi ziedi. 

Liels paldies Vairai par šo burvīgo iespēju apgūt 
atkal kaut ko jaunu un interesantu! Ceram arī uz 
turpmāku sadarbību!                         

Elīna Horna

Vaira Kārkliņa vada radošo nodarbību
Foto: M. Vītola

2018. gada 15. janvārī Pro-
fesionālās izglītības kompeten-
ču centrā Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidussko-
la notika stīgu instrumentu 
spēles – vijoļspēles audzēkņu 
Valsts konkursa II kārta, kurā 
piedalījās labākie un spilgtākie 
audzēkņi no Lejaskurzemes re-
ģiona mūzikas skolām.  

II vecuma grupā Pāvilostas 
Mūzikas skolu pārstāvēja 5. vi-
joļspēles klases audzēkne Gab-
riela VagotiņaVagule, iegūstot 

godalgoto III vietu.
Lepojamies ar Gabrielas pa-

nākumiem konkursā, neatlaidīgo 
darbu, atskaņojot A. Vivaldi Kon-
certu sol mažorā. 

Gabrielu konkursam sagata-
voja skolotāja Dace Bērzniece un 
koncertmeistare Jeļena Doroņi-
na. Paldies skolotājiem un vecā-
kiem par atbalstu bērna audzinā-
šanā!

Pāvilostas Mūzikas skolas 
direktore Inga Šnore

Mūsu vijolniece 
gūst labus rezultātus

Foto: D. Bērzniece

Pēc biedrības “Pāvilos-
tas kultūrvēsturiskais vides 
centrs” ierosinājuma Ziemas-
svētku laikā notika konkurss 
“Ceļā uz gaismu 2017”. Bied-
rība svētku noformējumu vēr-
tēja pēc novada domes apstip-
rināta nolikuma, konkursu 
iepriekš neizsludinot. Tā kā 
šādu konkursu rīkojām pirmo 
reizi, tad uzsvaru gribējām 
likt uz iedzīvotāju pašinicia-
tīvu un vērtēt tos, kuri tiešām 
svētkos vēlējušies iepriecināt 
ne tikai sevi, bet arī citus ar 
skaistiem, rūpīgi pārdomā-
tiem rotājumiem, kas izgais-
mo mūsu pilsētu gada tum-
šākajā laikā ceļā uz gaismu 
– Ziemassvētkiem, jauno gadu 
un Zvaigznes dienu. 

Vērtēšanas komisijā strādā-
ja – ainavu arhitekte Uldze Lie-
piņa, floriste Vaira Kārkliņa un 
māksliniece Daiga Krzišteka. Pēc 
konkursa nolikuma vērtēti tika 
– skatlogu, publisko ēku, izglītī-
bas iestāžu ēku, dzīvojamo ēku 
un balkonu/dzīvokļu logu nofor-
mējumi. Skatlogu un balkonu/
dzīvokļu logu svētku noformēju-
ma nominācijās balvas nolēma 
nepiešķirt. 

Konkursu finansiāli atbalstī-
ja novada pašvaldība, piešķirot 
naudas balvām kopsummā 100 
EUR. Par labāko publisko ēku 
noformējumu naudas balvu sa-
ņēma z/k “Kaija” zivju veikala 
noformējums. Par īpaši gaumīgu 
un radošu svētku noformējumu 
naudas balva – Pāvilostas vidus-
skolai, bet dzīvojamo ēku grupā 
naudas balvu komisija piešķīra 
Mežavilku ģimenei E. Šneidera 
laukumā 6 par košo, bagātīgi iz-
gaismoto svētku egli. Tā kā noli-
kums paredz, ka rīkotājs patur 
tiesības nenoteikt uzvarētājus 
visās nominācijās (šogad skatlo-
gu un balkonu/dzīvokļu nofor-
mējumi izpalika), tad komisija 
nāca ar saviem ierosinājumiem 
un simboliskas naudas balvas 
tika piešķirtas arī Pāvilostas PII 
“Dzintariņš”, Arāju ģimenei Par-
ka ielā 15, Blaubāržu ģimenei 
Dzintaru ielā 36 un Tirgus ielas 
5 iedzīvotājiem.  

Lai arī šoreiz balvas nepie-
šķīra, bet komisija lielu paldies 

par svētku noformējumu vēlas 
teikt arī Bērnu un jauniešu cen-
tram “Krams” par noformēto 
skatlogu un Pāvilostas kultūras 
namam, kas regulāri rūpējas 
par savas iestādes noformējumu 
svētkos.

Komisijas locekļu pārdomas 
pēc konkursa nav visai glaimojo-
šas. Droši vien arī ikviens iedzī-
votājs, kurš svētku laikā apmek-
lēja citas pilsētas un pagastus, ar 
nožēlu var teikt, ka šogad izskatī-
jāmies pieticīgi. Pilsētas egle un 
ielu rotājumi bija neizteiksmīgi. 
Kā pietrūka? Izdomas, ieintere-
sētības, laika, finansiālo līdzekļu, 
organizatorisko iemaņu vai sirds 
atdeves? Kur šogad bija ieslēpu-
šās mazās, košās krāsās izgais-
motās eglītes, kas citus gadus 
rotāja pilsētu?

Nākamajos Ziemassvētkos 
komisija iesaka atrast vienojošus 
elementus, kas būtu raksturīgi 
tikai mūsu pilsētai, un atteik-
ties no standarta rotājumiem. 
Varbūt labāk par puķītēm pie 
mūsu apgaismes stabiem izskatī-
tos enkuri, zivtiņas vai laiviņas? 
Un kāpēc sniegavīru ģimeni ne-
ietērpt jūrnieku tērpos? Visiem 
zināms, ka kaimiņu rosīšanās un 
savas apkārtnes labiekārtošana 
rosina arī līdzcilvēkus gaišākām, 
cerīgākām domām un darbiem. 
Tāpēc komisijas vēlējums paš-
valdības atbildīgajiem darbinie-
kiem – nākamos Ziemassvētkus 
sagaidīt, gaiši, radoši, savlaicīgi 
un pārdomāti noformējot savu 
pilsētu svētkiem. Tad ceram, ka 
arī iedzīvotājiem būs priecīgāks 
noskaņojums un iedvesma savas 
vides svētku noskaņas radīšanā. 
Ceram, ka svētku rotājumu kon-
kurss Pāvilostas pilsētā izveido-
sies par  tradīciju.   

PALDIES pašvaldībai par 
konkursa finansiālo atbalstu. 
PALDIES iedzīvotājiem, kuri pie-
dalījās Pāvilostas pilsētas svētku 
noskaņas radīšanā, izgaismojot 
un izrotājot savu iestādi un māju 
ceļā uz Ziemassvētkiem!

Ar vēlējumu visiem šajā 
pilsētā dzīvot gaišāk un prie-
cīgāk – biedrības “Pāvilostas 

kultūrvēsturiskais vides centrs” 
vadītāja Marita Horna

KONKURSS
“Ceļā uz gaismu 2017”
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Pāvilostas vidējās paaudzes 
deju kolektīvs pastāv jau no 
1999. gada, bet kopš 2015. gada 
17. oktobra aktīvi 20 dejotāji jeb 
10 pāri ar lepnumu dejo Pāvil-
ostas VPDK “Mārsils”. Gandrīz 
20 gadu laikā vidējās paaudzes 
deju kolektīvā dejojuši daudzi 
pāvilostnieki – kāds vienu se-
zonu, bet cits jau no kolektīva 
pastāvēšanas pirmsākumiem.

Pēdējos piecus gadus kolektī-
vā nostabilizējies dalībnieku sa-
stāvs, kas ļāvis pamazām izaugt 
ne vien kā vienotam kolektīvam, 
bet arī tautisko deju pasniegšanas 
mākslā, Liepājas apriņķa tautas 
deju skatēs parādot arvien labā-
kus rezultātus.

2016. gada rudenī deju ko-
lektīva “Mārsils” dalībnieki un 
vadītāji nolēma dibināt biedrību 
ar tādu pašu nosaukumu, par 
biedrības mērķiem izvirzot nema-
teriālā kultūras mantojuma vei-
cināšanu un latvisko vērtību po-
pularizēšanu plašākā sabiedrībā, 
šīs vērtības nododot no paaudzes 
paaudzei.

Kolektīva ilgās pastāvēšanas 
laikā dejotāji skatēs un koncertos 
uzstājās ar vismaz 11 gadus ve-
ciem Sakas novada tautastērpiem, 
kuri ir ne tikai fiziski, bet arī mo-
rāli novecojuši. Pašreizējie Sakas 
tautastērpi ir izgatavoti 2006. 
gadā. Pāvilostas deju kolektīvs 
no Liepājas deju apriņķa skates 
žūrijas ir vairākkārt saņēmis pa-
matotus aizrādījumus par Sakas 
tautastērpa nepilnībām, un no 
žūrijas izskanēja ieteikums par 
vēl viena tautastērpa nepiecieša-
mību kolektīvam. Paši “Mārsila” 
dejotāji uzskatīja un vienojās, ka 
Alsungas novada tautastērps ir 
viens no skaistākajiem un krāš-
ņākajiem tautastērpiem visā Lat-
vijā un tā izcelsmes vieta atrodas 
nepilnu 35 km attālumā no Pāvil
ostas. Tādējādi tika nolemts ar 
projektu par Alsungas tautastēr-
pa izgatavošanu deju kolektīvam 
“Mārsils” startēt vietējās rīcības 
grupas “Liepājas rajona partnerī-

Pāvilostas deju kolektīvs “Mārsils” 
projektā darina Alsungas tautastērpus

ba” izsludinātajā “Leader” projek-
tu konkursa 1. kārtā.

2017. gada vasarā biedrība 
“VPDK Mārsils” uzsākusi pro-
jekta “Alsungas tautastērpa 
izgatavošana Pāvilostas vidē-
jās paaudzes deju kolektīvam 
“Mārsils”” īstenošanu, kam fi-
nansējums tika rasts no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) apakšpasākuma 
“Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātē “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”. 
Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 19 868,20 EUR, kur 
ELFLA finansējums ir 17 881,38 
EUR jeb 90% apmērā no kopējām 

attiecināmām izmaksām, bet Pā-
vilostas novada domes līdzfinan-
sējums – 1 986,82 EUR jeb 10% 
apmērā no kopējām attiecināmām 
izmaksām.

Pašlaik notiek projekta “Al-
sungas tautastērpa izgatavošana 
Pāvilostas vidējās paaudzes deju 
kolektīvam “Mārsils”” realizācija, 
kurā tiek šūti 20 jauni Alsungas 
tautastērpi, tai skaitā 10 sieviešu 
tērpi un 10 vīriešu tērpi. Projekta 
ietvaros tiek šūti gan autentiskie 
tautastērpi, gan ir jau izgatavotas 
autentiskās tērpa detaļas – grez-
nas saktas un metāla sleņģenes. 
Tautastērpu gatavošanu veic SIA 
“Muduri”, ar kuriem pirmo reizi 
Pāvilostas deju kolektīva “Mār-

sils” dejotāji un vadītāja tikās 
2017. gada jūnijā, lai noņemtu pir-
mos dejotāju auguma mērus. 

Savukārt 2018. gada 20. jan-
vārī Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā notika otrā tikšanās ar SIA 
“Muduri” meistariem. Šoreiz Pā-
vilostas vidējās paaudzes dejotāji 
pielaikoja jau gatavos Alsungas 
tautastērpa kreklus un bikses, 
kā arī vēlreiz precizēja izmērus 
vēl gatavojamiem apģērba gaba-
liem – vīru garajam mētelim jeb 
bruslakam, sievu brunčiem jeb 
lindrukiem, sievu jakām jeb vam-
zim u.c. 

Pāvilostas vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Mārsils” jaunos 
Alsungas tautastērpus Pāvilostas 

novada iedzīvotājiem un citiem in-
teresentiem prezentēs 2018. gada 
1. maijā Pāvilostas pilsētas kultū-
ras nama 70. jubilejas pasākumā.

Vairāk  informācijas  par  Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejams Eiropas Komisi-
jas tīmekļa vietnē.

Biedrības 
“VPDK Mārsils” valdes locekle 

Marita Kurčanova

BDR Liepājas 
rajona partnerība

Foto: M. Kurčanova
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Ziema atgādina  
par vitamīniem

Ar saaukstēšanos, tāpat kā 
aukstumu, saskaramies katru 
gadu, tāpēc jāspēj sevi laikus pa-
sargāt no saslimšanas. Ne vien-
mēr tas izdodas, tādēļ organisms 
jāstiprina jau slimošanas laikā 
vai uzreiz pēc atveseļošanās.

Ēdiens ārstē
Ikviena vīrusa infekcija ir 

smags slogs imūnajai sistēmai, 
un vēl pāris nedēļas pēc atvese-
ļošanās organisms spiests darbo-
ties pastiprinātā režīmā, lai tiktu 
galā ar vīrusu atstātajām sekām.

Ja ar sezonas vīrusu infek-
ciju organisms tiek galā dažās 
dienās un neseko komplikācijas 
(bronhīts, pneimonija, vidus-
auss vai deguna blakusdobumu 
iekaisumi u. c.), tas nozīmē, ka 
imunitāte ir pietiekami laba. Bet 
tās stiprināšana tik un tā ir jātur-
pina, jo ar laiku hronisks stress, 
nepareizs darba un atpūtas līdz-
svars ietekmē pat spēcīga cilvēka 
organismu. Tāpēc ārsti nebeidz 
atgādināt par nepieciešamību 
samazināt ikdienas spriedzi, 
ieviest regulāras fiziskas aktivi-
tātes un izvēlēties sabalansētu, 
pilnvērtīgu uzturu.

Ja ir stress, daudz negatīvu 
emociju, fiziska pārslodze, in-
tensīvs darbs un biežas straujas 
temperatūras svārstības, organis-
mā pastiprināti rodas brīvie radi-
kāļi un saslimšanas ir biežākas. 
Brīvos radikāļus neitralizē – iz-
vada no organisma – antioksi-
danti, tādēļ sulas un svaigi augļi 
un dārzeņi ir drošs pašpalīdzības 
veids, jo beta karotīnam, C un E 
vitamīnam piemīt šādas īpašības.

Pētījumi ir pierādījuši, ka pie-
tiekams cinka daudzums organis-
mā spēcina imunitāti un pasargā 
no saaukstēšanās un augšējo 
elpošanas ceļu slimībām – tas 
spēj samazināt slimošanas laiku. 
Visvairāk šā mikroelementa ir 
gliemežveidīgajos, labs avots ir 
rieksti un pupas.

Ja vairākas nedēļas neizdodas 
atkopties pēc pārciestas sezonas 
infekcijas – ir noguruma sajūta, 
ieilgušas iesnas vai klepus, pa-
stiprināta svīšana, samazinātas 
darba spējas –, svaigu krāsaino 
dārzeņu un augļu vai antioksi-
dantus saturošu augu produktu 

KĀ IZVAIRĪTIES NO SASLIMŠANAS ZIEMĀ

lietošana ir īpaši nepieciešama. 
Turklāt dārzeņi kā šķiedrvielu 
avots palīdz vielmaiņai un atvieg-
lo vēdera izeju.

 Uztura speciālisti iesaka 
bērnus radināt pie dārzeņiem un 
augļiem, tiklīdz tiek pārtraukta 
barošana ar krūti. Mazuļiem pie-
mēroti pašu pagatavoti vai veika-
lā nopērkami gatavie biezeņi, ar 
ko var aizstāt maltīti. Speciāliste 
iesaka zīdainim ik dienu izbarot 
vismaz vienu dārzeni vai augli, 
lielākiem – pat 500 g.

Veselībai, līdz ar to imunitā-
tei, svarīgs piens un skābpiena 
produkti. Piemēram, no svaigpie-
na vislabāk uzsūcas kalcijs, jo sa-
stāvā ir arī fosfors un D vitamīns. 
Olbaltumvielas un kalciju var 
uzņemt arī ar kefīru, ko iesaka 
dzert maltītes laikā, īpaši ēdot 
gaļu. Diemžēl kefīra bioloģiskā 
vērtība ir mazāka nekā pienam, 
tāpēc to dažkārt papildina ar vēr-
tīgajām bifidobaktērijām.

Dabiska aizsardzība
Augiem nav refleksu, kādi 

ir cilvēkiem un dzīvniekiem, lai 
cīnītos pret faktoriem, kas izrai-
sa slimības, taču sastāvā ir vēl 
dažas īpaši svarīgas aktīvas vie-
las, piemēram, bioflavonoīdi. Tie 
aizsargā no kaitīgajiem ārējās 
vides faktoriem – baktērijām, 
vīrusiem, sēnītēm, kaitīga gaisa 
sastāva u. tml. Šīs vielas noder 
arī cilvēkiem.

Kad vīrusi ir ņēmuši virsro-
ku un zāles tiek meklētas nevis 
aptiekā, bet starp tautas līdzek-
ļiem, iesakām ņemt vērā mikro-
elementu, vitamīnu u. c. vērtīgo 
vielu bioloģisko pieejamību. Tas 
nozīmē, ka jānoskaidro aktīvās 
vielas spēja uzsūkties organis-
mā. Piemēram, ja nav sakārtota 
zarnu mikroflora, tā būs agresī-
va un neļaus uzņemt vitamīnus. 
Savukārt arī zarnu baktērijas ir 
jālieto pareizi – tukšā dūšā, nevis 
ēšanas laikā!

Ārsti savās praksēs novēro-
juši vēl vienu grēciņu – stimu-
lējošās ehinācijas preparātus 
nedrīkst lietot ikviens! Īpaši tas 
attiecas uz maziem bērniem un 
veciem cilvēkiem. Šā auga aktī-
vās vielas diezgan īsā laikā imūn-
sistēmu sāk bloķēt. Tādēļ ehinā-
cijas kursam nepieciešamības 
gadījumā nevajadzētu pārsniegt 
10 – 14 dienas. Šā auga aktīvās 
vielas nav domātas profilaksei, jo 
tās imunitāti regulē, nevis stimu-
lē! Šī iemesla dēļ ehinācijas pre-
parāti nav ieteicami bērniem līdz 
viena gadu vecumam.

Ārsti kritiski izsakās arī par 
kompleksajām tējām, jo augiem 
ir vairāk nekā tikai viena īpašība, 
turklāt aktīvo vielu koncentrācija 
nav nosakāma, tādēļ nevar zināt, 
kādas īpašības dominēs un kāda 
būs organisma reakcija. Piemē-
ram, ingveru var lietot, cik vien 
sirds kāro, savukārt zaļo tēju va-

jadzētu ierobežot līdz divām tasī-
tēm dienā.

Diemžēl ne visu aptiekā no-
pērkamu augu valsts preparātu 
sastāvā ir aktīvās vielas, kas svai-
gos produktos. Taču aktīvajām 
vielām (bioflavonoīdiem, anto-
ciāniem u. c.) ir jābūt norādītām 
uz etiķetes un lietošanas instruk-
cijā. Piemēram, daudz pētījumu 
veikts ar greipfrūtu sēklām un 
mizām, un ir pierādīts, ka biofla-
vonoīdam, ko satur greipfrūts, ir 
gan antibakteriālas, gan pretvīru-
su un pretsēnīšu iedarbība. Savu-
kārt urīnceļu infekciju gadījumā 
ieteicamas dzērvenes vai dzērve-
ņu ekstrakts. Ogu aktīvajai vielai 
antociāniem ir pierādīta spēja 
kavēt biežākā šīs infekcijas izrai-
sītāja E.coli pieķeršanos urīnceļu 
sienām. Tādēļ, ja netiek lietotas 
svaigas dzērvenes, ekstraktam ir 
jāsatur antociāni. Produktos, kas 
ražoti no ogu sulas koncentrāta, 
aktīvās vielas tikpat kā nebūs.

Kā pasargāt bērnu un 
sevi no saslimšanas?

Pieci vienkārši padomi, kas 
palīdzēs izvairīties no saslimša-
nas:

1. Lai novērstu bērnu un arī 
pašu slimošanu, svarīgi ir sa-
ņemt visas nepieciešamās uztura 
vielas un mikroelementus. Uztu-

rā noteikti būtu jāiekļauj gaļa, zi-
vis un olas, tāpat arī sulas, svaigi 
augļi un dārzeņi. Ja tomēr liekas, 
ka viss nepieciešamais netiek uz-
ņemts, papildus var lietot vitamī-
nu un minerālvielu kompleksus. 
Un, protams, ļoti svarīgi uzņemt 
pietiekami daudz ūdens.

2. Arī apģērbam ir jābūt atbil-
stošam laika apstākļiem. Nevaja-
dzētu bērnus apģērbt pārāk bie-
zi, jo bērni vienmēr ir aktīvi un 
kustīgi, un pārkaršana paaugsti-
na iespējamību saslimt ar kādu 
no saaukstēšanās slimībām.

3. Tāpat vērts sekot līdzi tam, 
kāda ir gaisa temperatūra mā-
joklī, tai nevajadzētu pārsniegt 
19–20 grādus, jo, izejot no pārāk 
siltas telpas, gaisa temperatūras 
maiņas dēļ bērniņš tiek pakļauts 
saslimšanas riskam. Tāds prin-
cips jāievēro arī automašīnās. 
Noteikti regulāri jāvēdina telpas, 
to vajadzētu darīt arī slimības lai-
kā, lai samazinātu gaisa mitruma 
līmeni, līdz ar to uzlabojot skā-
bekļa apmaiņu telpā.

4. Gan bērnam, gan pašiem 
roku mazgāšana jāveido par ik-
dienišķu ieradumu, jo vīrusi iz-
platās ne tikai pa gaisu pilienu 
veidā, bet arī nonākot tiešā kon-
taktā ar slimniekiem.

5. Līdz ar apkures sezonas 
iestāšanos gaiss telpās kļūst sau-
sāks. Sausa gaisa ietekmē gļot-
ādas virsma deguna ejās izžūst, 
un deguns kļūst uzņēmīgāks pret 
baktērijām un kaitīgajiem mikro-
organismiem. Tāpēc ieteicams 
regulāri gan bērna degunu, gan 
savu skalot ar jūras ūdeni. Tas 
palielinās deguna spējas preto-
ties baktērijām un atjaunos nor-
mālu deguna funkcionalitāti.

Ieteikumi profilaksei 
ikdienā, lai pasargātu 
sevi no saslimšanas ar 
gripu.

1. Pilnvērtīgs uzturs.
Imunitātes stiprināšanai ir 

svarīgs pilnvērtīgs uzturs: ie-
kļaujiet savā ēdienkartē pēc 
iespējas vairāk produktu, kas 
satur fitokomponentus. Tie ir bio-
ķīmiski savienojumi, kas palīdz 
organismam cīnīties ar vīrusiem 
un saglabāt veselību. Šīs vielas ir 
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svaigos kāpostos, ķiplokos, loci-
ņos, citrusaugļos, jāņogās. Lieto-
jiet uzturā skābpiena produktus, 
jo tie satur mikroorganismus, kas 
stimulē imūno sistēmu. Nozīmīga 
loma ir C vitamīnam. Tas veicina 
interferona izstrādi organismā, 
kas darbojas vīrusiznīcinoši. Tā-
pēc ēdiet daudz kivi, mežrozīšu 
augļus, kāpostus, saldos piparus, 
apelsīnus un greipfrūtus. Daudz 
dzeriet zāļu tējas, svaigi spiestas 
sulas, minerālūdeni.

2. Izvairieties no cieša kon-
takta ar slimiem cilvēkiem.

Cilvēki ar vienu vai vairākiem 
šādiem simptomiem: drudzis, 
klepus, sāpes rīklē, ķermeņa sā-
pes, galvassāpes, drebuļi un no-
gurums, var būt inficēti ar gripu 

vai kādu citu vīrusu. Uzturieties 
vismaz viena metra attālumā no 
personas ar gripas simptomiem 
un izvairieties no cilvēku pārpil-
dītām vietām. Ja ievērot attālumu 
nevar, samaziniet, cik vien ie-
spējams, cieša kontakta laiku ar 
cilvēkiem, kuri varētu būt slimi. 
Ja nevar izvairīties no kontakta 
ar slimiem cilvēkiem vai cilvēku 
pārpildītām vietām, samaziniet 
šādu situāciju laiku, ciktāl iespē-
jams. Bez vajadzības neapmeklē-
jiet cilvēkus, kuri ir slimi.

3. Bieži mazgājiet rokas.
Bieža roku mazgāšana vai 

dez inficēšana palīdzēs izsargāties 
no vīrusiem. Rūpīgi nomazgājiet 
rokas ar ziepēm un ūdeni, it īpa-
ši pēc klepošanas vai šķaudīša-

nas. Netīro roku dezinficēšana ar 
spirtu saturošiem līdzekļiem sa-
mazina gripas vīrusu daudzumu, 
tomēr mazgāšana ar ziepēm un 
ūdeni ir efektīvāka. Roku mazgā-
šanai nevajadzētu būt tikai ātrai 
noskalošanai ar ūdeni; katru reizi 
mazgājiet rokas vismaz 20 sekun-
des. Pēc mazgāšanas ar ziepēm 
un ūdeni rūpīgi nosusiniet rokas, 
ja iespējams, ar vienreizlietoša-
nas papīra dvieļiem vai silta gaisa 
žāvētāju.

4. Izvairieties no pieskarša-
nās acīm, degunam vai mutei.

Bieži vīrusi izplatās, ja persona 
aizskar kaut ko, kas satur izraisītā-
jus, un pēc tam pieskaras (sava vai 
citas personas, piemēram, bērna) 
acīm, degunam vai mutei.

5. Vakcinējieties pret gripu.
Tuvojoties gripas sezonai, 

visefektīvākā profilakse ir vak-
cinācija, un arī šogad valsts at-
sevišķām iedzīvotāju grupām ap-
maksā vakcināciju pret gripu. Lai 
saņemtu daļēji valsts apmaksātu 
vakcīnu pret gripu, iedzīvotājiem 
jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. 

6. Pasākumi, lai pasargātu 
ģimenes locekļus un citas per-
sonas no saslimšanas.

Ja parādās gripai līdzīgie 
simptomi, nekavējoties jāsazinās 
ar ģimenes ārstu. Slimniekam jā-
paliek mājās un viņš jāizolē atse-
višķā istabā. Ja tas nav iespējams, 
slimnieka gultu jānorobežo ar 
vismaz 1,5 metru augstu aizsliet-
ni. Rūpīgi jāvēdina telpas. Slim-

niekam jālieto atsevišķi trauki 
un higiēnas piederumi. Deguna 
šņaukšanai jāizmanto vienreiz-
lietojams mutautiņš (salvetes), 
kas pēc lietošanas jāiznīcina. Vi-
siem jārūpējas par roku tīrību, ja 
rokas nav iespējams mazgāt zem 
krāna ūdens, tās jātīra ar mitrām 
salvetēm, salvetes pēc lietošanas 
jāizmet. Jādzer daudz šķidruma 
– tējas, dabīgas sulas, minerāl-
ūdens; medikamentu lietošanu 
jāsaskaņo ar ārstu.

Ievērojiet pareizu elpošanas 
higiēnu. Elpošanas higiēna nozī-
mē citu cilvēku pasargāšanu no 
saviem potenciāli infekcioziem 
deguna vai mutes izdalījumiem. 
Ja esat slims, klepojot vai šķau-
dot aizsedziet muti un degunu 
ar salveti vai (ja nav salvetes) ar 
saliektās rokas elkoņa iekšējo 
virsmu, nevis plaukstu. Salvetes 
pēc lietošanas izmetiet atkritumu 
tvertnē.

Palieciet mājās, neapmeklē-
jiet darbu vai skolu un ierobežo-
jiet kontaktus ar citiem, ja esat 
slims. Papildus iepriekš aprak-
stītajiem higiēnas pasākumiem, 
ja iespējams, veselām personām 
ir jāietur vismaz viena metra 
distance no personas ar gripas 
simptomiem. Pieaugušie, kuri ir 
slimi, var inficēt citus apmēram 
piecas dienas pēc simptomu pa-
rādīšanās, un bērni ir infekciozi 
apmēram septiņas dienas pēc 
simptomu parādīšanās. Tomēr ir 
lietderīgi uzskatīt personu par 
infekciozu visu laiku, kamēr ir 
simptomi.

Būtiska gripas profilakses sa-
stāvdaļa, īpaši paaugstināta riska 
objektos (ārstniecības iestādēs, 
izglītības iestādēs, sociālās aprū-
pes centros, dienesta viesnīcās), 
ir pastiprināta uzmanība telpu 
higiēnai. Telpu vēdināšana jāveic 
regulāri (vairākas reizes dienā, 
piemēram, skolas klasē – pēc 
katras mācību stundas), mērķtie-
cīgi organizējot brīžus, kad telpā 
neuzturas cilvēki. Telpā vismaz 
uz īsu brīdi (apmēram 5 minūtes) 
plaši jāatver logi, pēc iespējas ra-
dot caurvēja efektu.

 Telpās jāveic rūpīga tīrīša-
na un mitrā uzkopšana, izman-
tojot sadzīves mazgāšanas un 
dezinfekcijas līdzekļus. Vairākas 
reizes dienā ieteicams tīrīt un 
mazgāt koplietošanas priekšme-
tus, piemēram, durvju rokturus, 
margas, ūdens krānus, galdu 
virsmas, datoru tastatūras u. c. 
Gripas epidēmijas laikā ietei-
cams izņemt no koplietošanas 
grūti kopjamus priekšmetus, 
piemēram, galda spēles, mīkstās 
rotaļlietas.

 Minētajos paaugstināta riska 
objektos ir jānodrošina atbilsto-
ši apstākļi personīgās higiēnas 
veikšanai – siltais ūdens, sakop-
tas sanitārās ierīces, pietiekamā 
daudzumā roku mazgāšanas 
(šķidrās ziepes) un roku susinā-
šanas līdzekļi (vienreizlietojamie 
dvieļi vai elektriskie žāvētāji) 
un atkritumu tvertnes. Īpaši 
iestādēs, kur uzturas bērni, jā-
uzrauga, vai viņi rūpīgi mazgā 
un nosusina rokas, jāatgādina, 
ka šķaudot un klepojot jāaizklāj 
deguns un mute ar vienreizlie-
tojamo salveti un tā jāizmet tam 
paredzētā vietā.
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18. janvārī Pāvilostas novad-
pētniecības muzejs sadarbībā ar 
Pāvilostas vidusskolu organizēja 
barikāžu piemiņas pasākumu. 
Tā organizācijā piedalījās Vents-
pils piejūras muzeja vēsturnieks 
Artūrs Tukišs, kā arī Pāvilostas 
jaunsargu vadītājs Miķelis Emīls 
Horna ar savu klātbūtni atbalstīja 
notiekošās aktivitātes.

Lai plānotās aktivitātes ritē-
tu raiti, 5. – 7. klašu skolēni tika 
sadalīti grupās. Kamēr daļa sko-
lēnu klausījās muzeja vadītājas 
Irinas Kurčanovas barikāžu laika 
atmiņu stāstus un turpinājumā 
skatījās dokumentālo filmu, kur 
redzama Pāvilostas novadnieku 
dalība barikādēs Rīgā, tikmēr 
otra grupa rādīja zināšanas par 

šo laiku, aizpildot darba lapas, 
pēc tam pārrunājot ar A. Tukišu 
savus rezultātus. Vēlāk grupas 
mainījās vietām.

Nobeigumā visi pulcējās lau-
kā pie neliela ugunskura, un 5. 
klases skolnieks Rainers Zamarī-
tis nolasīja dažus barikāžu laika 
atmiņas stāstus.

Marita Rolmane

Atceroties barikāžu laiku

Foto: M. Rolmane

19. janvārī Vērgales pamat-
skolā atzīmēja 1991. gada bari-
kāžu aizstāvju atceres dienu.

Vispirms vecāko klašu skolēni 
noskatījās nelielu video materiā-
lu, kurā bija apkopota informācija 
par notikumu gaitu pirms 27 ga-
diem. Savukārt Vērgales muzeja 
vadītāja Mirdza Sīpola ar stāstīju-
mu spilgti atainoja barikāžu laika 
notikumus un gaitu gan Vērga

les pagastā, gan Latvijā kopumā. 
Stāstījuma laikā skolēniem bija 
iespēja aplūkot fotogrāfijas, kuras 
tapušas tolaik, 1991. gada barikā-
žu dalībnieka Piemiņas zīmi un 
apliecību par tās saņemšanu, kā 
arī uzzināt par to, cik daudz mūsu 
pagasta iedzīvotāju toreiz devās 
uz Rīgu, lai sargātu barikādes.  

Vita Braže

Barikāžu atceres pasākums 
Vērgales pamatskolā

Foto: V. Braže

Mazā, sirmā kumeliņā,
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Jāj un jāj, un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas.
 
Valoda nāk mums līdzi no 

bērnības ar mātes un tēva mīļu-
mu, ar vecmāmiņas stāstīto pa-
saku un tautas dziesmu burvību. 
Bērna runas attīstības pēctecības 
nodrošināšanā svarīga loma ir 
vecāku un pirmsskolas izglītības 
iestādes saskaņotai sadarbībai.

25. un 26. janvārī Pāvilostas 
PII “Dzintariņš” 3–4 gadīgo bērnu 
grupiņā “Vāverēni” notika pasaku 
rīti. Pie mums ciemojās piecas 
māmiņas un viena vecmāmiņa.

Markusa vecmāmiņa Daina 
Arāja, stāstīja bērniem pasaku par 
“Runci zābakos”. Mārtiņa mam-
ma Eva Blaubārde lasīja pasaku 
“Kurmītis un mašīna”. Henrija 
mamma Sanita Krēsliņa lasīja pa-
saku par Vinniju Pūku un sivēnu.

26. janvārī pasaku rītu atklā-
ja Jēkaba mamma Elīna Tetere ar 
pasaku “Vecīša cimdiņš”, kuru 
izspēlēja ar pašas gatavotiem 

pasaku tēliem. Santas māmiņa 
Mairita Tumpele stāstīja pasaku 
kopā ar meitiņu par “Sarkangal-
vīti”. Augusta mamma Anna Vez-
juka lasīja pasaciņu par “Runci 
zābakos” Šreka versijā.

Pārtraukumos starp pasakām 
bērni gāja rotaļās un papildināja 
pasaku rītu ar skaitāmpantiem 
un pirkstiņu rotaļām.

Paldies māmiņām un vecmā-
miņai, kas mūs atbalstīja un pie-
dalījās “Vāverēnu” grupiņas pasa-
ku rītos.

Pieaugušajiem ir tik daudz 
iespēju palīdzēt bagātināt bērnu 
valodu, mācot vērot apkārtni, sa-
runājoties ar viņu, lasot skaļi un 
stāstot. Pasaku rīta mērķis bija 
veicināt sadarbību starp bērnu, 
vecāku un pedagogu, lai nodro-
šinātu bērna valodas veiksmīgu 
attīstību. No tautasdziesmām, pa-
sakām un citas bērniem domātās 
literatūras viņi iemācās ar prātu 
un jūtām apgūt visu dzimtās va-
lodas bagātību.       

 
Skolotājas Dace un Rita

“Dzintariņā” notiek pasaku rīti

Foto: D. Vīgante
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Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Dzintariņš” jaunais gads iesā-
cies ar pārrunām par drošību uz 
ceļa. Janvārī pirmsskolas iestādē 
bija ieradušies policisti ar atbal-
sta komandu – runci Rūdi un 
bebru Bruno. Policijas pārstāvji 
rādīja bērniem filmiņu, izskaid-
roja situācijas un pārrunāja visu 
par drošības pasākumiem, kas jā-
ievēro, pārvietojoties pa ceļu, gan 
diennakts gaišajā, gan tumšajā 
laikā. Īpaši svarīga šī informāci-
ja bija bērniem, kas nokļūšanai 
uz pirmsskolas iestādi un mājās 
izmanto pašvaldības transpor-
tu. Šogad bērnu, kas brauc uz 
pirmsskolas iestādi no attālākām 
vietām, ir vairāk par 20 – gan-
drīz puse no iestādes audzēkņu 
skaita. Nu jau pamazām rīti un 
vakari kļūst gaišāki, tomēr arī 
krēslā redzamība ir apgrūtināta, 
tāpēc vecākiem jāatceras, ka ma-
zie draiskuļi uz ceļa būs daudz 
pamanāmāki, ja ietērpsiet tos 
atstarojošās vestēs, vai vismaz 
apģērbam piestiprināsiet atstaro-
tāju. Vēl vecākiem jāatceras, ka 
bērns jāsagaida tajā ceļa pusē, 
kurā piestāj autobuss, lai viņam 
vienam nebūtu jāšķērso ceļš. 
Tiem bērniem un viņu vecākiem, 
kas dzīvo šeit, mūsu mazajā pil-
sētiņā, jāatceras, ka pirmsskolas 
vecumā bērns viens var atrasties 
māju pagalmos, bet uz ceļa drīkst 
doties tikai vecāku pavadībā. 
Ņemsim vērā, ka ātrumu mīlošu 

Suns no sākta gala bijis cilvēkam uzticams draugs 
un sargs. Lai nu Suņa gads mūs visus sargā!

Foto: M. Pētermane

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ:
Marta ZAMARĪTE starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.–9. klasēm ieguva 1. vietu,
skolotāja Anna Kaže. 
Sanija BĒRZIŅA starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.–9. klasēm saņēma atzinību,
skolotāja Anna Kaže.
Diāna ŠLANGENA starpnovadu 12. klases vēstures olimpiādē ieguva 3. vietu, skolotāja Ārija Paipa.

                                                        Informāciju sagatavoja: A. Jakovļeva

VĒRGALES PAMATSKOLĀ:
3. vieta latviešu valodas olimpiādē 9. klases skolniecei Ievai JĒCEI. 
2. vieta latviešu valodas olimpiādē 8. klases skolniecei Evai VĪTOLIŅAI. 

 
Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Pāvilostas novadā

Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 22.03. 11.00 16.05 11.00 Dzintaru iela 73, Pāvilostā

Vērgale 28.03. 10.30 16.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 28.03. 12.00 16.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 28.03. 12.30 16.05. 13.00 Šķēdes ielā 1

Saka 28.03. 11.00 16.05. 13.00 Pie Pagastmājas

Notiks traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate Pāvilostas novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, 
lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara 
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējā tehniskajā apskatē. 
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai 
un jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa par apskati 

tiek veikta pie inspektora.
   No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās 

uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem var sa-
maksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Uzziņām tālrunis: 29437351; 20000450 
vai www.vtua.gov.lv.

šoferīšu Pāvilostā netrūkst, un 
īsti vietā būs teiciens – “Sargi 
sevi pats, tad Dievs tevi sargās!”.

Lai paplašinātu bērnu izprat-
ni par drošības ievērošanas ne-
pieciešamību dažādās situācijās, 

skolotāja Aija Gertsone arī šajā 
mācību gadā piedāvā sešgadī-
gajiem bērniem apgūt Džimbas 
drošības programmu, kas kļuvu-
si par pirmsskolas programmas 
svarīgu sastāvdaļu jau vairāku 

gadu garumā. Džimbas drošības 
programma ir deviņu soļu cikls, 
kas ilgs līdz mācību gada baigām 
un kura laikā skolotāja ar bēr-
niem runās ne tikai par drošību 
uz ceļa, bet arī par to, kā atpa-

zīt vardarbību un izvairīties no 
saskarsmes ar bīstamām perso-
nām.

Pāvilostas PII “Dzintariņš” 
vadītāja M. Pētermane

MĀCĪBAS AUGU AIZSARDZĪBAS  
LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas 
konsultāciju birojs 2018. gada februārī plāno maksas apmācības, 
kas saistītas ar AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU (AAL) lietošanu:

2018. gada 12. februārī plkst. 9.30 Grobiņā (Liepājas rajona 
partnerības telpās, Krasta ielā 12, 2. stāvā) – zināšanu atjaunošanas 
jeb AAL apliecības pagarināšanas mācības “Profesionālā augu aiz-
sardzības līdzekļu lietotāja apliecības zināšanu atjaunošana darbībām 
ar 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem”. Pieteikšanās līdz 10. 
februārim.

2018. gada 23., 26., 27. un 28. februārī plkst. 9.30 Liepājā (LLKC 
Liepājas konsultāciju biroja telpās, Bāriņu iela 15, 2.stāvā) – apmācības 
AAL apliecības iegūšanai no jauna – “Profesionālā augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāja apliecības iegūšana darbībām ar 2. reģistrācijas augu 
aizsardzības līdzekļiem”. Pieteikšanās līdz 22. februārim.

Lūdzu, dodiet ziņu, ja jums nepieciešamas AAL operatora ap-
mācības.

Piesakoties uz mācībām, lūdzam iesniegt:
iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) apliecības 

saņemšanai augu aizsardzības jomā (pieejams VAAD mājaslapā);
vienu fotogrāfiju (3x4 cm). 

Pieteikties, kā arī saņemt papildu informāciju un iesnieguma 
veidlapu var LLKC Liepājas konsultāciju biroja (Bāriņu iela 15, Liepāja) 
grāmatvedībā vai pie Alekseja Kačanova (tālr. 27843096, epasts: alek-
sejs.kacanovs@llkc.lv).

Informāciju sagatavoja:
Aleksejs Kačanovs

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Liepājas biroja vadītājs, uzņēmējdarbības konsultants

Tālr.: +371 27843096
Epasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv

Interneta mājaslapa: www.llkc.lv, www.laukutikls.lv

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU REZULTĀTI
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SVEČU DIENA 
Vērgales PII “Kastanītis”

kad saules ir nedaudz par maz 
un diena drusku par īsu 
es lūdzu sveci dot gaismu 
rāmu… gaišu… siltu…

Ar skaistām, pašdarinātām 
un vecāku darinātām svecēm 
sagaidām 2. februāri – Sveču 
dienu. Ticējumi rāda, ka šī diena 
svinama uz pilnu klapi – jādodas 
viesos, jādzied un jādanco – jo 
līksmāk, jo labāk, tādējādi ielie-

kot pamatus nākamā gada ražai. 
Ar naudu šajā dienā nedrīkst 
skopoties. Mielastā pirmo vijo-
li spēlē miežu putra, bet vakara 
programmā – protams, sveču lie-
šana.

Iestādes vadītāja

Foto: G. Akerfelde

 No 2. līdz 4. februārim Rīgā 
norisinājās starptautiskā tū-
risma izstāde “Balttour 2018”, 
kurā ik gadu piedalās arī Pā-
vilostas novada Tūrisma infor-
mācijas centrs.

  Šogad Ķīpsalas izstāžu hallē 
25 gadu jubileju svinēja  izstāde 
“Balttour 2018”, kas vienuviet 
pulcēja 860 tūrisma uzņēmumus 
un to pārstāvjus no 39 pasaules 
valstīm. Uzzināt dažādu valstu 
tūrisma iespējas, atklāt jaunus 
maršrutus, iegādāties ceļojumu 
sev un ģimenei bija ieradušies 
vairāk interesentu nekā pērn – 
kopā 29 630, no kuriem vairāk 
nekā 5,5 tūkstoši bija nozares 
profesionāļi. Salīdzinot ar pērnā 
gada izstādi, apmeklētāju skaits 
ir pieaudzis par 5,8 %.

Arī šogad Pāvilostas novada 
Tūrisma informācijas centrs ar 
atsevišķu stendu aicināja apmek-
lētājus iepazīt Pāvilostas puses 
piedāvājumus un uzzināt par 
jaunumiem, kas gaidāmi šajā tū-
risma sezonā. Šogad uz tūrisma 
izstādi devās Pāvilostas novada 
TIC pārstāves Anta Lībiete un 
Anta Podziņa, Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja vadītāja Irina 
Kurčanova un Vērgales/Ziem
upes TIC vadītāja Daina Vītola. 
Piektdienā arī Pāvilostas nova-
da pašvaldības izpilddirektors 
Alfrēds Magone viesojās stendā, 
lai aplūkotu, ko šogad piedāvā-
sim apmeklētājiem.

 Pirmā izstādes diena, kā ie-
rasts, ir profesionāļu diena, kurā 
vislielāko interesi izrādīja tūris-

Par Pāvilostas novadu stāsta 
tūrisma izstādē “Balttour 2018”

Foto no TIC arhīva

ma firmas un gidi, kuri vēlējās 
vasarā vest tūrisma grupas uz 
novadu.

Viens no jaunumiem, kuru 
piedāvājām gan profesionāļiem, 
gan citiem interesentiem, bija 
jaunās ekspozīcijas Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā, kuras 
tiks atklātas pavasarī un vasarā. 
Tāpat arī tika piedāvāts apmeklēt 
Pāvilostas pilsētu, Akmeņraga 
bāku, “Ievleju” lauku maizes cep-
tuvi, “Jūras rotas”, izzināt zivju 
kūpināšanu, baudīt izbraucienus 
ar kuģīti u.c.

Arī otrā dienā, sestdienā, 
izstāde bija plaši apmeklēta un 
interesenti labprāt vēlējās uz-
zināt par nakšņošanas iespē-
jām, pasākumiem, aktivitātēm 
gan adrenalīna cienītājiem, gan 
ģimenēm ar bērniem. Lielu in-
teresi izraisīja mūsu jaunums 
“Izdzīvošanas skolas pārstāv-
niecība”, kura māca izdzīvoša-
nas mākslu modelētā situācijā. 
Jaunais pārgājiena maršruts gar 
Baltijas jūru “Jūrtaka”, kura trīs 
posmi vijas cauri arī Pāvilostas 
novadam, saistīja interesi dabas 
mīļotājiem un savādākas atpūtas 
cienītājiem. Arī pagājušā gadā 
tapušais fonda “1836” maršruts, 
kura mērķis bija apiet apkārt 
Latvijas robežai, raisīja interesi, 
un robežstabs, kas tagad rotā 
Ziemupes jūrmalu, bija viens no 
jaunumiem, ar kuru iepazīstināt 
visus. Joprojām liela interese ir 
par velomaršrutiem mūsu pusē, 
laivošanas iespējām Tebras, 
Durbes un Sakas upēs.

Pateicoties mediju ažiotāžai, pat tie, kuri līdz 
šim nezināja, kur atrodas Pāvilosta, šogad pie sten-
da atzina, ka tagad zinot. 

Izstādes laikā Pāvilostas novada TIC izdalīja 1756 
bukletus latviešu valodā, 654 angļu valodā, 551 lietu-
viešu valodā un 736 bukletus krievu valodā.

Nākamajā gadā “Balttour 2019” notiks no 1. līdz 
3. februārim Rīgā.

Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kuri mums 
palīdzēja gatavoties izstādei, kā arī mūsu šoferī-
šiem, apmeklētājiem un visiem, kuri vēlēja mums 
izdevušos izstādi!

Pāvilostas novada TIC 
vadītājas p. i. Anta Lībiete

Vērgales/Ziemupes TIC 
vadītāja Daina Vītola

Visu trīs dienu garumā 
apmeklētāji varēja piedalī-
ties arī nelielā atrakcijā, kur 
dalībniekiem bija izdevība 
noskaidrot savu veiksmi. 
Iegriežot ruleti, bija iespēja 
nobaudīt “Ievleju” maizīti ar 
augļiem vai zirņiem, auksti 
kūpinātas siļķes un nēģus 
no zivju veikala “Kaija”, 
nogaršot Pāvilostas dzinta-
ra uzlējumu vai arī tikt pie 
piemiņas lietas no Pāvilostas 
TIC vai Rūķupes. Galvenajā 
balvā bija “Pāvilosta Marina” 
dāvanu karte 6 personām 
pusstundas izbraucienam 
ar kuģīti. Sestdienā galvenā 
balva aizceļoja pie Helenas 
Bakulo no Viļņas rajona.

Sestdienā lielā ļaužu 
plūsma uz halli “Apceļo 

Latviju” bija gana strauja, 
brīžiem cilvēkiem bija 

jāstāv rindās, lai uzzinātu 
sev interesējušos jautā-

jumus. Arī pie Pāvilostas 
stenda cilvēku plūsma 

apsīka tikai pašā vakarā. 
Dienā tika piedzīvoti dažā-

di pārsteigumi. Kā viens 
no tiem – meitene, kura 
laimēja mazu balviņu no 
Pāvilostas, mums visām 

nodziedāja Pāvilostas him-
nu. Ko šādu visas piedzī-

vojām pirmo reizi!

Foto: D. Vītola
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Komanda “Pāvilostas novads” 
šajās spēlēs izcīnīja trīs uzvaras un 
piedzīvoja vienu zaudējumu. Vie-
nīgajā  7. kārtas mājas spēlē Vēr-
galē ar rezultātu 116:69 tika pār-
spēta Liepājas Sporta spēļu skolas 
komanda, kuras sastāvā spēlēja 
vairāki spēlētāji no BK “Betsafe/
Liepāja” komandas. Šajā spēlē liela 
nozīme mūsu komandā bija centra 
spēlētājiem, kurus pretiniekam 
bija grūti apturēt groza apakšā. Re-
zultatīvākais spēlētājs “Pāvilostas 
novada” komandā: Andis Zariņš ar 
33 punktiem.

Pārējās trīs otrā apļa spēles 
tika aizvadītas izbraukumā. Pir-
majā spēlē Nīcā tika spēlēts pret 
vietējo vienību “LPPP/Nīca”. Šajā 
spēlē jau no paša sākuma vadībā 
izvirzījās mājinieki un nelielo va-
dību nosargāja līdz pat ceturtās 
ceturtdaļas sākumam. Pēdējo spē-
les nogriezni “Pāvilostas novada” 
komandas spēlētāji aizvadīja veik-
smīgāk, un tika izcīnīta ļoti svarīga 
uzvara ar rezultātu 82:75. Rezulta-
tīvākais spēlētājs “Pāvilostas nova-
da”  komandā: Niks Lagzdiņš ar 23 
punktiem.

Otrajā izbraukuma spēlē pret 
SK “Kandava” tika izcīnīta uzvara 
ar rezultātu 100:86. Jau spēles sā-
kumā abas komandas apmainījās 
ar rezultatīviem uzbrukumiem 
un nelielā vadībā atradās mūsu 
komanda. Kandavas  basketbolisti 

nespēja lauzt cīņas gaitu un pie-
dzīvoja zaudējumu. Rezultatīvākie 
spēlētāji “Pāvilostas novada”  ko-
mandā: Niks Lagzdiņš un Edgars 
Sviklis, kuri katrs guva pa 25 
punktiem.

Trešā izbraukuma spēle no-
tika Tukumā, kur vienmēr visus 
sagaida grūtas spēles pret BK 
“Tukums”. Arī šī spēle nebija iz-
ņēmums. Spēli labāk iesāka “Pā-
vilostas novada” komanda un ar 
precīziem metieniem no perimetra 
izvirzījās vadībā ar +10 punktiem, 
bet ar to mierā nebija pretinieki. 
Līdz pēdējās ceturtdaļas beigām 
mājinieki spēja izlīdzināt spēles 
rezultātu un dažas sekundes līdz 
spēles beigām izvirzījās vadībā ar 
rezultātu 77:75. Pēdējais uzbru-
kums piederēja mūsu basketbolis-
tiem. Tas bija nesekmīgs, un tika 
piedzīvots vienīgais zaudējums 
otrajā aplī. Pēc šī zaudējuma “Pā-
vilostas novada” komanda turnīra 
tabulā noslīdēja uz otro vietu.

Trešā apļa spēles tiks aizvadī-
tas februārī, un visi līdzjutēji tiek 
aicināti atbalstīt “Pāvilostas nova-
da” komandu. Uz tikšanos spēlēs!

Vairāk par spēlēm Rietumu līgā 
interneta vietnē 
www.rietumuliga.lv.

 
Vērgales sporta nama vadītājs

Dzintars Semenkovs

Janvārī nospēlētas astotās, 
devītās un desmitās kārtas spē-
les LPBČ. Otrajā divīzijā “Pāvilos-
tas novada” komanda tikās ar ko-
mandām “Kvartāls/Parabelum”, 
“Kraukļi” un “Gavieze”, savukārt 
pirmajā divīzijā komanda “Oska-
ra transports” tikās ar “Liepājas 
Universitātes”, Liepājas Sporta 
spēļu skolas un “Ģeodēzista” 
vienībām. Pirmā apļa spēlē Pā-
vilostas novada komanda pār-
liecinoši apspēlēja “Kvartālu/
Parabelum” ar rezultātu 89:38. 
Šoreiz pretinieki bija noskaņo-
jušies uz uzvaru, pastiprinot 
komandas sastāvu ar jauniem 
un perspektīviem  spēlētājiem. 
Spēle bija daudz līdzīgāka, bet 
visu maču nelielā vadībā atradās 
mūsu basketbolisti un izcīnīja 
uzvaru ar rezultātu 81:72. Pāvil
ostas novada komandā rezultatī-
vākie spēlētāji: Roberts Kalve ar 
26 punktiem un Kaspars Kviesis 
ar 18 punktiem. Devītās kārtas 
spēle tika spēlēta pret komandu 
“Kraukļi”. Šīs cīņas liktenis gal-
venokārt izšķīrās spēles trešajā 
ceturtdaļā, kuru mūsējie zaudēja 
ar rezultātu 22:9 (!), un visā spēlē 
tika piedzīvots zaudējums ar re-
zultātu 50:64. Pāvilostas novada 
komandā rezultatīvākie spēlētāji: 
Roberts Kalve ar 20 punktiem un 
Dāvis Pirtnieks ar 13 punktiem. 
Desmitās kārtas spēle “Pāvilos-
tas novada” komandai bija ļoti 
izšķiroša, jo bija jātiekas ar “Ga-
viezes” komandu, kura turnīra 

tabulā atradās vienu vietu augs-
tāk par mūsējiem. Ar šo spēli arī 
iesākās cīņa par iekļūšanu “Play 
off”. Kā jau tas tika gaidīts, visu 
spēli notika spraiga cīņa un spē-
les liktenis izšķīrās pēdējās trīs 
minūtēs, kuras labāk aizvadīja 
pretinieks un izcīnīja uzvaru ar 
rezultātu 70:77. Pāvilostas no-
vada komandā rezultatīvākais 
spēlētājs: Kaspars Kviesis ar 24 
punktiem. Līdz ar to Gaviezes 
basketbolisti nostiprinājās cetur-
tā pozīcijā, bet mūsējie ir piektie 
astoņu komandu konkurencē.

Pirmās divīzijas astotās kār-
tas spēlē “Oskara transports” 
tikās ar komandu “Liepājas Uni-
versitāte”. Jau no paša spēles sā-
kuma vadībā izvirzījās “Oskara 
transporta” komanda, visu spēli 
kontrolēja notikumus laukumā 
un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 
75:58. “Oskara transporta” re-
zultatīvākais spēlētājs šajā spēlē 
Jurģis Muskats ar 19 punktiem. 
Devītās kārtas spēlē bija jātiekas 
ar Liepājas Sporta spēļu skolu. 
Šo spēli labāk iesāka pretinieks, 
un līdz puslaika beigām notika 
atspēlēšanās no iekrātiem mī-
nusiem, kas arī izdevās. Otrajā 
puslaikā “Oskara transports” 
pārņēma vadību spēlē un izcī-
nīja uzvaru ar rezultātu 99:82. 
Lieliski šo maču aizvadīja Edgars 
Sviklis, kurš atgriezās laukumā 
pēc savainojuma izārstēšanas 
un šajā spēlē bija rezultatīvākais 
ar 33 gūtajiem punktiem. Pagai-

dām visspraigākā un interesan-
tākā spēle čempionātā aizvadīta 
starp  “Oskara transporta” un 
“Ģeodēzista” komandām. Šī des-
mitās kārtas spēle izšķīra arī 
vietu sadalījumu turnīra tabulā. 
Abas komandas šo spēli iesāka 
ar labu aizsardzību un, puslaikā 
ejot, 33:31 par labu pretiniekiem. 
Tā arī spēle turpinājās punkts 
punktā. Divas minūtes līdz spē-
les beigām mūsējie izvirzījās va-
dībā ar +7 punktiem, bet prieki 
bija īsi. Pretinieks spēja izlīdzi-
nāt rezultātu un 1,4 sekundes 
līdz spēles beigām izvirzīties 
vadībā ar 65:63. “Oskara trans-
ports” pieprasīja minūtes pār-
traukumu, lai izspēlētu pēdējo 
uzbrukumu. Niks Lagzdiņš, iz-
skrienot no aizsega, izmeta tālu 
trīspunktnieku, un bumba līdz ar 
sirēnu bija grozā. Skaista uzvara 
“Oskara transportam” ar rezultā-
tu 66:65! Komandas rezultatīvā-
kais spēlētājs šajā spēlē mača va-
ronis N. Lagzdiņš ar 14 gūtajiem 
punktiem. Līdz ar šo cīņu mūsu 
basketbolisti atrodas pirmās divī-
zijas pirmajā vietā.

Vairāk informācijas par spē-
lēm Liepājas pilsētas basketbola 
čempionātā  interneta vietnē: 
www.liepajniekiem.lv sadaļā 
“Sports” un www.basket.lv sadaļā 
“Turnīri”.

Vērgales sporta nama 
vadītājs

Dzintars Semenkovs

Pāvilostas novada komandas turpina spēles 
Liepājas pilsētas basketbola čempionātā

Rietumu līgas “Kurzemes radio” 
līgas basketbola čempionātā janvārī 
ir izspēlētas visas otrā apļa spēles

PĀVILOSTAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS 
GALDA TENISĀ 2018

3. februārī Pāvilostas sporta 
zālē notika Pāvilostas atklātais 
čempionāts galda tenisā 2018. 
Turnīrā piedalījās sportisti no 
Rucavas, Nīcas, Liepājas, Dur-
bes, Aizputes, Priekules, Vaiņo-
des un Pāvilostas, kopskaitā 51 
dalībnieks. Sportisti tika sadalī-
ti piecās vecuma grupās.

Tenisa spēles iesākās jau no 
agra rīta. Jaunākā vecuma grupā 
startēja 2007. gadā dzimušie spor-
tisti un jaunāki. Šajā grupā tenisa 
spēlē piedalījās arī divas meitenes, 
kuras vietas sadalīja šādi: 1. vietā 
Renāte Freimane, bet 2. vietā Lās-
ma Lībeka (abas no Rucavas). Sa-
vukārt zēni kopskaitā šajā grupā 
bija desmit, vietas sadalot attiecī-
gi: 1. vietā Roberts Buļko, 2. vietā 
Emīls Ronis, 3. vietā Artis Rogačs 
(visi no Durbes). 

Nākamajā vecuma grupā, 
proti, no 2005. līdz 2006. gadam 
dzimušie sportisti, piedalījās de-
viņas meitenes un divi zēni. Mei-
teņu konkurencē 1. vietu ieguva 
Evita Trumpika no Rucavas, 2. 
vietā ierindojās Ieva Anete Petrē-
vica no Durbes, bet 3. vietā – So-
nora Linda Pērkona no Rucavas. 
Savukārt zēni vietas sadalīja 
šādi: 1. vietā Renārs Grinbergs 
(Durbe) un 2. vietā Gusts Brūklis 
(Pāvilosta).

No 2003. līdz 2004. gadam 
dzimušo tenisistu vecuma grupā 

starp piecām meitenēm vietas sa-
dalīja: 1. vietā Karolīna Roze (Ru-
cava), 2. vietā Ela Edelmane (Ru-
cava), 3. vietā Baiba Rone (Durbe). 
Bet sešu zēnu konkurencē 1. vietu 
guva Dāvids Ogurcevs (Rucava), 2. 
vietā Jānis Ūdriņš (Pāvilosta), 3. 
vietā Edijs Bielis (Pāvilosta).

Nākamajā vecuma grupā 
“2000.–2002. gadā dzimušie spor-
tisti” piedalījās tikai zēni, kuri 
astoņu dalībnieku savstarpējās 
spēlēs vietas sadalīja šādi: 1. vietā 
Markuss Lagzdiņš (Durbe), 2. vietā 
Ārons Bērziņš (Vaiņode), 3. vietā 
Roberts Šīmanis (Nīca).

Jau vēlā pēcpusdienā uz tenisa 

mačiem Pāvilostas sporta zālē pul-
cējās Pieaugušo grupa. Šajā grupā 
par tenisa medaļām cīnījās četras 
dalībnieces: 1. vietā Gaida Burbe 
(Aizpute), 2. vietā Indra Šīmane 
(Nīca), 3. vietā Laila Priedola (Pāvi-
losta). Savukārt piecu vīru konku-
rencē: 1. vietā Gunārs Jēkabsons 
(Liepāja), 2. vietā Sandis Bieriņš 
(Priekule) un 3. vietā Aldis Barsu-
kovs (Pāvilosta).

Paldies visiem galda tenisa cie-
nītājiem par piedalīšanos sacensī-
bās!

Aldis Barsukovs,
sporta organizators Pāvilostā

1. vietā Dāvids Ogurcevs (Rucava), 2. vietā Jānis Ūdriņš 
(Pāvilosta), 3. vietā Edijs Bielis (Pāvilosta).

Foto: Daiga Gabruna

17. un 24. februārī 
 Pāvilostas pilsētas sporta zālē 

notiks ikgadējās

PĀVILOSTAS NOVADA 
SPORTA DIENAS

ar sadraudzības pašvaldību piedalīšanos

SESTDIENĀ, 17. FEBRUĀRĪ, 
plkst. 10.00
KOMANDU SPORTA VEIDU SACENSĪBAS: 
l Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 4+2 
(ne mazāk kā 2 sievietes laukumā),
l Ceļojošā kausa izcīņa zāles futbolā.

SESTDIENĀ, 24. FEBRUĀRĪ, 
plkst. 9.00 
INDIVIDUĀLO SPORTA VEIDU SACENSĪBAS:
l novuss, 
l galda teniss, 
l dambrete, 
l šahs,
l šautriņu mešana, 
l zolīte.

Plkst. 15.00 
KOMANDU SPORTA VEIDU SACENSĪBAS:
l Ceļojošā kausa izcīņa basketbolā.

Sacensībās var piedalīties Pāvilostas novadā dzīvojošie no 10 gadu 
vecuma, bumbu spēlēs no 14 gadu vecuma. Individuālos sporta 
veidos dalībnieki tiek dalīti pamatskolas un pieaugušo grupā 
(t. sk. vidusskolēni). Šahā un zolītē dalībnieki netiek iedalīti grupās. 

Vērgales pagasta iedzīvotājiem transports līdz Pāvilostai 
tiks nodrošināts, vairāk informācijas pie Vērgales sporta 

nama vadītāja Dzintara Semenkova pa tel. 26166146.



2018. gada februāris16  

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 2018. gada marta izdevumam 
jāiesniedz līdz 26. februārim.
Rakstus var sūtīt pa e-pastu uz adresi info@pavilosta.lv vai 
vitab3@inbox.lv, nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izdevums ir bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija ir sa-
ņēmusi Datu valsts inspekcijas 
2018. gada 4. janvāra vēstuli, kurā 
vērsta uzmanība uz pašvaldību 
izdotajiem informatīvajiem izde-
vumiem, kuros tiek publicēta arī 
informācija par attiecīgajā mēne-
sī pašvaldībā jaundzimušajiem, 
noslēgtajām laulībām, kā arī ju-
bilāriem, norādot minēto perso-
nu vārdus un uzvārdus. Pamato-
joties uz “Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma” tiesisko re-
gulējumu, Datu valsts inspekcija 
norāda, ka sabiedrību informēt 
par attiecīgajā pašvaldībā dzimu-
šajiem, laulību noslēgušajiem, 

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 5. februāra muzeja krā-

juma fotogrāfiju kolekcijas izstāde “DOD, JŪRIŅA, SUDRABIŅU!”.
l Pāvilostas bibliotēkā līdz februāra beigām apskatāma glāzīšu 

un krūzīšu kolekcijas izstāde “PASAULES SUVENĪRI” no dažādām 
valstīm.

l Pāvilostas izstāžu un semināru zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) no 
12. februāra līdz 30. martam skatāma izstāde “GUNTA DAUBARA 
FOTO MIRKĻI”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 21. februārī plkst. 17.00 filma 
“PIRMDZIMTAIS”. Biļetes cena 2,00 EUR. Anotācija: Pēc naksnīgas ap-
laupīšanas uz ielas pusmūža arhitekta Franča mierīgā dzīve sagriežas kā-
jām gaisā. Gribēdams sievai pierādīt, ka spēj rīkoties vīrišķīgi, viņš dodas 
nokārtot rēķinus ar varmāku, un situācija kļūst nekontrolējama. Ar laiku 
galvenajam varonim sāk šķist, ka pastāv saikne starp uzbrucēju un sievas 
pēkšņo grūtniecību, turklāt jaunās ģimenes idilli izjauc noslēpumains šan-
tāžists, kurš mēģina Franci piespiest izdarīt noziegumu. Iedomas un rea-
litāte savijas spriedzes pilnu notikumu virknē, kas noved pie negaidītām 
sekām. Filma latviešu valodā. Filmas garums: 1 h 33 min. Režisors: Aiks 
Karapetjans. Lomās: Kaspars Znotiņš, Maija Doveika, Kaspars Zāle u.c.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 3. martā plkst. 16.00 VĀRMES 
PAGASTA AMATIERTEĀTRA IZRĀDE A. Birbeles komēdija “Kapusvēt-
ku PR”,  ieeja 2,00 EUR, skolēniem 1,00 EUR.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 9. martā plkst. 18.00 cirka iz-
rāde “PASAKAINĀ PLANĒTA”. Programmā – klaunu, suņu, zaķu, kaķu, 
čūsku, papagaiļu uzstāšanās, foto ar dzīvniekiem. Būs iespēja iegādāties 
popkornu. Ieeja 5,00 EUR.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 10. martā plkst. 15.00 bērnu 
un jauniešu sadziedāšanās festivāls “MARTA VĒJOS”.

l Pāvilostas sporta zālē (Dzintaru ielā 52, Pāvilostā) 17. un 24. 
februārī notiks ikgadējās PĀVILOSTAS NOVADA SPORTA DIENAS. 
Vairāk info 15. lpp.

VĒRGALĒ
l Tu zvaigžņu sudrabs un zemes viskrāšņākā dziesma,
 Tu esi mums viss, ir MĪLESTĪBA tavs vārds…
Tuvojas marts, kas dāvās pūpolzarus, kādu baltu sniega pārslu vai 

pirmos sniegpulkstenīšus. Bet marta vēji spēj arī sapūst ģimenes un drau-
gus vienuviet. Vērgales kultūras namā 9. martā plkst. 20.00 esiet 
mīļi aicināti uz atpūtas vakaru MĪLESTĪBAI, kura turas uz ģimenes vai 
draugu kopābūšanas stingriem pamatiem, un šajā vakarā ir iespēja pabūt 
divatā vai kopā ar saviem mīļajiem, lielajiem bērniem, radiem vai ģimenes 
draugiem. Šī ir iespēja pabūt kopā darba kolektīviem, iespēja vienkārši 
izbaudīt dejošanas prieku un atpūsties. Par jūsu labsajūtu gādās vakara 
vadītājs Raivis un muzikālā apvienība “Duets” no Liepājas. Pieteikties un 
samaksāt dalības maksu no pāra 15,00 EUR (klāts galds, balle) līdz 1. 
martam pa tel. 29189223 vai personīgi pie Velgas. 

l Vērgales kultūras namā 17. martā plkst. 14.00 Vērgales ama-
tierteātra pirmizrāde – komēdija divos cēlienos “KLASES SALIDO-
JUMS”. Pavisam parastā sestdienas rītā Jāzeps izlasa avīzē, ka kaimiņu 
ciemā noticis klases salidojums. Lielā sajūsmā sievas sāk organizēt savas 
klases salidojumu. Ar diētas un treniņu palīdzību vīriem jāatgūst agrākā 
forma. Kādā dienā negaidīti uzrodas kādreizējie klasesbiedri Elza un Jānis. 
Draud atklāties rūpīgi slēpti pagātnes notikumi. Jautra komēdija ar pārpra-
tumiem un komiskām situācijām. Lugas autore un režisore ir Inese Ceriņa. 
Izrādē piedalās Sanita un Normunds Dunkeri, Jānis un Agnis Aizstrauti, 
Inga Čipāne, Dita Rudzāja, Dace Gričele, Zane Dreimane, Igors Kravecs, 
Jons Kalējs, Agnis Ignāts un aizkadrā Velga Freimane. Ieejas maksa – jūsu 
smaidi un aplausi. Izrāde ir veltījums Vērgales pamatskolas jubilejai.

l UZ IZRĀDI RĪGĀ! Jau pierasts, ka martā Rīgas Nacionālajā te-
ātrī izskan Žurkas vārds. Un tā arī šogad teātra mājaslapā var lasīt: 
“Ir pienācis ilgi gaidītais 2018. gads! Bet apkārt, par lielu pārsteigumu, 
valda nīgrums, nomāktība un neticība. Tieši Tu esi izredzēts visu sākt no 
jauna un pārcelties uz teiksmaino Roņu salu – būvēt valsti no pašiem 
pamatiem! Vai ņemsi mūs līdzi? Tiešām visus? Vai tomēr atstāsi kādu 
pieskatīt veco Latviju? Kā mēs, ideālie latvieši, dzīvotu savā ideālajā 
zemē 100 ideālus gadus? Šī gada teātra dienas koncerts “Ideālā Žurka”, 
kurā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri.” Arī mēs varam redzēt 
šo izrādi, jo Vērgales kultūras nama vadītāja ir rezervējusi biļetes uz 
sestdienu, 7. aprīli, plkst. 12.00. Biļešu cenas zālē 14,50 EUR un 11,50 
EUR, bet balkonā 8,50 EUR. Ja ir vēlēšanās kopīgi aizbraukt uz izrādi 
Rīgā, tad, lūdzu, dodiet ziņu līdz 23. februārim pa tel. 29189223 vai 
personīgi pie Velgas.

ZIEMUPĒ
l No 6. februāra Ziemupes tautas namā skatāma SVEČTURU UN 

SVEČU IZSTĀDE. Ziemupes tautas nama darbinieces aicina iedzīvotājus 
uz izstādes laiku aizlienēt dažādus svečturus un sveces. Lūgums zvanīt 
Dainai pa tel. 29437166. Darbinieces ir gatavas izstādes eksponātiem 
aizbraukt pakaļ un pēc izstādes tos nogādāt īpašniekiem atpakaļ.

l Ziemupes tautas namā 13. februārī plkst. 12.00 pasākums pie 
tējas tases “PELNI, SVECES UN MĪLESTĪBA”.

l 10. martā plkst. 20.00 Ziemupes tautas namā ģimeņu vakars  
“PIE ĢIMENES PAVARDA”. Ņemiet līdzi groziņu, mazu dāvaniņu ar vēlē-
jumu. Pieteikties līdz 5.03. pie Dainas (tālrunis: 29437166) vai bibliotē-
kā. Spēlēs grupa “Vēja appūstie”. Ieeja – 8 eiro no ģimenes.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN SPORTA IESTĀDĒS

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Nav jēgas pagātnes nožēlai 
un vaimanām par pārmaiņām,
jo pārmaiņas taču ir dzīves būtība. 

(J. V. Gēte)

jubilāriem u. c. var, neidentifi-
cējot konkrētas personas. Proti, 
sabiedrība var tikt informēta par 
sabiedriski nozīmīgiem jautāju-
miem – pašvaldībā jaundzimušo 
skaitu, jaundzimušo dzimumu 
un novadu, kurā jaundzimušais 
reģistrēts, nepubliskojot dzimu-
šo bērnu vārdu un uzvārdu vai 
vecāku vārdu un uzvārdu. Tāpat 
ir ar personām, kuras noslēgu-
šas laulību, – nenorādot personu 
vārdus un uzvārdus, bet kopējo 
noslēgto laulību skaitu attiecī-
gajā pašvaldībā attiecīgajā laika 
periodā vai citu informāciju, kas 
neļauj identificēt konkrētas fizis-
kas personas. 

Tāpēc informējam Pāvil-
ostas novada iedzīvotājus, ka 
turpmāk Pāvilostas novada 
informatīvajā izdevumā “Pā-
vilostas Novada Ziņas” netiks 
publicēti ikmēneša jubilāri, 
jaundzimušie un mirušie, kā 
arī laulību noslēgušie pāri. Sa-
darbībā ar Pāvilostas novada 
Dzimtsarakstu nodaļu statisti-
kas veidā tiks apkopoti dati par 
mēneša jaundzimušo, mirušo 
personu un noslēgto laulību 
skaitu,  ko publicēsim ikmēne-
ša izdevumā.

Šie noteikumi attiecas arī uz 
iedzīvotājiem, kuri ar informatī-
vā izdevuma starpniecību vēlas 
sveikt kādu mēneša jubilāru, 
jaundzimušo vai laulāto pāri, kā 
arī izteikt līdzjūtību. Tāpēc turp-
māk arī iedzīvotāju iesniegtos 
apsveikumus un līdzjūtības in-
formatīvā izdevuma redkolēģija 
nevarēs pieņemt un publicēt.

AIZPILDĀMĀ  ANKETA
Jautājums:

Kam jautājums adresēts (amatpersona, iestāde, darbinieks):

Jautājuma iesniedzējs (vārds, uzvārds):

ã Otrdien, 20. februārī, plkst. 17.30 Vērgales kultūras namā; 
ã ceturtdien, 22. februārī, plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

kā arī aicinām izmantot iespēju pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv jautājumu 
uzdot elektroniski – mājaslapas labajā pusē meklējiet rīku “Uzdot jautājumu!”                                      

Pāvilostas novada pašvaldība
aicina novada iedzīvotājus apmeklēt

IEDZĪVOTĀJU SAPULCI

Uz sapulci tiks aicināti arī Pāvilostas novada domes deputāti, 
pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti.

Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt laikus, aizpildot un ienesot anketu 
Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73) kancelejas vadītājai 

vai Vērgales pagasta pārvaldē lietvedei,

Lūgums norādīt: “Jautājums iedzīvotāju sapulcei Pāvilostā/Vērgalē.” #

Janvāra mēnesī reģistrēti:

JAUNDZIMUŠIE
2 zēni, 
1 Pāvilostā un 1 Sakas pagastā.

MIRUŠIE
3 sievietes un 1 vīrietis, no tiem 
1 Vērgales pagastā un 3 Pāvilostā.

LAULĪBAS
Noslēgta 1 laulība.

Pāvilostas novada 
dzimtsarakstu nodaļa ziņo


