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Zīmējums: Līva Zamarīte, Pāvilostas mākslas skolas 1. kurssPaveries debesīs, ieklausies vējā, 
Jūti, kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rīta dzīvības dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.

Ik gadu Pāvilostas novada paš-
valdība gada sākumā rīko novada ie-
dzīvotāju sapulces gan Vērgalē, gan 
Pāvilostā.

Arī šogad pēc tam, kad janvāra 
domes sēdē tika apstiprināts jaunais 
Pāvilostas novada pašvaldības budžets 
2018. gadam, 20. un 22. februārī no-
tika iedzīvotāju sapulces, kurās tika 
skaidrots budžeta apmērs un plānotais 
līdzekļu izlietojums.

Šogad iedzīvotāju sapulces tika 
veidotas citādā platformā – pēc domes 
deputātes Zanes Mežavilkas ierosinā-
juma gan Vērgalē, gan Pāvilostā notie-
košajās sapulcēs tika pieaicināti paš-
valdības iestāžu vadītāji un darbinieki, 
kas novada ļaudīm prezentēja savas 
iestādes darbību, sasniegtos mērķus 
un izvirzītos plānus. 

Iedzīvotāju sapulce Vērgalē 
20. februārī Vērgales kultūras 

namā uz iedzīvotāju sapulci bija sanā-
kuši apmēram 40 cilvēku, to skaitā de-
putāti Uldis Kristapsons, Gatis Brēdi-
ķis, Gints Juriks, Vita Cielava, Mārtiņš 
Dēvics un pašvaldības darbinieki, kuri 
prezentēja savas iestādes. 

Sapulce sākās ar Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja Ulda Kristapso-
na īsu izklāstu par svarīgāko novadā. 
Pāvilostas novada projektu koordina-
tore Vizma Ģēģere klātesošajiem pa-
stāstīja par realizētajiem projektiem 
pagājušajā gadā, kā arī par nupat, šī 
gada sākumā, iesniegtajiem. Vērgal-
es pamatskolas direktors Gints Juriks 
pastāstīja par skolā notiekošo, parādīja 
to fotogrāfijās. Daina Vītola sniedza ie-
skatu Ziemupes bibliotēkas un tautas 
nama aktivitātēs, bet Pāvilostas Māks-

las un mūzikas skolas direktore Inga 
Šnore un PII “Kastanītis” vadītāja Gai-
da Akerfelde atspoguļoja savu iestāžu 
darbību. Pāvilostas novada pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita Mūrniece īsu-
mā iepazīstināja klātesošos ar Klientu 
apkalpošanas centra piedāvātajām ie-
spējām iedzīvotājiem. Vērgales komu-
nālo saimniecību pārstāvēja tās valdes 
loceklis Ivars Lapiņš, par paveikto Vēr-
gales pagasta teritorijas sakārtošanā 
stāstīja Vērgales pagasta pārvaldes va-
dītājs Jānis Vitrups, bet par jaunumiem 
pašvaldības mājaslapā un informatīvā 
izdevuma darbībā informēja Pāvilos-
tas novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste Marita Kurčanova. 
Savukārt par notikušo Vērgales kultū-
ras dzīvē pastāstīja Vērgales kultūras 
nama vadītāja Velga Freimane. 

Turpinājums 6. lpp.

SVĒTĪGUS UN SAULAINUS SVĒTKUS!
AIZVADĪTAS IKGADĒJĀS
NOVADA IEDZĪVOTĀJU SAPULCES

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Lieldienas ir pavasara, 
gaismas, saules, atdzimšanas 

un dzīvības brīnuma svētki. 
Lai šis laiks ikvienā mājā 

ienes gaismu, laimi un 
dzīvesprieku! 
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Sēdi 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, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – izpilddi-
rektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta 
pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Ingu-
na BLAUBĀRDE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Pāvilostas pilsētas kultū-
ras nama vadītāja Silva VĀRSBERGA un pašvaldības metodiķe kultūras un izglītības jomā Silvija 
LEJA. Sēdē slimības dēļ nepiedalījās deputāte Zane MEŽAVILKA. Sēdi protokolēja pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 19 darba kārtības punkti. 

â Ar 2018. gada 1. februāri apstiprināja SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” visu dar-
binieku un valdes locekļu atalgojuma palielināšanu par 10% (amatam “strādnieks” – atbilstoši 
valstī noteiktajai minimālajai darba algai), summas noapaļojot līdz veseliem skaitļiem, un jaunas 
štata vietas izveidošanu. Noteica SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” nepalielināt pakalpoju-
mu tarifus 2018. gadā, kā pamatojumu norādot darbinieku atalgojuma palielināšanos. Finansē-
jums tiks nodrošināts no uzņēmuma budžeta līdzekļiem.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata un tarifikācijas saraksta Vērgales kul-
tūras nama sadaļu. Vērgales kultūras nama vadītājai uzdeva slēgt ar darbinieku atbilstošu vieno-
šanos par grozījumiem pie darba līguma.

â Apstiprināja izveidotās Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā 
sastāvā: Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs; Jā-
nis Pošeiko (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas 2. daļas komandieris) – komi-
sijas priekšsēdētāja vietnieks; Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekšsēdētājs) – komisi-
jas priekšsēdētāja vietnieks; Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks; Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks; Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komi-
sijas priekšsēdētāja vietnieks; Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komi-
sijas priekšsēdētāja vietniece; Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks; Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks; Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārval-
des) – komisijas loceklis; Aivita Vītoliņa (pārstāve no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkur-
zemes pārvaldes) – komisijas locekle; Liene Kaļiņina (pārstāve no Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra) – komisijas locekle; Roberts Bērziņš (pārstāvis 
no Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes) – komisijas loceklis; Māris Otaņķis 
(pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) – komisijas loceklis; Gatis 
Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis; Jeļena Mjasņikova (pārstāve no 
Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas locekle; Vil-
mārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. kājnieku bataljona) 
– komisijas loceklis.

â Atbalstīja Pāvilostas ostas pārvaldes iesniegumu par kredīta ņemšanu AS “Citadele ban-
ka”, saskaņā ar 16.01.2018. kreditēšanas piedāvājumu Nr.786-04/008.

â Nolēma nepalielināt pabalstu politiski represētām personām Pāvilostas novadā 2018. 
gadā. Nolēma atkārtoti izskatīt ierosinājumu par pabalsta palielināšanu politiski represētām per-
sonām Pāvilostas novadā, veidojot 2019. gada Pāvilostas novada pašvaldības budžetu.

â Nolēma dzēst divām personām nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu 
15,25 EUR, tai skaitā pamatparādu 14,00 EUR un nokavējuma naudu 1,25 EUR par nekustama-
jiem īpašumiem Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

â Atlika jautājuma izskatīšanu par “Pāvilostas novada aktiermākslas kolektīvu vadītāju un 
koncertmeistaru darba samaksas nolikuma” projekta apstiprināšanu.

â Nolēma pagarināt 6.01.2012. zemes nomas līguma Nr.66, kas noslēgts starp Pāvilostas 
novada pašvaldību un vienu personu, noteikto līguma termiņu, nosakot to līdz 2023. gada 28. 
februārim. 

â Apstiprināja nekustamā īpašuma “Silavas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, nosacīto 
atsavināšanas cenu 5400 EUR. 

â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 30.03.2017. sēdes lēmumu Nr.19 un dzēst vienai 
personai nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14,63 EUR, tai skaitā kārtējo maksājumu 7,00 
EUR, pamatparādu 7,00 EUR, nokavējuma naudu 0,63 EUR, un nomas maksas parādu 9,00 EUR 
par nekustamo īpašumu Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma pagarināt starp domi un SIA “Lagūna L” 2001. gada 28. decembrī noslēgto nomas 
līgumu par telpām Dzintaru ielā 71, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 41,03m2 platībā. Noteica telpu 
nomas maksu 23,80 EUR mēnesī (0,58 EUR par vienu kvadrātmetru), saskaņā ar aprēķinu, ne-
ieskaitot PVN. Noteica, ka papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par komunālajiem 
pakalpojumiem, kā arī nomaksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Telpu nomas līguma termiņš ir spēkā līdz 2023. gada 28. februārim. 

â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Avotu iela 1A, Pāvilostā, Pāvilostas 
nov., zemes vienībai platībā 798 m2  no pārējā sabiedriskās nozīmes apbūve, NĪLM kods 0908, 
uz komercdarbības objektu apbūves zeme, NĪLM kods 0801, platībā 798 m2 .

â Piekrita nekustamā īpašuma “Dzeldas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai tri-
jos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot nosaukumu “Dzeldāji”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, un zemes vienību ar nosaukumu “Dzeldīši”, Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā. Atdalītajām zemes vienībām 8,0 ha un 3,6 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 
0201.

â Piekrita nekustamā īpašuma Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai 
un atdalīt no tā zemes vienības: platībā 2,3 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Zariņkalni”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā; platībā 2,2 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Zariņlauki”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā; platībā 1,8 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Zariņlejas”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā; platībā 1,6 ha un 3,0 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Mežzariņi”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Atdalāmām zemes vienībām noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus: platībām 2,3 ha un 2,2 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, un platībām 1,8 ha 1,6 ha un 3,0 ha – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Nekustamā īpašuma Vērgalē, Vērga-
les pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai zemes vienībai 0,82 ha platībā saglabāja 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, NĪLM kods 0101.

â Nolēma ar 2018. gada 3. jūniju par Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pie-
ciem gadiem ievēlēt Lailu JANKOVSKU. Apstiprināja Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāju Lailu JANKOVSKU par bāriņtiesas materiāli atbildīgo personu un atbildīgo par bāriņtiesas 
lietvedību un arhīvu. Uzdeva Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Lailai JANKOVSKAI 

2018. GADA 22. FEBRUĀRĪ PĀVILOSTĀ 
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

sagatavot grozījumu projektu Pāvilostas novada bāriņtiesas nolikumam. 
â Nolēma ar lēmuma pieņemšanas brīdi izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes 

25.01.2018. sēdes Nr.1. lēmumā Nr. 4.§ “Par degvielas limitu noteikšanu” Pāvilostas novada 
bāriņtiesas sadaļā. 

â Samazināja vienai personai ar pirmās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

â Nolēma piešķirt finansējumu 2764,85 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
sieviešu kora “Sīga” tautas tērpu izgatavošanai. Finansējums tiks rasts no budžeta pozīcijas 
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 22. martā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 29. martā Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība februārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“Krustiņi”, Vērgales pagastā, 0,51 ha platībā;
“Bāliņi”, Vērgales pagastā, 3,0716 ha platībā;
“Baldonieki”, Vērgales pagastā, 4,1 ha platībā;
“Mežaines”, Vērgales pagastā, 3 ha platībā;
“Jaungrāveri”, Vērgales pagastā, 24,76 ha platībā.

No 1. marta, kā katru gadu, iedzīvotāji var iesniegt iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu atpakaļ iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pārmaksu.

Arī šogad iedzīvotāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2017. 
gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1. marta var iesniegt gada ienākumu deklarāci-
ju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidojies, piemērojot 
gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka gada ienākumu deklarācija obligāti laikā 
no 2018. gada 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

l veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, 
izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienā-
kumus no profesionālās darbības u.c.)[1];

l guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas no-
darbinātas uz starptautiskiem pārvadājumiem izmantojama kuģa);

l guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016. gadā pārsnie-
dza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);

l guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumi 
no dividendēm, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no ku-
riem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;

l guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ietu-
rēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām, kuras nav dāvinājuma saņēmēja radinie-
ki vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un 
brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem 
un to nodokļa pārmaksu, kas izveidojusies, piemērojot diferencēto neapliekamo mi-
nimumu. Tāpat visa 2018. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli arī par 2015. un 2016. gadu.

Valsts ieņēmumu dienests aicina ikvienu iesniegt deklarāciju elektroniski, kas 
ir daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa Valsts ieņēmumu 
dienesta rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju elektroniski, arī gada diferencētais neapliekamais minimums gada ienā-
kumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski. 

Pāvilostas novada VPVKAC konsultantes – Arita Mūrniece Pāvilostas novada 
pašvaldībā un Anita Sprudzāne Vērgales pagasta pārvaldē – aicina iedzīvotājus iz-
mantot iespēju un saņemt palīdzību vai konsultāciju par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa deklarācijas iesniegšanu elektroniski, kā arī saņemt palīdzību deklarācijas 
aizpildīšanai un iesniegšanai papīra formātā.

Pāvilostas novada VPVKAC darba laiks 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ:
No pirmdienas līdz ceturtdienai – 
no plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 13.30.
Piektdienā no plkst. 8.00 līdz 14.00.
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ:
No pirmdienas līdz ceturtdienai – 
no plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.
Piektdienā no plkst. 8.00 līdz 16.30, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Tālrunis uzziņām 66954834.
Par citiem Pāvilostas novada VPVKAC pakalpojumiem varat lasīt 
mājaslapas www.pavilosta.lv sadaļā “Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs”.

Novada IEDZĪVOTĀJ, izmanto iespēju 
ātrāk, ērtāk un izdevīgāk saņemt 

atpakaļ nodokļu pārmaksu!
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1. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta 
IEŅĒMUMI 2018. gadā

Grupa   Kods Koda nosaukums Plāns
1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1375775
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1375775
1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 337056
1.4. 4.1.0.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 337056
 4.1.1.0. NĪN par zemi 292970
 4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 44086
2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. 195
  UN ĪPAŠUMA  
2.0 8.6.0.0. % no kotu atlik., atlikto maks. 195

9.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 17535
  UN KANCELEJAS NODEVAS  
 9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv. b. 1044
 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 16491
 9,9,0,0 Pārējās nodevas 0
 10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 3270
 12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 31411
 12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 8000
 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 23411
 13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRDOŠ. 14440
 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš. pārdoš. 10440
 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpaš. pārdoš. 4000
 13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. mantas realiz. 0
5.0. 18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2072200
5.0. 18.6.0.0. Pašv. saņemtie transf. no valsts budž. 2072200
 19.0.0.0. PAŠVALD. BUDŽETU TRANSFERTI 56237
 19.1.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām budž. v. 0
 19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv. 56237

 19.3.0.0. Saņemtie transf. no augst. iestādes 0
3.0 21.0.0.0. IESTĀDES IEŅĒMUMI 71620

3.0. 21.3.0.0.
Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. 
maksas. pak. 71620

 ATLIKUMS uz 1.01.2018. 97105
  KOPĀ IEŅĒMUMI 3979739

 IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU 4076844

2. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta 
IZDEVUMI 2018. gadā

Kods  Plāns
01.000 Vispārējie valdības dienesti 923 819
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 324 439
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 535 893

01.800
Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. 
budžetam 63 487

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 78 903
03.100 Policija 42 039
03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 8648
03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 17 258
03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 10 958
04.000 Ekonomiskā darbība 1 088 764

04.100
Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. 
darbība 39 033

04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 33 056
04.400 Būvniecība 41 465
04.500 Transports 144 800
04.700 Citas nozares 776 413
04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 53 997
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 149 282
06.200 Teritoriju attīstība 149 282
06.600 Pārējā citur neklasificētā pašv.ter.un māj.aps.d. 0
07.000 Veselība 9 498
07.200 Ambulatorās ārstniecības iestādes 9 498
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 361 811
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 60534
08.200 Kultūra 301277
09.000 Izglītība 1149234
09.100 Pirmsskolas izglītība 381391
09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 642142

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 125701
10.000 Sociālā aizsardzība 193 399
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 193 399

KOPĀ IZDEVUMI 3 954 710

IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA 122 134

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI 4 076 844

3. PIELIKUMS
Pāvilostas novada SPECIĀLĀ BUDŽETA 
IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2018. gadam

Kods Nosaukums 2018.
 Atlikums uz 1.01.2018. 19 632
I Ieņēmumi kopā: 112 465

II
Ieņēmumu sadalījums pa spec. b. 
veidiem 112 465

Dabas resursu 
nodoklis  7 000
 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 7000
Autoceļu (ielu) 
fonda līdzekļi 105 465

 
18.6.0.0. Pašv. saņemtie transferti no 
valsts budž. 105 465

 

18.6.2.0. Pašvaldību 
saņemtie transferti no valsts budžeta 
noteiktam mērķim 105465 

 Pārējie spec. 
budž. līdekļi   
 Kopā ar atlikumu 132 097
III Izdevumi kopā 132 097

IV
Izdevumi pēc funkcionālajām katego-
rijām 132 097

01,000 Vispārējie vadības dienesti 0
04,000 Ekonomiskā darbība 105 748
04,100 Vispārējā ekonomiskā darbība 0
 04,110 Projekti 0
04,500 Transports 105 748
 04,510 Autotransports 105748
05,000 Vides aizsardzība 26349
08,000 Atpūta, kultūra 0
09,000 Izglītība 0

V
Izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas 132097

1100 Darba samaksa 2500
1200 Valsts soc. apdroš. iemaksas 590
2000 Preces un pakalpojumi 101707
5000 Pamatkapitāla veidošana 27300
7000 Pašv. uztur. izdevumu transferti 0
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0
 Atlikums uz 1.01.2019. 0

Paskaidrojuma raksts 
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments 

un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas 
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām 
iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā bu-
džeta, un tas ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par 
budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts 
budžetu 2018. gadam”.

 

PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI

2018. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 2 849 370 
EUR, atlikums uz gada sākumu 278 075 EUR, kopā 3 127 445 
EUR.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ie-
ņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodokļi; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, 
naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu 
atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi 
– maksājumi no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta 
iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti 
1 901 446 EUR jeb 67% no ieņēmumu kopapjoma.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklim (82%) un nekustamā īpašuma nodoklim (18%). 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 1 565 594 
EUR un ir 55% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 335 852 
EUR, kas ir 12% no ieņēmumu kopapjoma.

Nenodokļu ieņēmumi. 2018. gada Pāvilostas novada 
budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt 66 882 EUR 
apmērā, kas ir 2% no plānotajiem ieņēmumiem (bez atlikuma 
uz gada sākumu). Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību 
nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ie-
ņēmumi (t.sk. ieņēmumi no privatizācijas, ieņēmumi no zvejas 
tiesību nomas u.c.). 

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 
liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budže-
tiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie 
plānoti 740 749 EUR jeb 28% no ieņēmumu kopapjoma (bez 

atlikuma uz gada sākumu). 
Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam, inte-

rešu izglītības pedagogu atalgojumam, piecus un sešus gadus 
veco bērnu apmācībai, Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra uzturēšanai u.c. – 374 988 EUR. Mērķdo-
tācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu “Par valsts bu-
džetu 2018. gadam” ieplānotas laika periodam no 2018. gada 
1. janvāra līdz 31. augustam. 

Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plā-
nots saņemt 313 982 EUR apmērā. 

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām iz-
glītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu 
pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti 64 165 
EUR. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir 
ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas 
un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti 79 428 EUR apmērā, kas ir 
3% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez atlikuma uz 
gada sākumu).

Vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādēs “Dzintariņš” 
un “Kastanītis”, vecāku maksa mūzikas un mākslas skolā un 
ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu Pāvilostas vidusskolā un 
Vērgales pamatskolā plānoti 13 246 EUR apmērā, ieņēmumi 
par zemes nomu, kā arī pārējo nomu un īri – 38 555 EUR. Ie-
ņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem 
27 320 EUR.

IZDEVUMI
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plā-

noti 3 127 445 EUR apmērā.
Izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums 

297 821 EUR apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības bu-
džetā ir 10%. Šajos izdevumos ietilpst izdevumi deputātu komi-
tejām un dažādām komisijām, Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācijai Vērgales pagasta pārvaldei un Valsts un pašval-
dības vienotajam klientu apkalpošanas centram.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēti 80 359 EUR, kas 
ir 3% no pašvaldības budžeta kopējiem izdevumiem. Līdzekļi 
paredzēti pašvaldības policijas juridisko pakalpojumu, darba 
drošības pakalpojumu un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai pare-
dzēts 121 279 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budže-
tā ir 4%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīs-
tībai un apsaimniekošanai, mājokļu attīstībai šādā sadalījumā 
pa teritorijām: Pāvilosta – 71 740 EUR, Vērgale – 49 539 EUR. 

Veselības aprūpei paredzēti 2709 EUR. Šo izdevumu īpat-
svars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 0,09%, un šie lī-
dzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai. 

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti 332 176 EUR. Šo iz-
devumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11%. 
Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, 
bibliotēku, muzeju, kultūras un saieta namu, sporta iestāžu 
darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti 1 105 566 EUR. Šo izdevumu īpatsvars 
pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 35%. Līdzekļi paredzēti 
pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mū-
zikas un mākslas skolu mācību programmu īstenošanai, dažā-
du izglītības pasākumu organizēšanai. 

Sociālai aizsardzībai paredzēti 167 332 EUR, kas veido 5% 
no kopējiem pašvaldības izdevumiem 2018. gadā. Līdzekļi pa-
redzēti Sociālā dienesta darbībai un sociālajiem pabalstiem.

Pārējai ekonomiskai darbībai paredzēti 886 175 EUR, kas ir 
28% no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem 2018. gadā. 
Līdzekļi paredzēti, kā līdzfinansējums ES projektu realizēšanai, 
zemes politikas nodrošināšanai, nodarbinātības jautājumu risi-
nāšanai, būvvaldes darbībai, autotransporta uzturēšanai, tūris-
ma informācijas centra darbībai u.c. funkciju nodrošināšanai.

Citi izdevumi paredzēti (t.sk. pašvaldības budžeta parāda 
darījumi un vispārēja rakstura transferti no valsts budžeta, ne-
paredzētie izdevumi) 103 268 EUR.

SPECIĀLAIS BUDŽETS
IEŅĒMUMI

2018. gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 109 486 
EUR apmērā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu, Pā-
vilostas novada pašvaldība 2018. gadā saņems mērķdotāciju  
autoceļiem (ielām) 102 486 EUR apmērā.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 7000 EUR.
Līdzekļu atlikums 2018. gada sākumā bija 18 007 EUR.

IZDEVUMI
2018. gada speciālā budžeta izdevumi plānoti 127 493 EUR 

apmērā. 
87% no izdevumu kopapjoma, t.i., 111 277 EUR, paredzēts 

izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, savukārt 13% no izde-
vumu kopapjoma, t.i., 16 216 EUR, paredzēts izlietot vides aiz-
sardzībai (dabas resursu nodoklis).

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
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Ar Pāvilostas novada domes 
30.11.2017. sēdes lēmumu,

protokola Nr.7., 38. §.

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr.10 
“PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM PĀVILOSTAS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” 3. panta otro un trešo daļu, 

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas

tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Pāvilostas novada pašvaldības (turpmāk 

– pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.
2. Tiesības saņemt pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai:
2.1.  kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā;
2.2.   kuras pēdējā reģistrētā deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novada administratīvajā 

teritorijā;
2.3.  citām normatīvajos aktos noteiktām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā;
2.4.  kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un 

resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums.
3. Sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā 

pašvaldība, pati persona vai tās likumiskais pārstāvis par saņemtajiem pakalpojumiem veic 
apmaksu pilnā apmērā un ja pašvaldībai ir iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu. 
Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pakalpojuma saņēmēju slēdz pašvaldība.

4. Ja pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo 
pakalpojumu, tā slēdz līgumu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem iespējami tuvāk 
personas dzīvesvietai.

5. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais 
pārstāvis pieprasa pašvaldības Sociālajā dienestā.

II. Sociālo pakalpojumu veidi
6. Pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
6.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 

darbībām;
6.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums;
6.3. pakalpojums – aprūpe mājās;
6.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām:
6.5. atbalsta un pašpalīdzības grupas;
6.6. atbalsts personām krīzes situācijā;
6.7. veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi;
6.8. asistenta pakalpojums;
6.9. specializētā transporta pakalpojums.
III.  Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
7. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā 

dienestā iesniedz iesniegumu un dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
saņemšanas kārtību.

8. Sociālais dienests pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas tos izvērtē 
un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo 
pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu jomas 
regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski (izņemot gadījumu ja personai nav reģistrēta 
dzīvesvieta) informē personu par pieņemto lēmumu.

9. Sociālo pakalpojumu saturs un apjoms tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem un līgumiem ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

10. Ja pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, 
tad pašvaldība slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju savā teritorijā vai ar tā teritorijā 
esošu sociālo pakalpojumu sniedzēju par sociālā pakalpojuma sniegšanu un to apmaksu.

IV.  Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība
11. No Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 6.2., 

6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. un 6.9. apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi.
12. Samaksa par noteikumu 6.1., 6.3. un 6.8. apakšpunktā minētiem sociālajiem 

pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” un 
Ministru kabineta noteikumiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtību, un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, 
ņemot vērā noteikumos noteiktos nosacījumus.

13. Sociālo pakalpojumu izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta nepieciešams 
deklarēt sociālo pakalpojumu saņēmēja un viņa likumisko apgādnieku ienākumus. Ienākumus 
deklarē, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem trūcīgas ģimenes (personas) atzīšanu.

14. Noteikumu 6.2., 6.3. un 6.8. apakšpunktā minēto pakalpojumu maksa nosakāma 
par kalendāro mēnesi. Ja persona pakalpojumu saņem nepilnu mēnesi, maksa nosakāma 
procentuāli dienu skaitam.

V. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no 
prettiesiskām darbībām

15. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā 
par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 
darbībām un kuram pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas  ir 
nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju.

16. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 
darbībām, piešķir, ja:

16.1. pēc valsts apmaksāta sociālā rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas bērnam, 
kurš cietis no prettiesiskām darbībām, ir sniegtas rekomendācijas sociālās rehabilitācijas 
dzīvesvietā turpināšanai;

16.2. Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma dzīvesvietā nepieciešamību.

VI. Pakalpojums – aprūpe mājās 
17. Pakalpojums – aprūpe mājās – nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, 

palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personas dzīvesvietā.
18. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
18.1. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo 

traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi un kurām 
nav likumisko apgādnieku;

18.2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi un viņu 

ar Pāvilostas novada domes 
30.11.2017. sēdes lēmumu,

protokola Nr.7., 31.§.

PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes 
25.01.2018. sēdes lēmumu,

protokola Nr.1., 22.§.

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 9
“PAR NAMU UN TO TERITORIJU UN BŪVJU UZTURĒŠANU”

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka prasības, kuras pašvaldībai uzdots noteikt Ministru 

kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. 
apakšpunktā un kuras izmantojamas, lai Pāvilostas novada (turpmāk tekstā – pašvaldības) 
administratīvajā teritorijā noteiktu būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa 
vai ārējā izskata neatbilstību pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām 
(būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu).

II. Prasības būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim vai 
ārējām izskatam

2. Būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst 
pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgas teritorijas prasībām, ja konstatēts, ka: 

1.1. nokritušas vai sabrukušas būvju nesošās konstrukcijas;
1.2. daļēji nav atrodamas būves stāvu, sienu, jumta vai citas konstrukcijas;
1.3. eksistē funkcionalitāti zaudējuši būvju elementi, kas nav nesošās konstrukcijas un 

potenciāli neietekmē būves konstruktīvo noturību;
1.4. izmantoti dažādu veidu aizsargtīkli vai līdzīgi risinājumi, kas faktiski noslēpj vai 

aizsedz būvju vizuālo vai tehnisko stāvokli pasliktinošās pazīmes;
1.5. redzami būtiski bojājumi būvju jumta konstrukcijās;
1.6. atrodami būtiski bojājumi būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos: 

caurrūsējumi, detaļu neesamība, detaļu deformācija vai līdzīgi bojājumi;
1.7. ir plaisas būvju sienās;
1.8. būvju logu un durvju ailas nav noslēgtas, nav logu stiklojuma, atlocījušās palodzes vai 

citi līdzīgi bojājumi;
1.9. uz būvju konstrukcijām vai uz arhitektoniskajiem elementiem atrodas augoši krūmi, 

koki vai cits augu apaugums;
1.10. atrodama būvju apdares materiālu plaisāšana, nodrupšana, sabrukšana, satrupēšana, 

noārdīšanās;
1.11. nav uzsākta būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīga atjaunošana un 

krāsošana atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un apkārtesošajai pilsētvides ainavai vai 
ainaviski vērtīgai teritorijai;

1.12. izvietoti uz būvēm dekoratīvi pārsegi.
III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo 

noteikumu neievērošanu
3. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, ierosināt administratīvā akta izdošanu, kas uzliek 

adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīga Pāvilostas novada būvvalde.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
4. Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Pāvilostas novada domē.
5. Domes lēmumu par būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

“Administratīvā procesa likumā” noteiktā kārtībā.

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 9 
“Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satu-
ra izklāsts

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punkts.
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu prasības, kuras izmantojamas, lai pašvaldības 
administratīvajā teritorijā noteiktu būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā 
stāvokļa vai ārējā izskata atbilstību pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas 
nosacījumiem. 

2. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts paredz pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt vi-
zuāli pievilcīgu, sakārtotu ainavu un vidi, kas neapdraud pašvaldības iedzīvotāju un viesu 
drošību, kā arī nosaka būves īpašnieka, valdītāja vai lietotāja, kā arī zemes īpašnieka, uz 
kura īpašumā esošās zemes atrodas ēku un būvju paliekas, izvirzāmās prasības uzturēt 
būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Nosakot būvju uzturēšanas prasības saistošajos noteikumos, personām būs publiski pie-
ejami un skaidri kritēriji, pēc kādiem būvvalde veic vidi degradējošu būvju novērtēšanu.

3. Informācija par 
plānotā projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nosakot prasības būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju uzturēšanai, var paredzēt, ka ir 
iespējama ietekme uz budžetu, kuru šobrīd nevar aprēķināt.

4. Informācija par plā-
notā projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošo noteikumu projekts būtiski neskar uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā. Projekta mērķis ir sakārtota, vizuāli pievilcīga, droša ainava un vide.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Visas personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Pāvilostas 
novada būvvaldē.
Būvvaldes lēmumus par konkrētā objekta atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvi var apstrīdēt Pāvilostas novada domē atbilstoši “Admi-
nistratīvā procesa likumā” noteiktajai kārtībai.
Pāvilostas novada domes lēmumu par būvvaldes lēmumu personas ir tiesīgas pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši “Administratīvā procesa likumam”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 
apstiprināšanas domes sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, 
veicot saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu apkopošanu, būtiskākos no 
priekšlikumiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteiku-
mos kā šo noteikumu grozījumus.
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NOTIKUMI 

2018. gada februārī
Februārī pašvaldības policija veica šādus darbus:

â Pāvilostā pie veikala “Top” gulēja vīrietis alkohola reibumā. Pēc personības no-
skaidrošanas viņš tika nogādāts dzīvesvietā.

â No Valsts policijas saņemta informācija par iespējamo autobusa vadītāja reibuma 
stāvokli. Pārbaudes rezultāti parādīja, ka vadītājs nav lietojis alkoholu. 

â Pāvilostā jauniešu kompānija nakts laikā skaļi klausījās mūziku. Jauniešiem mu-
tiski aizrādīts par nakts miera traucēšanu.

â Veikti trīs reidi sadarbībā ar Valsts policiju. Pārkāpumi nav konstatēti.
â Uzsākta administratīvā lietvedība par nakts miera traucēšanu Pāvilostā.
 
Ziema turpinās, joprojām ir sals. Atcerieties par alkohola negatīvo ietekmi uz cilvēka 

organismu un iespējamām sekām, īpaši sala laikā!

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

Ar 27.02.2018. apstiprinātiem grozījumiem MK noteikumos Nr.727 paplašināts 
atbalsta saņēmēju loks, un ar 1. aprīli atbalsta komplektus saņemt varēs arī maz-
nodrošinātās personas/ģimenes ar ienākumiem līdz 188 eiro.

Februārī 10 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, piecām ģimenēm – maz-
nodrošinātās ģimenes statuss, četrām ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 15 ģimenēm – 
dzīvokļa pabalsts, divām personām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, divām personām 
piešķirti asistenta pakalpojumi, vienai ģimenei piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 
vienai personai pārtraukta pamatpabalsta izmaksa.

13. februārī bija tikšanās ar Pāvilostas pensionāru apvienības dalībniekiem. Tika pār-
runāti dažādi jautājumi gan par darba iespējām novadā, gan par pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, kuri nosaka maznodrošinātās ģimenes statusu, gan par veļas mazgāšanas 
un dušas pakalpojumiem Pāvilostā. 

Runājot par veļas mazgāšanas un dušas iespējām Pāvilostas iedzīvotājiem, ra-
dās ierosinājums pieteikties pie Guntas RAIBARTES pa tālruni 29383676, kura būs 
kontaktpersona starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Pašvaldība ir gatava par simbolisku 
samaksu organizēt transportu līdz Sakas saieta namam, lai iedzīvotāji saņemtu viņiem 
vēlamo pakalpojumu. Pakalpojums ir par maksu un saņemams pirmdienās un trešdienās 
no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Informācija:
n 15. martā plkst. 10.00 tiek organizēts seminārs ilgstošajiem bezdarbniekiem;
n 21. martā plkst. 10.00 tiek organizēts seminārs vecākiem par bērniem.
Semināru norises vieta – Pāvilostas novada domes zāle, Dzintaru ielā 73.
Interesenti laipni aicināti!

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

Pāvilostas novada Sociālais dienests aicina pieteikties darbā 
uz brīvo darba vietu – 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM.
Prasības kandidātiem: 
izglītība, kas nav zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.
Ar amata aprakstu var iepazīties Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv.
Darba slodze – sociālajam darbiniekam darbam ar ģimeni un bērniem – 32 darba stun-

du nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot trīs mēnešu pārbaudes 
termiņu.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu do-
kumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada Sociālajā dienestā vai nosūtīt elektroniski uz 
e-pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 29. martam plkst. 15.00.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo 
aprūpi;

18.3. personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas 
mājas darbus un personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku vai likumiskiem 
apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

19. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, Sociālais dienests vispirms izvērtē to, 
kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošiem ģimenes 
locekļiem vai citām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli.

20.  Ja persona dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas 
personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli un kuras mitinās vienā mājoklī, 
vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo 
aprūpi, tai ir tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus ar Sociālā dienesta noteiktu 
aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtību.

21. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz četros līmeņos, kuru apjomu un saturu nosaka 
Sociālais dienests.

22. Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem personai piešķir, ja:
22.1. personas, kurai nav likumīgo apgādnieku, ienākumi mēnesī nepārsniedz 60% no valstī 

noteiktās minimālās darba algas apmēra;
22.2. personas un ar viņu kopā dzīvojošu ģimenes locekļu, kuri nevar nodrošināt personai 

nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības vai nodarbinātības dēļ ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra.

VII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām

23. Pašvaldība nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī personām ar 1. un 2. grupas 
invaliditāti ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā.

24. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir tad, ja nepieciešamais sociālās aprūpes 
pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.

25. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
institūcijā pilngadīgām personām, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā 
dienestā dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

26. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, personas individuālās vajadzības pēc sociālā 
pakalpojuma, kā arī viņa ģimenes locekļu vai apgādnieku līdzdalības iespējas, Sociālais 
dienests pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu.

27. Lēmumu par sociālā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās pieņem gadījumos, ja persona:

27.1. vēlas dzīvot patstāvīgi ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu institūcijas vai pāriet uz citu atbilstošu sociālās aprūpes iestādi vai specializētu 
ārstniecības iestādi pēc klienta vai likumīgā pārstāvja rakstiska iesnieguma;

27.2. pārkāpis ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
institūcijas iekšējās kārtības noteikumus;

27.3. apdraud citu klientu vai darbinieku veselību un dzīvību.
28. Lēmumu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu par ilgstošo sociālo aprūpi 

un sociālo rehabilitāciju institūcijā pieņem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu institūcijas vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

VIII.  Atbalsta un pašpalīdzības grupas
29. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo 

izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt 
atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu (funkcionēšanu un sociālo situāciju) dzīves 
kvalitāti.

30. Tiesības saņemt atbalsta grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura 
izteikusi vēlēšanos tajā darboties.

31. Pašpalīdzības grupas vada sociālais darbinieks un šis sociālais pakalpojums ir 
bezmaksas.

IX. Atbalsts personām krīzes situācijā
32. Krīzes situācijā Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālo pakalpojumu 

nekavējoties.
33. Par krīzes situāciju šo saistošo noteikumu izpratnē tiek uzskatīti 33.1. un 33.2. 

punktā definētie gadījumi:
33.1. ārkārtas situācija – stihiska nelaime (ugunsgrēks, plūdi, vētra utt.), kuras rezultātā 

ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai radušies ievērojami materiālie zaudējumi un tā nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības;

33.2. krīzes situācija – definēta “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 
1. panta 39. punktā.

X. Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi
34. Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi tiek sniegti ikvienam iedzīvotājam 

pakalpojumu punktu vietās.
35. Maksa par pakalpojumiem noteikta Pāvilostas novada domes apstiprinātajos 

izcenojumos.
XI. Asistenta pakalpojums
36. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem sociālos kontaktus mājās, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem 
traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

37. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu 
personām:

37.1. nokļūt uz darbavietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;
37.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
37.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.
38. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
XII. Specializētā transporta pakalpojums
39. Transporta pakalpojums tiek piešķirts nokļūšanai ārstniecības vai citās specializētās 

iestādēs, ja persona pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
40. Autotransporta pakalpojums ir maksas pakalpojums, kuru nosaka dome.
41. Autotransporta pakalpojums ietver:
41.1. personu pārvadāšanu;
41.2. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no transportlīdzekļa, veikt pasākumus personas 

drošībai pārvadāšanas laikā;
41.3. personas gaidīšanu pie ārstniecības vai citas iestādes.
42. Personai, kura izmanto autotransporta pakalpojumus, jānodrošina personīgais 

pavadonis, kas sniedz palīdzību iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai citas 
iestādes.

43. Autotransporta pakalpojumu var izmantot iedzīvotāji :
43.1. bez maksas ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;
43.2. pārējie par 50% samazinātu cenu.
44. Lēmumu par ārkārtas vai atsevišķu situāciju risināšanu par autotransporta 

pakalpojuma izmantošanu pieņem Sociālā dienesta vadītāja.
45. Klients par saņemto autotransporta pakalpojumu maksā Pāvilostas novada domes 

kasē vai Vērgales pagasts pārvaldes kasē.
XIII. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
46. Ja persona nav apmierināta ar atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai 

pakalpojumu apjomu, Sociālā dienesta sēdes lēmumu var apstrīdēt Pāvilostas novada domes 
nolikuma noteiktajā kārtībā.

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 10 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Pāvilostas novadā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu nepiecieša-
mības pamatojums

Saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Pāvilostas novadā” pro-
jekts izstrādāts, pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma” 3. panta otro un trešo daļu. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai 
noteiktu kārtību, kādā saņemami pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi.

Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošajos noteikumos pārskatāmā veidā vienā dokumentā ir iekļauti 
un aprakstīti Pāvilostas novadā nodrošinātie, pašvaldības finansētie sociālo 
pakalpojumu veidi, to saņemšanas un samaksas kārtība.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošajos noteikumos minētie sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti 
pieejamo budžeta resursu ietvaros.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Nav attiecināms.

Informācija par administratīva-
jām procedūrām

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

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvēr-
tēšana 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
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Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

IEDZĪVOTĀJIEM BIJA IESPĒJA 
UZDOT JAUTĀJUMUS. 

Vai PII “Kastanītis” neplāno 
darba laiku līdz plkst. 19.00 vai 
dežūrgrupiņu, kas strādātu līdz 
plkst. 19.00? Esmu gatava savus 
divus bērnus laist šajā bērnu-
dārzā, bet ir darbs Liepājā līdz 
plkst. 18.00. 

Atbild PII “Kastanītis” vadītā-
ja Gaida Akerfelde: “Veiksim vecā-
ku aptauju, un, ja vismaz 15 vecāki 
būs par šādu variantu, tiks izveido-
ta dežūrgrupiņa līdz plkst. 19.00.”

Vai arī mūsu novadam šī 
gada elektrības rēķini ir lielā-
ki? 

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Elektrības rē-
ķini ir palielinājušies par apmēram 
700 eiro.” 

Vai Vērgales pamatskolas 
fasādes izgaismošana par godu 
Latvijas simtgadei nebojās šīs 
ēkas fasādi? 

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Nē, nebojās. 
Jo gaismas stari attālināti spīd uz 
ēkas sienām, tām nenodarot nekā-
du ļaunumu.”

Vai Vērgales pagasta pārval-
dei pieder grants? 

Atbild Vērgales pagasta pār-
valdes vadītājs Jānis Vitrups: “Nē, 
lai to iegādātos, jārīko iepirkuma 
konkurss.” 

Vai mājai “Ploce–15” tiks sa-
labots jumts? 

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Šo māju ir 
apsekojis izpilddirektors A. Ma-
gone un VKS valdes loceklis Ivars 
Lapiņš, kurš risina šo jautājumu 
kopā ar mājas vecāko. Jumtu sala-
bos, kad tiks atrasts piemērotākais 
risinājums.” 

Par mušām un smakām AS 
“Grobiņa” zvēraudzētavas te-
ritorijā un apkārtnē Vērgales 
pagasta Plocē. Jautājumu uzde-
va A. Nikovskis. Atbildēja domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
“Pašvaldība 2017. gada jūlijā vēr-
sās pie Pārtikas drošības, dzīvnie-
ku veselības un vides zinātniskā in-
stitūta “BIOR” par ūdens testēšanas 
paraugu ņemšanu AS “Grobiņa” 
zvēraudzētavas teritorijā, īpašumā 
“Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā. Saņemtie ana-
līžu rezultāti daudzkārt pārsniedza 
atļautās normas, to apliecināja arī 
Valsts vides dienesta Liepājas Re-
ģionālās vides pārvaldes direktore. 
AS “Grobiņa” pārstāvis G. Jaunslei-
nis tika uzaicināts uz komitejas 
sēdi, lai sniegtu skaidrojumu par 
esošo situāciju, plānoto risināju-
mu un termiņiem. G. Jaunsleinis 
informēja pašvaldību, ka diemžēl 
nevar ierasties uz komitejas sēdi, 
un sniedza skaidrojumu rakstiskā 
formā, informējot, ka iesāktos dar-
bus piesārņojuma novēršanai plā-
nots pabeigt līdz 2017. gada 30. no-
vembrim. Pēc uzņēmuma sniegtās 
informācijas, iekavētie darbi netika 
pabeigti plānotajā termiņā sakarā 
ar sadarbības partneru maiņu 
darbu veikšanai. Plānotais darbu 

pabeigšanas termiņš tagad ir 2018. 
gada 20. aprīlis.”

Iedzīvotāju sapulce 
Pāvilostā

22. februāra vēlā pēcpusdienā 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci 
bija pulcējušies vairāk nekā 40 
iedzīvotāju. Viņu vidū arī domes 
priekšsēdētājs, deputāti, pašval-
dības izpilddirektors un pašvaldī-
bas iestāžu vadītāji un darbinieki, 
kuri prezentēja savu iestāžu dar-
bu.

Sapulci sāka domes priekšsē-
dētājs Uldis Kristapsons, zālē sē-
došos informējot par šogad citādā 
platformā plānoto sapulci.

Turpinājumā runāja pašvaldī-
bas projektu koordinatore Vizma 
Ģēģere. Viņa iedzīvotājus infor-
mēja par pašvaldības jau realizē-
tajiem un šobrīd tapšanas stadijā 
esošajiem projektiem, kā arī par 
tiem, kas nupat iesniegti un ko tu-
vākā nākotnē plānots realizēt. 

Pašlaik Pāvilostas novada paš-
valdība ir veiksmīgi realizējusi 
divus projektus – ELFLA projek-
tu “Lauku ceļu infrastruktūras 
sakārtošana Pāvilostas novadā 
uzņēmējdarbības atbalstam lau-
ku apvidos”, sakārtojot piecus 
pašvaldības grants ceļus, un sa-
darbībā ar Pāvilostas novada TIC 
projektu “Vides kvalitātes uzlabo-
šana, labiekārtojot Pāvilostas pil-
sētas pludmales”, kurā izveidota 
piekrastes infrastruktūra – dēļu 
klājuma laipas noiešanai plud-
malē, invalīdu skatu platforma, 
pludmales ģērbtuves un tualetes, 
kāju skalojamie, rotaļu elementi 
u.c. Lai gan šobrīd aktīva darbība 
nenotiek un darbus plānots atsākt 
vien pavasara sākumā, tomēr paš-
valdība joprojām realizē projektu 
“Vērgales muižas kompleksa at-
jaunošana un teritorijas labiekār-
tošana” un ūdenssaimniecības 
projektu Pāvilostas jaunajā ciemā. 
Tas pagarināts līdz 2018. gada 
1. jūnijam. Iestājoties siltākam 
laikam, notiks asfalta un grants 
segumu atjaunošana, melnzemes 
uzvešanas un zāliena sēšana. Trīs 
gadu garumā (līdz 31.12.2019.) 
novadā īsteno projektu “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilak-
sei Pāvilostas novadā”, kurā pare-
dzētas gan sportiskas nodarbības, 
kas jau aktīvi notiek kā Pāvilos-
tā, tā arī Vērgalē, kā arī dažādas 
lekcijas par veselīgu dzīvesveidu 
ar populāru lektoru piesaisti un 
citas iedzīvotājiem noderīgas ak-
tivitātes. Pašvaldība sadarbībā 
ar Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju un Palangas kūrorta mu-
zeju šobrīd aktīvi iesaistījusies 
ES pārrobežu projektu LIT/LAT 
programmā ar projektu “Palan-
ga. Pāvilosta: jūras iedvesmota 
vēsture”. Tā ietvaros tiks izveido-
ta jauna interaktīva ekspozīcija 
“Pāvilostas zelta smilšu graudi” 
jau esošajā muzeja ēkā, savukārt 
2017. gadā pārbūvētajā muzeja 
malkas šķūnītī un jaunizveidota-
jā “Tīklu mājā” būs lielgabarīta 
zvejas priekšmetu ekspozīcija, 

papildināta ar interaktīviem ele-
mentiem. 

Jau iepriekš tika ziņots, ka 
pašvaldība 2017. gadā uzsāka 
īstenot vienu no lielākajiem pro-
jektiem Pāvilostas novadā “Pāvil
ostas ostas Dienvidu un Ziemeļu 
molu  pagarināšana”, kas pērn 
gan nelabvēlīgu laikapstākļu, gan 
citu faktoru dēļ neritēja visai veik-
smīgi, tomēr līgums ar Lietuvas 
būvfirmu tika pagarināts līdz šā 
gada beigām, un jau februārī dar-
bi ir atsākušies – ostā tiek vesti un 
krauti dažādi būvmateriāli. Līdz 
ar molu pagarināšanas darbu ka-
vēšanos, pašvaldība nav uzsākusi 
pērngad plānotos darbus projektā 
“Pretplūdu aizsargbūves – prome-
nādes – izbūve, lai novērstu plūdu 
apdraudējumu un uzlabotu pie-
kļuvi Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja ēkai un moliem”, kas pa-
redz Sakas upes labā krasta stipri-
nāšanu un promenādes izveidi no 
muzeja līdz Ziemeļu molam, kā arī 
teritorijas sakārtošanu ap Pāvilos-
tas novadpētniecības muzeja ēku 
u.c. Kamēr molu pagarināšanā 
iesaistītā smagā tehnika pārvie-
tojas pa pašreizējo promenādi un 
gar muzeju, lai piegādātu nepie-
ciešamos būvmateriālus, darbus 
pie jaunās promenādes izveides 
nav iespējams veikt. Pašvaldība 
plāno šogad pavasarī sākt Sakas 
upes labā krasta stiprināšanu, 
bet, noslēdzoties molu pagarinā-
šanas darbiem, pabeigt projektu 
pilnībā, izbūvējot un labiekārtojot 
promenādi un sakārtojot teritoriju 
ap muzeju.

Pāvilostas novada pašvaldība 
turpina realizēt vēl vienu Latvi-
jas–Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.–2020. 
gadam Eiropas Reģionālā fonda 
“Interreg” projektu “Koordinā-
cijas attīstība un kapacitātes 
palielināšana glābējiem Baltijas 
jūras piekrastē”. Projektā pare-
dzēts izvietot video novērošanas 
kameru Pāvilostas pludmalē, kā 
arī informēt iedzīvotājus un tū-
ristus par drošu atpūtu pludmalē. 
Projekta laikā tiks veiktas vērie-
nīgas mācības un semināri glābē-
jiem, kā arī modernizēts glābēju 
aprīkojums.

Pašvaldības projektu koordi-
natore pastāstīja, ka, neskatoties 
uz daudzajiem projektiem, kas 
jau ir īstenoti vai tiek realizēti 
pašlaik, vēl trīs projekti atrodas 
projektēšanas stadijā. Tie ir sen-
lietu krātuves “Jūras māja” izvei-
de Ziemupē, Pāvilostas Piecdes-
mitgades parka labiekārtošana un 
Pāvilostas robežsardzes torņa pār-
būve par skatu torni. Pašvaldība 
kā partneris piedalās arī daudzos 
citos projektos, ko īsteno Kurze-
mes plānošanas reģions, Liepā-
jas reģiona Tūrisma informācijas 
centrs, Pāvilostas vidusskola, Rī-
gas dome u.c.

Iedzīvotāju sapulci turpināja 
pašvaldības iestāžu vadītāji – Pā-
vilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova, Pāvilos-
tas vidusskolas direktore Marita 
Rolmane, PII “Dzintariņš” vadītāja 
Monta Pētermane, Tūrisma infor-

mācijas centra vadītājas pienāku-
mu izpildītāja Anta Lībiete, Pāvil
ostas bibliotēkas vadītāja Mairita 
Vītola, kultūras nama vadītāja Sil-
va Vārsberga, Valsts un pašvaldī-
bas vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbiniece Arita Mūrniece, 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova un 
Pāvilostas komunālā uzņēmuma 
darbiniece Gunita Vērniece. Pre-
zentācijā, ko bija sagatavojis kat-
ras iestādes pārstāvis, klātesošie 
tika iepazīstināti ar pašvaldības 
iestāžu darbu, budžeta apmēru un 
līdzekļu izlietojumu, plānotajām 
aktivitātēm un pasākumiem 2018. 
gadā. No iedzīvotāju puses izska-
nēja jautājums Pāvilostas vidus-
skolas direktorei, kāds ir viņas re-
dzējums un kādas ir perspektīvas 
vidusskolas saglabāšanai. Vidus-
skolas direktore pauda viedokli, 
ka šobrīd liels paldies jāsaka paš-
valdībai, kas līdzfinansē 10. kla-
ses esamību vidusskolā. Pašval-
dība arī ir noteicēja par turpmāku 
10. klases izveidi vai likvidāciju. 
Kamēr pašvaldība šādu rīkojumu 
vidusskolas direktorei nav devusi, 
vidusskolas posms skolā jopro-
jām var pastāvēt. Bet runājot par 
nākotnes plāniem, direktore norā-
dīja, ka tie joprojām ir neskaidri 
un nezināmi. Viņa sacīja, ka darīs 
visu iespējamo, lai Pāvilostā vi-
dusskolas posms būtu.

Plašāka diskusija starp iedzī-
votājiem un pašvaldību izvērsās 
jautājumā par aizliegumu Pāvil
ostas novada avīzē publicēt ik-
mēneša jubilārus, jaundzimušos, 
laulātos un mirušās personas. 
Pāvilostas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālis-
te interesentiem skaidroja, ka šī 
gada sākumā pašvaldība saņēma 
no Valsts aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VA-
RAM) un Datu valsts inspekcijas 
vēstuli, ka Personas datu regula 
ietver sevī vairāk nekā 10 nosa-
cījumus, kas neļauj pašvaldībai 
izmantot trešo personu datus un 
bez personas piekrišanas brīvi ar 
tiem rīkoties. Regula nosaka, ka 
katrai fiziskai personai ir tiesības 
uz personas datu aizsardzību, it 
īpaši privātās dzīves neaizskara-
mību. Par prasības nepildīšanu 
vai pārkāpumu domes priekšsē-
dētājam var noteikt naudas sodu 
no 1400 līdz 11 400 eiro. Pēc šīs 
vēstules Pāvilostas novada iz-
devuma februāra numurā vairs 
neparādījās ikmēneša sveicamie, 
bet gan paziņojums iedzīvotājiem 
par jauno kārtību. Saprotams bija 
iedzīvotāju sašutums par šādu 
valstiski noteiktu prasību, jo šī 
sadaļa novada avīzē bija viena no 
iecienītākajām. Pāvilostas pilsētas 
iedzīvotāja Marita Horna jautāja 
sabiedrisko attiecību speciālistei, 
vai ir zvanīts Datu valsts inspekci-
jai un precizēts tās viedoklis? Uz 
jautājumu sabiedrisko attiecību 
speciāliste atbildēja apstiprinoši, 
informējot, ka telefonsarunā ar 
inspektoru tika saņemts mutisks 
apstiprinājums janvārī saņemtās 
vēstules saturam, kas uzliek par 
pienākumu gan Pāvilostas nova-

da pašvaldībai, gan citām Latvijas 
pašvaldībām bez personas piekri-
šanas nepubliskot datus novada 
informatīvajā izdevumā. Pāvilost-
niece Marita Horna pauda pretēju 
viedokli, norādot, ka Datu valsts 
inspekcijas inspektors viņai te-
lefonsarunā norādījis, ka novada 
avīzēs ir iespējams publicēt ik-
mēneša sveicamos. Diskusijā tika 
nolemts, ka pašvaldībai vajadzētu 
sagatavot un nosūtīt Datu valsts 
inspekcijai rakstisku vēstuli ar 
lūgumu skaidrot radušos situāciju 
un sniegt konkrētas atbildes par 
to, vai pašvaldība drīkst vai ne-
drīkst publicēt novada avīzē mē-
neša sveicamos, un kā tas pareizi 
būtu izdarāms.

Tāpat pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste klātesošos 
informēja, ka Latvijas Pašvaldī-
bu savienība šajā sakarā rīko trīs 
seminārus ar Datu valsts inspek-
toru piedalīšanos, lai skaidrotu 
šo problēmsituāciju. Iespējams, 
sadarbībā ar Datu valsts inspek-
ciju tiks rasts abām pusēm pieņe-
mams risinājums.

Turpinājumā iedzīvotājus uz-
runāja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
papildinot iestāžu vadītāju ie-
priekš teikto. 

Pāvilostas novada pašvaldības 
budžets 2018. gadam ir 3,9 milj. 
eiro, puse no izdevumiem novirzī-
ta izglītībai, 774 000 eiro plānoti 
novada attīstībai jeb projektiem. 
Domes priekšsēdētājs informēja 
iedzīvotājus, ka ar detalizētāku 
budžetu varēs iepazīties nova-
da avīzes marta izdevumā (skat 
3.lpp). Pašlaik novadā ir deklarēti 
2740 iedzīvotāji. Strauju iedzīvo-
tāju skaita kritumu piedzīvojusi 
Vērgale – tas samazinājies par 49 
cilvēkiem. Savukārt Pāvilostas pil-
sētā šogad iedzīvotāju skaits ir pa-
lielinājies par 10 cilvēkiem. Uz 22. 
februāri Pāvilostā deklarējušās 
1009 personas, Sakas pagastā 519 
iedzīvotāji, bet Vērgales pagastā 
1212 cilvēki. 

Pāvilostas novadā joprojām ir 
salīdzinoši zems bezdarba līme-
nis, vien 4,6%.

Lai taupītu pašvaldības fi-
nanšu līdzekļus, ar 2018. gada 
1. februāri apvienotas Pāvilos-
tas Mūzikas skola un Pāvilostas 
mākslas skola, par direktori ie-
ceļot Pāvilostas Mūzikas skolas 
ilggadējo direktori Ingu Šnori. Lai 
gan abām skolām ir viens direk-
tors, mācības saglabāsies kā līdz 
šim – gan Mūzikas skolā, Dzin-
taru ielā 23, gan mākslas skolā, 
E. Šneidera laukumā 2, Pāvilostā, 
un, protams, arī Vērgalē. Līdz ar 
pārmaiņām skolas vadībā darbā 
nekas nemainīsies. Tāpat domes 
priekšsēdētājs informēja, ka, sā-
kot ar 2018. gada 1. janvāri, paš-
valdība visiem novada pirmssko-
las izglītības iestāžu audzēkņiem 
un abu skolu skolēniem apmaksā 
brīvpusdienas. Pašvaldība saviem 
darbiniekiem 50% apmērā ap-
maksās veselības apdrošināšanu.

Pie lielākajiem darbiem, 
kas šogad būtu jāpadara, domes 
priekšsēdētājs minēja Krasta un 

AIZVADĪTAS IKGADĒJĀS NOVADA  IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
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Celtnieku ielas (Pāvilostā) sakār-
tošanu un noasfaltēšanu posmā no 
Dzintaru ielas līdz zivju veikalam. 
Darbi tikšot veikti no pašvaldības 
tā sauktās “ceļu naudas” un 2018. 
gada budžeta līdzekļiem. Vēl pie 
veicamajiem darbiem priekšsēdē-
tājs uzskaitīja video novērošanas 
kameru nomaiņu pie TIC, Dzin-
taru ielā 2, Pāvilostā, un vienas 
video novērošanas kameras izvie-
tošanu jūrmalā, kā arī pašvaldība 
plāno izveidot autobusu pieturu 
pie veikala “Enkurs”, Dzintaru 
ielā 69, Pāvilostā. Saskaņojums 
ar “Latvijas Valsts ceļiem” paš-
valdībai jau ir, taču vēl jāatrisina 
vairāki jautājumi ar veikala “Top” 
vadību un saistībā ar pieturas iz-
būvi. Šī autobusu pietura būtu ļoti 
nepieciešama iedzīvotājiem, kuri 
apmeklē gan “Top” veikalu, gan 
pašvaldības administrācijas ēku 
un bibliotēku. 

Arī šogad pašvaldība plāno 
veikt pretputes līdzekļu kaisī-
šanu Pāvilostas ielās ar grants 
segumu. Savukārt jautājumā par 
slikto Dzintaru ielas stāvokli pos-
mā no šosejas Liepāja–Ventspils 
pagrieziena uz Pāvilostu līdz cen-
tram domes priekšsēdētājs zālē 
sēdošajiem atklāja, ka jau pērn 
panākta vienošanās ar “Latvijas 
Valsts ceļiem”, ka pēc tam, kad 
pašvaldība īstenos ūdenssaimnie-
cības projektu Pāvilostas Jaunajā 
ciemā un sakārtos kanalizāciju 
un ūdens sistēmu, uzņēmums sa-
labos viņiem piederošo Dzintaru 
ielas posmu, ielas segumam uz-
lejot asfalta kārtu 4 cm biezumā, 
un nodos šo posmu pašvaldības 
pārziņā. Plānotie darbi paredzēti 
pavasarī. Priekšsēdētājs arī neslē-
pa, ka vienošanās neizpildes gadī-
jumā pašvaldība ir gatava šosejas 
Liepāja–Ventspils malā pagriezie-
nā uz Pāvilostu izlikt zīmi “Šī iela 
pieder “Latvijas Valsts ceļiem!””, 
lai iedzīvotāji zinātu, kas ir patie-
sie ielas īpašnieki, un nevainotu 
pašvaldību par katastrofālo ielas 
stāvokli.

Vēl īsi pirms sapulces noslē-
guma domes priekšsēdētājs ne-
daudz paturpināja tematus par 
“kuģimāju” Ulmalē, molu paga-
rināšanas darbiem un Pāvilostas 
promenādes izbūvi. 

SAPULCES TURPINĀJUMĀ 
TIKA ATBILDĒTS UZ IEDZĪVOTĀ-
JU JAUTĀJUMIEM.

Lūdzu skaidrot situāciju ar 
dzeramo ūdeni no Pāvilostas 
ūdensvada (saistībā ar dzirdē-
to informāciju par saindēšanās 
gadījumu, kad ticis dezinficēts 
ūdensvads)! Kad tiek dezinfi-
cēts ūdensvads, un kāpēc līdz 
šim nekad nav saņemta infor-
mācija? Kurš par to ir atbildīgs? 
Kā es varu būt droša, ka turp-
māk šāda bezatbildība neatkār-
tosies, jo ūdensvada ūdeni lieto-
ju dažādās Pāvilostas adresēs, 
kā arī uzņemos atbildību par 
viesu mājas klientiem?

Atbild SIA “Pāvilostas komu-
nālais uzņēmums” ēku un ap-
saimniekojamās teritorijas pārzi-
ne Gunita Vērniece: “Informācija 
par saindēšanos ir nepamatota un 

nepatiesa. SIA “ĢL Konsultants”, 
kas izbūvē jauno ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklu Pāvilostas jaunajā 
daļā, pirms nodošanas ekspluatāci-
jā veica ūdensvada sistēmas dezin-
fekciju (10.07.2017. un 9.08.2017.). 
Pēc šo darbu veikšanas tika nodoti 
ūdens paraugi laboratorijā SIA “Vi-
des audits”, un tikai tad tika pie-
slēgts jaunais ūdensvads. Ūdens 
paraugu pārskata rezultāti atbilst 
MK noteikumu prasībām.

Arī augustā un novembrī, pēc 
Veselības inspekcijā saskaņotas 
dzeramā ūdens izmeklējumu prog-
rammas, tika veiktas ūdens ana-
līzes, kas atbilst MK noteikumu 
Nr.235 no 29.04.2003. “Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” prasībām.

Bez šī saskaņotā plāna Vese-
lības inspekcija veic auditmonito-
ringu, kā arī divas reizes gadā tiek 
ņemti ūdens paraugi no urbuma. 
Šo ūdens paraugu ņemšanu veic 
nozīmēts sertificēts speciālists.

Pāvilostas dzeramā ūdens kva-
litāte atbilst normām, vēl vairāk 
– kā apgalvo paši laboranti, dze-
ramais ūdens Pāvilostā ir pat ļoti 
labas kvalitātes. 

Atgādinājums viesu māju īpaš-
niekiem – pirms viesu uzņemšanas 
ēkās, ja tās ir atsevišķi no īpašnie-
ka paša dzīvojamām telpām, būtu 
jāveic korektīvi pasākumi, tātad 
jānodrošina drošs ūdens patēriņš 
– vismaz 10 min. jānotecina ūdens, 
krānu gali un dušas klausules 
jānotīra ar dezinficējošu līdzekli, 
aukstā ūdens cauruļvados jānod-
rošina ūdens temperatūra zem 200 
pēc Celsija, savukārt karstajam 
ūdenim jābūt virs 500. Šie ir daži 
ieteikumi, lai cauruļvados neveido-
tos bioplēves aplikumi, kas veicina 
mikroorganismu augšanu un var 
radīt smaku un mainīt ūdens krā-
su.

Jebkurš iedzīvotājs, ja ir radu-
šās šaubas par ūdens kvalitāti, 
pats var nodot piegādāto dzeramo 
ūdeni analīžu veikšanai jebkurā 
Veselības inspekcijas akreditētā 
laboratorijā (piemēram, institūtā 
“BIOR”) ar noteikumu, ka ūdens 
paraugs tiek ņemts pēc noteiktas 
instrukcijas.”

2.    Cik bieži hlorē ūdeni?
Atbild SIA “Pāvilostas komu-

nālais uzņēmums” ēku un ap-
saimniekojamās teritorijas pār-
zine Gunita Vērniece: “Pāvilostas 
pilsētā dzeramā ūdens hlorēšana 
netiek veikta.”

Pāvilostā, Līvānu ciemati-
ņā, daudzo un spēcīgo lietavu 

dēļ applūda māju malkas šķū-
nīši un pagalmi. Visi grāvji ir 
aizbērti. Malka slapja un sasa-
lusi. Kas tiks darīts šajā jautā-
jumā?

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Liela daļa 
atbildības jāuzņemas pašiem 
Līvānu ciematiņa iedzīvotājiem, 
kas savulaik paši aizbēruši ūdens 
noteces grāvjus. Pērnā gada lie-
tainā vasara un nokrišņiem ba-
gātais rudens kā Pāvilostā, tā arī 
daudzviet citur novadā parādīja 
problēmvietas saistībā ar ūdens 
noteci un aizvadīšanu. Pašvaldība 
plāno izstrādāt tehnisko projektu 
lietusūdens drenāžai pilsētā. Paš-
valdība iecerējusi sakārtot grāvju 
sistēmu tikai pašvaldībai piedero-
šajām ielām Līvānu ciematā, Pā-
vilostā.”

Ir izdots likums par 1991. 
gada barikāžu dalībnieka statu-
su. Pašvaldība likumos noteik-
tās kompetences un sava budže-
ta ietvaros ir tiesīga saistošajos 
noteikumos paredzēt 1991. gada 
barikāžu dalībnieka statusu 
ieguvušām personām piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides. Vai Pāvilostas novada 
pašvaldībā arī būs šādas atlai-
des? Ja nē, kāpēc?

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Šogad noteikti 
šādas atlaides nav plānots ieviest, 
bet pie šī jautājuma atgriezīsimies 
2018. gada nogalē, kad tik plānots 
2019. gada budžets. Paredzot šādu 
atlaidi novada iedzīvotājiem, vis-
pirms ir jāsaprot, cik mūsu novadā 
ir cilvēku, kas ieguvuši 1991. gada 
barikāžu dalībnieka statusu, un 
par cik lielu, nodokļos neiekasētu 
summu varētu būt runa. Tāpat ir 
jāsaprot – ja budžeta ieņēmumu 
daļa samazinās, tad arī izdevumu 
daļa būs jāsamazina.”

Pašvaldības policija neat-
bild, kad zvana. Vai tas ir pieņe-
mami? (šādu jautājumu uzdeva 
vairāki iedzīvotāji, kas saskāru-
šies ar līdzīgu situāciju).

Atbild domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons: “Pēc šī 
notikuma, kad iedzīvotājs ziņoja 
domes priekšsēdētājam par radu-
šos situāciju, pats personīgi ap-
runājos ar pašvaldības policijas 
inspektoriem, kuri norādīja, ka, 
iespējams, telefons nav atradies 
uztveršanas zonā, vai arī nav pie-
nācis signāls.”

Vai būtu iespējams pieturā 
“Skola” pie daudzdzīvokļu mā-
jas Dzintaru ielā 97 akmens 
solu papildināt ar koka virsmu, 

AIZVADĪTAS IKGADĒJĀS NOVADA  IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
kur iedzīvotājiem ērti apsēs-
ties, gaidot autobusu?

Atbild domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons: “Šodien 
(22.02.2018.) pašvaldības lab-
iekārtošanas strādnieki objektu 
apskatīja, un rīt akmens tiks pa-
pildināts ar koka virsmu ērtai sē-
dēšanai.”

Vēl sapulcē izraisījās diskusi-
ja, vai Pāvilostas kapsētā nepie-
ciešams izbūvēt zvanu torni un 
kanceli mācītājam un noņemt 
vēsturisko zvanu no priedes? 

Iedzīvotāji pauda viedokli, 
ka Pāvilostas kapsētā nav nepie-
ciešams zvanu tornis ar kanceli 
mācītājam, bet ir vizuāli jāuzlabo 
jau esošais zvans un apkārtne ap 
“zvana priedi”.

Jautājumu uzdod Pāvilostas 
iedzīvotāja Marita Horna: Iedzī-
votāju sapulcē izskanēja infor-

mācija, ka Pāvilostā, iespējams, 
centra laukumā, šajā gadā tiks 
uzstādīts pulkstenis. Kad iedzī-
votājiem būs iespējams iepazī-
ties ar tā dizainu un nobalsot 
par, viņuprāt, labāko un pieņe-
mamāko variantu?

Uz jautājumu atbild Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētājs 
U. Kristapsons: “Centra laukumi-
ņu nevar skatīt tikai kā vietu, kur 
atradīsies pulkstenis. Plānots ska-
tīt visu kontekstā ar labiekārtoju-
ma elementiem. Apmēram maijā, 
kad darbu būs uzsākusi ainavu 
arhitekte novadā, pašvaldība infor-
mēs iedzīvotājus par savu redzēju-
mu laukuma izskatam.”

Informāciju pierakstīja un 
apkopoja korespondente Vita 

Braže un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

BŪVVALDĒ 2018. GADA JANVĀRĪ LEMTAIS
BIS * lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/nosaukums
BIS-49977-195 Ēkas vienkāršotā atjaunošana Smilšu ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā Būvniecības ieceres akcepts
BIS-50207-196 Meža autoceļa būvniecība “Lieknes ceļš”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā Būvniecības ieceres akcepts
BIS-50372-197 Reklāmas stenda uzstādīšana Zeltenes ielā, Pāvilostā, Pāvilostas novadā Būvniecības ieceres saskaņošana
BIS-50631-198 Fasādes vienkāršotā atjaunošana Smilšu ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā Būvniecības ieceres akcepts
BIS-51059-200 Vasaras māju un palīgēku būvniecība “Rūgumi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā Izsniegta būvatļauja
BIS-51183-202 Dzīvojamās mājas pārbūve Lejas ielā 4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā Nodots ekspluatācijā
BIS-51187-203 Ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecība “Vasarnieki 2”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā Būvniecības ieceres akcepts
BIS-51368-204 Meža ceļa būvniecība “Tumšais dambis”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā Nodots ekspluatācijā

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma.

Lai gan Lielā talka notiks 28. aprīlī, Pāvilostas novada pašvaldība 
aicina visus, kuri vēlas aktīvi iesaistīties un paveikt ko labu apkārtējās 
vides, sava novada un Latvijas labā, piedalīties tradicionālajā pavasara 
talkā jau 21. aprīlī. Par iedzīvotāju pulcēšanās vietām un laikiem ziņo-
sim aprīļa informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

Ja jums ir zināms kāds piesārņots dabas stūrītis, kuru, jūsuprāt, 
vajadzētu sakopt, vai rodas neskaidrības par talku, tad sazinieties ar 
talkas atbildīgajiem: Pāvilostā – Alfrēds Magone,  tālrunis 26405900; 
Vērgalē – Jānis Vitrups, tālrunis 29183648.

Pāvilostas novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus iesaistīties 
ikgadējā novada sakopšanas talkā

Kā katru gadu, arī šogad Pasaules Dabas fonds (PDF) aicina svinēt 
Zemes stundu. Tās laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas 
un institūcijas tiek mudinātas simboliski uz vienu stundu izslēgt elek-
trību, tā paužot savu atbalstu vides problēmu risināšanai. Elektrības 
izslēgšana ir simbolisks žests, lai saliedētu sabiedrību un iniciētu pla-
šākas pārmaiņas. Līdzīgi kā jaunais gads, arī Zemes stunda tiek svinēta 
ikvienā pasaules daļā, sekojot laika zonu plānojumam.

Pasaules Dabas fonds kopā ar “Tetra pak” aicina piedalīties lielāka-
jā videi veltītajā akcijā “Zemes stunda”, kura šogad norisināsies 24. 
martā no plkst. 20.30 līdz 21.30. Akcijas mērķis ir vienoties ar 
visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt videi draudzīgas 
izvēles gan katra ikdienā, gan valstiskos lēmumos. Tāpēc šajā “Zemes 
stundā” aicinām: “Izslēdz gaismu – pieslēdzies dabai!” Kā to izdarīt? 
Tāpat kā visus gadus – laikā no plkst. 20.30 līdz 21.30 izslēgt novadā 
esošo ēku ārējo apgaismojumu un aicināt visus novada iedzīvotājus 
simboliski uz stundu izslēgt gaismu. Un šajā laikā dalīties sociālajos 
tīklos ar bildi, kur tu esi dabā, liekot klāt mirkļa birku #zemesstunda un 
tādā veidā parādot, ka piedalies akcijā “Zemes stunda”, ka esi pieslē-
dzies dabai un tev rūp tās saglabāšana.

Informāciju sagatavoja Pasaules Dabas fonda 
komunikācijas vadītāja Sarmīte Kolāte, 

e-pasts skolate@pdf.lv , tālrunis 26528198

Aicina iesaistīties akcijā 
“ZEMES STUNDA”
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2018. gads ir visu sportistu 
svētku gads, jo februārī visā 
pasaulē un arī Pāvilostā daudzi 
sekoja līdzi ziemas olimpis-
kajām spēlēm Dienvidkorejā, 
Phjončhanā, turot īkšķus un 
vēlot veiksmi Latvijas sportis-
tiem un cerot uz medaļām.

Zīmīgi, ka arī Pāvilostas no-
vadā tieši februārī notiek sporta 
dienas. Un šogad tās norisinājās 
paralēli olimpiskajām spēlēm. 
Pāvilostas sporta organizators 
Aldis Barsukovs 17. un 24. febru-
ārī ikvienu aicināja ne tikai just 
līdzi latviešiem tālajā Dienvid-
korejā pie televizoriem, bet arī 
pašiem nākt uz Pāvilostas sporta 
zāli un piedalīties kādā no sporta 
veidiem.

Lai gan ziema šogad lutināja 
ar īsti ziemīgiem laikapstākļiem 
un būtu bijis iespējams gan slē-
pot un slidot, gan spēlēt hokeju 
un varbūt pat kērlingu, sporta 
organizators tomēr pieturējās 
pie jau tradicionāliem sporta vei-
diem mūsu novadā.

Pāvilostas novada pašvaldība 
pērn uzsāka un līdz 2019. gada 
izskaņai realizēs projektu “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību 
profilaksei Pāvilostas novadā”. Šī 
gada sporta dienas tika aizvadī-
tas šī projekta ietvaros. 17. febru-
ārī norisinājās volejbola turnīrs 
un telpu futbola mači, bet 24. feb-
ruāra rīts iesākās ar individuāla-
jām spēlēm – zolīti, šautriņu me-
šanu, tenisu, dambreti, šahu un 
novusu, bet vēlāk pēcpusdienā 
spraigas un emocionālas spēles 
tika aizvadītas basketbolā.

Pāvilostas novada sporta die-
nu volejbola turnīrā piedalījās se-

šas komandas. Jāsaka, ka šogad 
tās spēku samēros bija ļoti līdzī-
gas, spēlēs pārsvaru gūstot vien 
ar dažu punktu starpību. Un īstu 
pārliecību par uzvarētāju vai ot-
rās un trešās vietas guvējiem ne-
varēja gūt pat līdz spēļu beigām.

Komandā “Alejas” spēlēja 
Solveiga Ansone, Ansis Horna, 
Matīss Eihvalds, Sandra Stepiņa, 
Raitis Stepiņš un Ivo Jaunzems. 
Komandā “Mārsils” spēlēja Made 
Jete Jance, Andra Lanka, Guntars 
Zamarītis, Ralfs Jenerts, Einārs 
Vārsbergs, Ivars Horns, Miķelis 
Horna, Sintija Spriņģe, Valērijs 
Kurčanovs un Uvis Mūrnieks. 
Dejotāju volejbolistu komanda 
“Mārsils” bija parūpējusies par 

kuplāko un skaļāko atbalstītāju 
pulku, kas savējos atbalstīja gan 
ar skaļu bungu rībināšanu, gan 
ar iespaidīgām taures skaņām. 
Ik gadu Pāvilostas novada sporta 
spēlēs piedalās arī komanda “Vēr-
gale”, kurā šogad spēlēja Marta 
Bažejeva, Samanta Kalnišķe, 
Paula Pelnēna, Harijs Gēgersons, 
Haralds Mucenieks, Markuss 
Gedmins, Valters Pirktiņš, Harijs 
Aniņš, Arta Ēberliņa un Lauma 
Lapiņa. Savukārt komandā “AC 
un CO” spēlēja Edgars Stonis, Jā-
nis Stonis, Nauris Stirna, Mārtiņš 
Šēlis, Mareks Selderiņš, Terēze 
Cābele, Liene Šķila un Kristers 
Cābelis. Šogad pirmo gadu ko-
mandā ar nosaukuma “Omega” 

spēlēja Gints Šulcs, Arvis Bar-
sukovs, Kārlis Rudzājs, Mārtiņš 
Bunka, Leo Kiričenko, Krišs Ru-
dzājs, Ilva Bunka, Elvita Freiden-
felde un Krista Karlsone. Kā arī 
ar jaunu nosaukumu “G.O.M.D” 
spēlēja iepriekšējo gadu sporta 
spēļu dalībnieki Kristaps Klaks, 
Mārtiņš Vērnieks, Arvis Pēter-
manis, Elvis Vīgants, Vendija 
Pētermane, Evita Lazukina, Jānis  
Štokmanis un Henrijs Tomilovs.

Komandas tika salozētas di-
vās grupās. Pirmās grupas re-
zultāti: “Vērgale” – “Mārsils”, 
ar rezultātu 25:21 uzvaru guva 
“Vērgale”. “Omega” – “Vērgale”, 
ar rezultātu 17:25 uzvarēja “Vēr-
gale”. “Mārsils” – “Omega”, ar re-

zultātu 25:18 uzvaru guva “Mār-
sils”. Otrās grupas rezultāti bija 
šādi: “AC un CO” – “G.O.M.D.”, 
ar rezultātu 25:21 uzvarēja “AC 
un CO”. “Alejas” – “AC un CO”, 
ar rezultātu 14:25 uzvarēja “AC 
un CO”. “G.O.M.D.” – “Alejas”, 
ar rezultātu 25:17 uzvaru guva 
“G.O.M.D.”. Izspēlējot savstarpē-
jās spēles par iekļūšanu finālā, 
tika uzrādīti rezultāti: “Vērgale” 
– “G.O.M.D.”, ar rezultātu 23:25 
uzvarēja “G.O.M.D.”. “AC un CO” 
– “Mārsils”, ar rezultātu 25:22 
uzvaru guva “AC un CO”. Spēlē 
par 5.–6. vietu cīnījās komanda 
“Alejas” un “Omega”, ar rezultā-
tu 25:17 5. vietu guva komanda 
“Alejas”, “Omegu” atstājot 6. vie-
tā. Savukārt spēlē par 3.–4. vietu 
komanda “Mārsils” stājās pretī 
komandai “Vērgale”, spraigā spē-
lē, kur ilgi uz tablo rezultāts bija 
vienlīdzīgs, tomēr ar 20:25 uzva-
ru guva “Vērgale”, ierindojoties 
godpilnajā 3. vietā un komandu 
“Mārsils” jau trešo gadu atstājot 
4. vietā. Finālspēlē komanda “AC 
un CO” mērojās spēkiem ar ko-
mandu “G.O.M.D.”, kas uzvarēja 
ar rezultātu 13:25 un ieguva god-
pilno 1. vietu un spožo kausu, bet 
komanda “AC un CO” ierindojās 
2. vietā.

Turpinājumā notika ceļojo-
šā kausa izcīņa telpu futbolā, 
kurā piedalījās četras koman-
das. Komandā “Izlase” spēlēja 
Matīss Eihvalds, Ivars Horns, 
Ivo Jaunzems, Arvis Barsukovs, 
Ilmārs Šnore, Miķelis Horna 
un Aldis Barsukovs. Koman-
dā “AC un CO” spēlēja Andris 
Cābelis, Edgars Stonis, Jānis 
Stonis, Mārtiņš Šēlis, Nauris 
Stirna, Mareks Selderiņš un 
Toms Podziņš. Savukārt ko-
mandā “MZGD” spēlēja Gints 
Šulcs, Kristers Cābelis, Edgars 
Ķipsts, Kārlis Rudzājs, Helvijs 
Sprūds, Mārtiņš Bunka un In-
gus Freidenfelds, bet komandā 
“G.O.M.D.” spēlēja Einārs Vārs
bergs, Kristaps Klaks, Henrijs 
Tomilovs, Juris Ūdriņš, Mārtiņš 
Vērnieks, Arvis Pētermanis, Jā-
nis Štokmanis un Elvis Vīgants.

Izspēlējot futbola spēles kat-
rai komandai ar katru, rezultāti 
ir šādi: “G.O.M.D.” – “AC un CO”, 
ar rezultātu 3:2 uzvaru guva 
“G.O.M.D.” “Izlase” – “MZGD”, 
ar rezultātu  8:1  uzvarēja “Iz-
lase”. “AC un CO” – “MZGD”, ar 
rezultātu 5:2 uzvaru guva “AC 
un CO”. “G.O.M.D.” – “Izlase”, ar 
rezultātu 0:7 uzvarēja “Izlase”. 
“Izlase” – “AC un CO”, ar rezultā-
tu 3:1 uzvarēja “Izlase”. “MZGD” 
– “G.O.M.D.”, ar rezultātu 3:0  uz-
varu guva “MZGD”. Arī futbola 
spēles aizritēja spraigi, sagādājot 
gan pārsteiguma momentus, gan 
vilšanās sajūtu un dažnedažādas 
emocijas. >>

Komanda “G.O.M.D.” ar iegūto kausu par izcīnīto 1. vietu.

Basketbola turnīra 1., 2. un 3. vietas ieguvēji.

Pāvilostas novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto projektu 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, 

Nr.9.2.4.2.//16/1/056.

Olimpiskais gars jūtams 
arī Pāvilostas novada sporta dienās



<< Tomēr par ceļojošā kausa 
īpašniekiem uz gadu kļuva ko-
manda “Izlase”, 2. vietā ierindojās 
komanda “AC un CO”, 3. vietā pa-
lika komanda “MZGD”, bet 4. vie-
tā – komanda “G.O.M.D.”.

Sadalot pirmos medaļu kom-
plektus un sporta spēļu kausus, 
pirmā Pāvilostas novada sporta 
diena noslēdzās jau vēlā pēcpus-
dienā.

Tieši pēc nedēļas, 24. februārī, 
Pāvilostas sporta zālē noritēja otrā 
sporta diena, kurā ikvienam bija 
iespēja piedalīties individuālās 
spēlēs, bet pēc tām spēkiem mē-
roties ceļojošā kausa izcīņā bas-
ketbolā.

Šogad sporta spēlēs bija ai-
cināta piedalīties arī Pāvilostas 
novada sadraudzības pilsētas Ne-
ringas (Lietuva) pašvaldība, kura 
labprāt pieņēma uzaicinājumu un 
10 cilvēku sastāvā startēja indi-
viduālajās sporta spēlēs – tenisā, 
šautriņu mešanā un dambretē, kā 
arī Neringas pašvaldību pārstāvē-
ja basketbola komanda piecu cil-
vēku sastāvā.

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ sieviešu 
grupā piedalījās 13 dalībnieces. 
1. vietā ierindojās Liene Šķila, 
2. vietu ieguva Kristina Vencku-
viene (Neringa), 3. vietā palika 
Made Jete Jance. Zēnu grupā 
šogad piedalījās 12 dalībnieki. 
1. vietā – Miks Vīgants, 2. vie-
tā – Roberts Vērnieks, 3. vietā 
– Kristiāns Roberts Gertsons. 
Vīriešu kategorijā 23 dalībnieku 
konkurencē 1. vietu ieguva Artis 
Burkēvics, 2. vietā palika Helvijs 
Sprūds, bet godpilno 3. vietu iegu-
va Vaidas Vendskus (Neringa).

Savukārt DAMBRETĒ sieviešu 
grupā četru dalībnieču konkuren-
cē 1. vietu ieguva Rudīte Bērziņa, 
2. vietā ierindojās Made Jete Jance, 
bet 3. vietā – Elvita Freidenfelde. 
Zēnu kategorijā spēkiem mērojās 
pieci dalībnieki. 1. vietā – Jānis 
Ūdriņš, 2. vietā – Roberts Vaškus, 
3. vietā – Emīls Kurčanovs. Vīriešu 
grupā startēja septiņi dalībnieki. 
1. vietā – Zintis Vīgulis, 2. vietā 
– Darjus Jasaitis (Neringa), bet 3. 
vietā – Arvis Barsukovs.

Pāvilostas sporta spēlēs viena 
no populārākajām disciplīnām 
katru gadu ir NOVUSS. Sieviešu 
kategorijā četru dalībnieču konku-
rencē 1. vieta Lienei Šķilai, 2. vie-
ta Rudītei Bērziņai, bet 3. vieta 

Elvitai Freidenfeldei. Zēnu grupas 
astoņi dalībnieki vietas sadalīja 
šādi: 1. vietā – Roberts Vaškus, 
2. vietā – Edijs Bielis, 3. vietā – 
Emīls Kurčanovs. Vīriešu katego-
rijā sešu dalībnieku konkurencē 
1. vietā Ģirts Lanka, 2. vietā Kārlis 
Vītols, 3. vietā Helvijs Sprūds.

Savukārt ŠAHĀ pieaugušo 
grupā šogad spēkiem mērojās 
vien divi dalībnieki, vietas sada-
lot attiecīgi – 1. vietā Zintis Vī-
gulis un 2. vietā Rudīte Bērziņa. 
Bet bērnu grupā bija pulcējušies 
seši dalībnieki, 1. vietā ierindojās 
Klāvs Pauls Vējkājs, 2. vietā pali-
ka Gusts Brūklis, bet 3. vietu guva 
Edijs Bielis.

ZOLĪTES turnīrā piedalījās de-
viņi dalībnieki. Godpilno 1. vietu 
ieguva Māris Liepa, 2. vietā ie-
rindojās Dainis Klaks, bet 3. vietā 
palika Artis Burkevics.

Sporta spēļu dienās otra popu-
lārākā individuālo spēļu disciplī-
na ir GALDA TENISS, kas šoreiz 
pulcēja 22 spēlētājus. Sieviešu 
grupā piecu dalībnieču konkuren-
cē 1. vietu ieguva Arita Mūrniece, 
2. vietā ierindojās Aija Barsukova, 
bet 3. vietā palika Laila Priedola. 
Zēnu grupā startēja pieci dalīb-
nieki, no kuriem 1. vietā – Klāvs 
Pauls Vējkājs, 2. vietā – Kristiāns 
Roberts Gertsons, 3. vietā – Jānis 
Ūdriņš. Vīriešu grupā bija 12 da-
lībnieki, 1. vietā – Ivo Jaunzems, 
2. vietā – Sandis Bieriņš, 3. vietā 
– Uldis Kristapsons.

Turpinājumā notika ceļo-
jošā kausa izcīņa basketbolā, 
kurā piedalījās sešas komandas. 
“Pāvilosta XS” komandā spēlēja 
Kristers Cābelis, Edgars Ķipsts, 
Krišs Rudzājs, Gints Šulcs, Kārlis 
Vītols un Leo Kiričenko. Komandā 
“Neringa” spēlēja Mantas Bangs, 
Andrjus Bagdonas, Mantas Toma-
ševičjus, Žudrunas Budreckis, Ne-
rijus Sjaurokas un Darjus Jasaitis. 
Komandā “Pāvilosta” spēlēja Mār-
tiņš Vērnieks, Arvis Pētermanis, 
Miķelis Horna, Elvis Vīgants, Ivars 
Horns, Guntars Zamarītis un Ivo 
Jaunzems. Komandā “Vērgale” 
spēlēja Edgars Sils, Dāvis Pirt-
nieks, Reinis Trofimovs, Lauris 
Pirktiņš, Artūrs Jakubauskis un 
Guntis Reteris. Komandā “Vērga-
le 2” spēlēja Henrijs Gēgersons, 
Andris Jēcis, Haralds Mucenieks, 
Jānis Dunkers, Renārs Miltiņš, 
Dans Sils un Mārcis Novads. Ko-

mandā “Jeldaki” spēlēja Endijs 
Klaks, Henrijs Tomilovs, Ģirts 
Jakovļevs, Ingus Lazukins, Toms 
Ārbergs un Pēteris Priedoliņš. 
Komandas tika sadalītas divās 
grupās. Pirmās grupas rezultāti: 
“Neringa” – “Pāvilosta”, ar rezul-
tātu 50:21 uzvarēja “Neringa”. 
“Pāvilosta” – “Vērgale 2”, ar re-
zultātu 41:18 uzvarēja “Pāvilosta”, 
“Neringa” – “Vērgale 2”, ar rezul-
tātu 44:17 uzvaru guva “Neringa”. 
Otrās grupas rezultāti: “Jeldaki” 
– “Pāvilosta XS”, ar rezultātu 
37:34 uzvarēja “Jeldaki”, “Vērga-
le” – “Jeldaki”, ar rezultātu 41:27 
uzvaru guva “Vērgale”. “Pāvilos-
ta” – “Vērgale”, ar rezultātu 22:46 
uzvarēja “Vērgale”. Arī basketbo-
la spēlēs netrūka ne emociju, ne 
spraiguma, ne pārsteigumu. Daž-
brīd spēles gaitu noteica pieredze, 
bet arī ne tik pieredzējuši spēlē-
tāji spēja sagādāt ne vienu vien 
pārsteigumus un pierādīt jau pie-
redzējušajiem basketbolistiem, ka 
aug spēcīga jaunā maiņa. Lietuvas 
basketbola komanda “Neringa” 
jau no pašas pirmās spēles pierā-
dīja, ka ne velti Lietuvu dēvē par 
basketbola lielvalsti, jo šī bumbas 
spēle Lietuvā un, saprotams, arī 
Neringā ir lielā cieņā.

Spēlē par 5.–6. vietu tikās ko-

mandas “Pāvilosta XS” un “Vērgale 
2”, ar rezultātu 42:17 uzvarēja ko-
manda “Pāvilosta XS”, iegūstot 5. 
vietu un 6. vietā atstājot komandu 
“Vērgale 2”. Basketbola laukumā 
cīņā par 3.–4. vietu tikās koman-
das “Pāvilosta” un “Jeldaki”. Ar 
rezultātu 33:48 uzvarēja komanda 
“Jeldaki”, ierindojoties godpilnajā 
3. vietā un komandu “Pāvilosta” 
nobīdot uz 4. vietu. Finālspēlē ti-
kās turnīra spēcīgākās komandas 
“Neringa” un “Vērgale”. Koman-
da “Vērgale” līdz šim pārliecinoši 
startējusi Pāvilostas novada sporta 
dienās basketbolā un ceļojošo kau-
su vedusi uz mājām Vērgalē. Taču 
šogad ar rezultātu 53:40 uzvarēja 
un 1. vietu, kā arī ceļojošo kausu 
ieguva komanda “Neringa”, par ko 
tās dalībnieki bija ļoti pārsteigti, 
jo paši uz šādu iznākumu nebija 
cerējuši. Nu Neringas basketbola 
komandai gadu jāglabā ceļojošais 
basketbola kauss savās mājās 
Lietuvā un nākamā gada februārī 
jāpulcina spēcīga komanda, lai 
aizstāvētu kā komandas godu, tā 
arī basketbola lielvalsts Lietuvas 
nosaukumu.

Pāvilostas novada pašvaldība 
un sporta organizators ir gandarīti 
gan par sadraudzības pašvaldības 
Neringas gūtajiem rezultātiem, jo 
viņu kontā divas sudraba medaļas, 
viena bronzas kaluma medaļa un 
ceļojošais kauss basketbolā, gan 
par Pāvilostas novada iedzīvotāju 
un kaimiņu novadu sportistu lielo 
atsaucību 2018. gada Pāvilostas 
novada sporta dienās. No pašiem 
sporta dienu dalībniekiem ir sa-
ņemti vairāki ierosinājumi, kas 
tiks izvērtēti un, iespējams, ievies-
ti nākamā gada sporta dienās.

Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs saka lielu paldies 
Andrai Lankai, Terēzei Cābelei, 
Ilvai Bunkai un Matīsam Eihval-
dam par spēļu protokolēšanu un 
tiesāšanu.

Liels paldies Ludmilai Vasinai 
par sporta zāles sakopšanu ārpus 
darba laika.

Rakstu veidoja sporta 
organizators Pāvilostā 

Aldis Barsukovs
un sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova
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Individuālo sporta spēļu dalībnieki.

Komanda “Izlase” uz gadu kļūst par ceļojošā kausa īpašnieci. Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapas 
www.pavilosta.lv sadaļā FOTOGALERIJAS.
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16. februārī Vērgales pa-
matskolas aktu zālē skatuves 
runas un vokālo ansambļu 
konkursā “Balsis 2018” pulcē-
jās mūsu novada skolēni.

Skatuves runas konkursā pie-
dalījās 11 skolēni: Ērika EZĪTE, 
Monta TUMPELE, Laura PŪPOLI-
ŅA, Laila Anna HORNA, Gabriela 
VAGOTIŅAVAGULE no Pāvilos-
tas un Ance MATISONE, Edvards 
AKERFELDS, Marta VĪTOLIŅA, 
Roberts INDRIEKUS, Harijs VĪ-
TOLS un Ieva JĒCE no Vērgales. 
Dalībniekus konkursam sagata-
voja skolotājas Agrita Valkaša, 
Inese Razma, Gunta Limberga, 
Sigita Freimane, Inese Renķe un 
Anda Blūmane.

Savukārt vokālo ansambļu 
konkursā “Balsis 2018” startēja 
Vērgales pamatskolas 2.–4. kla-
šu vokālais ansamblis “Mazput-

niņš” skolotājas Maritas Kalējas 
un koncertmeistares Anitas Ce-
ras vadībā un Pāvilostas kultū-
ras nama 2.–5. klašu vokālais 
ansamblis “Burbulīši” skolotājas 
Aijas Gertsones un koncertmeis-
tares Gunas VagotiņasVagules 
vadībā.

Skolēnu veikumu vērtēja 
Pāvilostas novada pašvaldības 
metodiķe kultūras un izglītības 
jomā Silvija Leja, Pāvilostas vi-
dusskolas mūzikas skolotāja 
Dace Bunka un aktrise, Liepājas 
teātra studijas “Karlsona bagāža” 
vadītāja Marita Stelmakere.

Tā kā 2018. gadā ir Latvijas 
valsts simtgade, tad arī konkursa 
nolikums paredz, ka ieteicamās 
daiļdarbu tēmas ir par Latviju, 
tēvzemi, novadu, pilsētu, ģime-
ni utt. Turklāt šogad vairākiem 
ievērojamiem latviešu rakstnie-

kiem un dzejniekiem – Blauma-
nim, Ziedonim, Vācietim, Zālītei 
u.c. – ir atzīmējamas jubilejas.

Pēc skolēnu uzstāšanās žūri-
ja devās apspriesties, lai izlemtu, 
kurus dalībniekus virzīt tālāk. 
Aktrise M. Stelmakere par katra 
dalībnieka uzstāšanos sniedza 
īsu analīzi, norādot, pie kā vēl 
jāpiestrādā un kas izdevies tei-
cami.

Tālākam startam Kurzemes 
reģionā tika izvirzīts Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama 2.–5. kla-
šu vokālais ansamblis “Burbulī-
ši” un skatuves runas konkursa 
dalībnieki – Monta TUMPELE, 
Gabriela VAGOTIŅAVAGULE un 
Ieva JĒCE.

Vēlam veiksmi Pāvilostas no-
vada pārstāvjiem Kurzmes reģio-
na konkursā!

 Vita Braže

Dalībai  Kurzmes reģiona 
konkursā tika izvirzīta  
Monta TUMPELE.

Dalībai Kurzmes reģiona 
konkursā tika izvirzīta  
Ieva JĒCE.

Pāvilostas pilsētas kultūras nama 2.–5. klašu vokālais ansamblis “Burbulīši”.

Novada skolēni piedalās skatuves runas konkursā

Dalībai Kurzmes reģiona konkursā tika izvirzīta Gabriela 
VAGOTIŅA-VAGULE Foto: V. Braže

2018. gada 10. februārī Pā-
vilostas Bērnu un jauniešu 
centra pārstāvji jau no paša 
rīta devās uz Nīcu, lai piedalī-
tos Nīcas Jauniešu dienā.

Kā jau katru gadu, pasākums 
tika atklāts ar dalībnieku sa-
gatavotajiem priekšnesumiem. 
Šogad tēma bija “Mīlestība da-
žādās valstīs”. Mūsu valsts, pēc 
izlozes, bija Krievija. Likām lietā 
mūziku, deju, aktiermākslu un 
humoru, un priekšnesums izde-
vās lielisks. Par katru priekšne-
sumu pašiem Jauniešu dienas 
dalībniekiem bija iespēja balsot, 
lai dienas beigās noskaidrotu uz-
varētājus.

Dienas gaitā bija Uģa Kuģa 
lekcija, kurā viņš runāja par 
mūsdienu jauniešu problēmām, 
par to, ko mums atņem tehnolo-
ģijas, kā kļūt brīviem no tām, kā 
cienīt sevi un citus. Būtībā dzīves 
gudrības par to, kā dzīvot.

Norisinājās arī tikšanās ar 
“Wild Bananas” puišiem, kuri 
stāstīja, kā ir iespējams ceļot, 
netērējot kaudzi naudas, vajag 
tikai būt drosmīgiem, uzdrīkstē-
ties un riskēt. Puiši bija saga-
tavojuši lielisku piemēru – uz 
skatuves palūdza uzkāpt divus 

cilvēkus. Viena no viņiem bija 
mūsu organizācijas dalībniece 
Liene, kura par uzdrīkstēšanos 
dāvanā saņēma T kreklu. Viss 
sākas, izkāpjot no savas komfor-
ta zonas!

Pēc lekcijām sekoja komandu 
un individuālās sportiskās akti-
vitātes Nīcas sporta hallē. Tajās 
dalībnieki varēja demonstrēt 
savu komandas garu, veiklību, 
izturību un precizitāti. Par katru 
uzdevumu tika skaitīti punkti. 
Saskaitot sportiskajās aktivitātēs 
gūtos punktus ar priekšnesumā 
gūtajām balsīm, tika noskaidroti 
šī gada uzvarētāji. Tie bijām mēs 
– Pāvilostas Bērnu un jauniešu 
centrs!

Pēc sportiskajām aktivitātēm 
bija sagatavots pārsteiguma kon-
certs ar “X faktora” uzvarētāju 
Arturu Gruzdiņu, kurš ar savu 
balsi spēja radīt saviļņojumu 
ikkatrā klausītājā. Pēc koncerta 
bija iespēja ar dziedātāju uztaisīt 
kopīgu foto un saņemt viņa auto-
grāfu.

Vakara turpinājumā bija brī-
vais laiks, lai dalībnieki sagatavo-
tos vakara noslēgumam – ballei, 
kurā spēlēja fantastiskie Rucavas 
muzikanti. Pēc balles ar labu ga-

Pāvilostnieki gūst 1. vietu Nīcas Jauniešu dienā

rastāvokli, lielu prieku un iegūto 
1. vietu devāmies mājās.

Pāvilostas Bērnu un jaunie-
šu centrs saka milzīgu paldies 
mūsu vadītājai Terēzei Cābelei 

un Daigai Cābelei, kuras ieguldī-
ja savu laiku un darbu, lai palī-
dzētu mums sagatavot priekšne-
sumu un mūs motivētu! Paldies 
sakām arī Nīcas Jauniešu cen-

tram par sagatavoto pasākumu! 
Tiksimies nākamgad!

Pāvilostas Bērnu un 
jauniešu centra dalībniece 

Kristiāna Šeiko

Foto no dalībnieku personīgā arhīva
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Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Pāvilostas novada Sociālajā die-
nestā var pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā 
deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna* īslaicīga (līdz 30 diennaktīm 
gadā) aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem ie-
gūt brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai. Pakalpojuma ietvaros bērnam 
tiek nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, paš-
aprūpes spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas. Pāvilostas novada iedzī-
votājiem tuvākie šāda pakalpojuma sniedzēji atrodas Liepājā. Sociālais dienests, ja 
nepieciešams, var kompensēt ģimenes ceļa izdevumus nokļūšanai pie pakalpojuma 
sniedzēja.

Sociālās aprūpes pakalpojums bērnam* – viņa dzīvesvietā noteiktu stundu 
skaitu nedēļā tiek nodrošināta ikdienas aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstī-
ba un brīvā laika saturīga pavadīšana, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības 
dēļ to nevar izdarīt paši. Pakalpojuma ietvaros netiek segti bērna pārtikas iegādes 
un tās pagatavošanas izdevumi. Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām vecuma 
grupām:

l līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;
l no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – katrs bērns, kuram ir veikta individu-

ālo vajadzību izvērtēšana projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un izstrādāts atbalsta 
plāns, var saņemt dažādus rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, taču 
kopskaitā ne vairāk kā 40 saņemšanas reizes. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji 
vai audžuģimene bez maksas var saņemt psihologa un rehabilitologa pakalpojumus, 
fizioterapijas nodarbības, kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas, bet kopskaitā 
līdz 20 reizēm. 

Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un atelpas brīža pakalpojumu izmaksas noteik-
tā apjomā tiek segtas projekta “Kurzeme visiem” finansējuma ietvaros. Lai uzzinātu 
vairāk par pakalpojumiem, to saņemšanas laiku, pieteikšanās kārtību un nepiecieša-
majiem dokumentiem, aicinām sazināties ar Pāvilostas novada Sociālā dienesta 
vadītāju Ildzi Agitu BALODI pa tālruni 63484560.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai 
videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvie-

tā personām ar invaliditāti un 
bērniem. Vairāk informācijas 
par pakalpojumiem un projek-
tu www.kurzemevisiem.lv.

* Tikai bērniem, kuriem ir 
Veselības un darbspēju eksper-
tīzes ārstu komisijas (VDEĀK) 
atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību. 

Informāciju sagatavoja 
projekta “Kurzeme visiem” 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste Inese Siliņa

ATBALSTA IESPĒJAS ĢIMENĒM,  
KURAS AUDZINA BĒRNUS AR INVALIDITĀTI

SIA “PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” INFORMĒ

Tā kā kontrolaku atvēršanu apgrūtinošu apstākļu dēļ (sals, sniegs) nav iespējams nolasīt 
skaitītāju rādījumus āra akās, uzņēmums skaitītāju rādījumu nolasīšanu veikts citā laikā, 
līdz ar to var kavēties rēķinu saņemšana par 2018. gada 1. ceturksni.

Lai izvairītos no ūdens patēriņa starpības aprēķina ikmēneša rēķinos, aicinām klientus:
l rūpīgi sekot ūdens skaitītāju verifikācijas termiņam (termiņš ir norādīts ikmēneša 

rēķinā), savlaicīgi veicot skaitītāju nomaiņu vai verifikāciju. (informācija par pakalpojuma maksu 
atrodama http://www.pavilosta.lv/lv/komunalas-saimniecibas);

l ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus noziņot no katra mēneša 27. datuma līdz nāka-
mā mēneša 3. datumam, arī tad, ja ūdens nav patērēts. Pretējā gadījumā rēķins tiks sagatavots 
pēc pēdējo trīs mēnešu vidējā aprēķina;

l norēķinus par iepriekšējo mēnesi veikt līdz kārtējā mēneša 30. datumam. Par katru 
nokavēto dienu tiks aprēķināts līgumsods 0,1% apmērā no nesamaksātās summas;

l pirms nākamās apkures sezonas (2018./2019. gads) uzsākšanas plānots celt sil-
tumapgādes pakalpojumu tarifus. Siltumapgādes pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmē-
rā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti. Tarifa 
projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir eko-
nomiski pamatotas. Par tarifu izmaiņām informēsim iedzīvotājus likumā noteiktā kārtībā. Pēdējā 
siltumapgādes tarifu maiņa bija 2014. gada 1. janvārī;

l visi suņu saimnieki, sakopiet aiz sava mīluļa! Katru gadu, iestājoties pavasarim, 
daudzdzīvokļu māju pagalmos un pilsētas zālienā paveras bēdīgs skats – ir redzami suņu 
ekskrementi, kurus suņu saimnieki, vedot pastaigā suni, nav savākuši, tādējādi izdarot 
administratīvo pārkāpumu. Cieniet savus kaimiņus un pilsētas viesus, nelieciet viņiem 
baudīt atpūtu jūsu mīluļa atstātajās “mīnās”.

ATGĀDINĀM, KA TURPMĀK STINGRĀKAS PRASĪBAS TIEK NOTEIKTAS 
DECENTRALIZĒTĀM KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀM.

l Lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada 
vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas NAV pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sis-
tēmām, ar 2017. gada 1. jūliju ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Noteikumi attiecas uz ciemu un 
pilsētu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (sarunvalodā – nosēdbedres, 
asenizācijas bedres). 

l Šo bedru saturu periodiski izved ar asenizācijas mašīnu, bet nereti šīs bedres nav her-
mētiski noslēgtas un rada vides piesārņojumu. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks 
pats līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību 
MK noteikumu prasībām.

Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 384 varat šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=291947. 
 

SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” aicina pieteikties darbā 
uz brīvo darba vietu TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJU.

Prasības: pamata vai vidējā izglītība, traktortehnikas vadītāja apliecība, pieredze trak-
tortehnikas vadītāja darbā.

Darba pienākumi: vadīt, uzraudzīt un apkalpot uzticēto tehniku, lietot atbilstošus eks-
pluatācijas materiālus; sagatavot darbam traktoru un agregātus (asenizācijas mucu, kok-
snes šķeldotāju, izkliedētājtvertni u.c.); veikt traktortehnikas un agregātu ikdienas tehnisko 
apkopi; izprast apkalpojamo iekārtu un agregātu darbības principus, pārzināt kontroles un 
apkopes noteikumus; izprast individuāli veicamo darbu specifiku atbilstoši darba uzdevu-
mam un izvēlēties atbilstošus darba materiālus un instrumentus.

Alga: 4,11eiro/stundā, laika darba alga.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, nosakot trīs mēnešu pārbaudes termiņu.

Pieteikumus iesniegt līdz 9. martam SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”, 
Stadiona ielā 8, Pāvilostā, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu pavilosta.ku@apollo.lv .
Tālrunis uzziņām 63498236.

Pirmsskolā “Dzintariņš” 14. 
feb ruārī visi, visi bija uzaicinā-
ti uz Draugu ballīti kopā ar peli 
Kornēliju un kaķi Konrādu.

Bet, tavu bēdu, izrādījās, ka 
kaķis neprot draudzēties! Tā nu 
pele kopā ar bērniem, izspēlējot 
dažādas pamācošas dzīves situā-
cijas, ejot rotaļās un ballējoties, 
kaķim Konrādam iemācīja, ka:

â draugi vienmēr palīdz 
viens otram,

â nekad nedara pāri,
â aizstāv viens otru un vien-

mēr dalās ar draugu.
Mūsu šīs dienas devīze – dzī-

vosim draudzīgi! Lai mums tas 
izdodas!

 
Pirmsskolas mūzikas 

skolotāja Aija Gertsone

Draugu 
ballīte

Foto: M. Pētermane
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KAS IR CUKURA  
DIABĒTS? 

Cukura diabēts ir hroniska sli-
mība, kas rodas, ja aizkuņģa dzie-
dzeris neizstrādā pietiekoši daudz 
insulīna (1. tipa cukura diabēts – 
ap 10% no diabēta pacientiem) vai 
organisms nespēj insulīnu efektī-
vi izmantot (2. tipa cukura diabēts 
– ap 90% no diabēta pacientiem). 
1. tipa cukura diabēta iemesls vis-
biežāk nav zināms. 2. tipa cukura 
diabēta izcelsmē liela nozīme ir 
palielinātam ķermeņa svaram un 
zemai fiziskai aktivitātei. 

n Cukura diabēts ir piektais 
izplatītākais nāves cēlonis. 

n  Pasaulē katru minūti no cu-
kura diabēta mirst seši cilvēki. 

n Mūsdienās 5 – 10 procentus 
no veselības aprūpes budžeta tērē 
cukura diabēta ārstēšanai. 

n Cukura diabēts ir galvenais 
akluma un nieru mazspējas cēlo-
nis. 

n Cukura diabēta pacientiem 
apakšstilba amputācija tiek veikta 
15 – 40 reizes biežāk nekā vidēji 
populācijā.

Pasaulē ar cukura diabētu sli-
mo vairāk nekā 246 miljoni cilvē-
ku, Latvijā ir 54 000 cukura diabē-
ta pacientu (3636 – 1. tipa cukura 
diabēta pacienti, 49 707 – 2. tipa 
cukura diabēta pacienti, 15 000 
ārstējas ar insulīna preparātiem). 
Saslimstība ar diabētu pieaug visā 
pasaulē, arī pie mums. Katru gadu 
Latvijā vairāk nekā 7000 cilvēku 
nosaka diabēta diagnozi un vairāk 
kā 1000 cilvēku uzsāk ārstēties ar 
insulīna injekcijām. Saslimstības 
pieauguma cēloņi ir populācijas 
novecošanās, mazkustīgs dzīves-
veids un neveselīgi uztura ieradu-
mi. Domājams, ka patiesībā cuku-
ra diabēta pacientu skaits Latvijā 
ir pat divas reizes lielāks, jo bieži 
vien diabētu diagnosticē novēloti. 

KAM IR PAAUGSTINĀTS 
RISKS SASLIMT AR 
CUKURA DIABĒTU?

Jums ir palielināts risks sa-
slimt ar 1. tipa cukura diabētu, ja 
esat slimojis ar aizkuņģa dziedze-
ra slimībām un/vai jums bijušas 
autoimūnas slimības.

Jums ir palielināts risks sa-
slimt ar 2. tipa cukura diabētu, ja 
jums: 

n palielināts ķermeņa svars 
(ķermeņa masas indekss lielāks 
nekā 27 kg/m2; tas nozīmē, ka 
ķermeņa svars par 20% pārsniedz 
normu); 

n  vecums ir lielāks nekā 45 
gadi; 

n paaugstināts asinsspiediens 
(140/90 mm Hg st.); 

n pazemināts augsta blīvuma 
lipoproteīna holesterīna līmenis 
asinīs (0,9 mmol/l) un/vai paaug-
stināts triglicerīdu līmenis asinīs 
(2,8 mmol/l); 

n grūtniecības laikā jums bijis 
cukura diabēts; 

n kāds no jūsu pirmās pakā-
pes ģimenes locekļiem slimojis ar 
cukura diabētu; 

n  jūs smēķējat; 
n ķermeņa svars piedzimstot 

bijis augstāks vai zemāks par nor-
mu;

CUKURA DIABĒTS – KAS JĀZINA IKVIENAM NO MUMS?

n esat sieviete, kas dzemdēju-
si bērnu, smagāku par 4,1 kg. 

CUKURA DIABĒTA  
PAZĪMES

Domājams, ka patiesībā dia-
bēta pacientu skaits Latvijā ir pat 
divas reizes lielāks, jo bieži vien 
cukura diabēta diagnozi nosaka 
novēloti. Zinot cukura diabēta pa-
zīmes, iespējams slimību savlaicī-
gi atklāt un izvairīties no veselībai 
un dzīvībai bīstamiem stāvokļiem. 

Katram cilvēkam var būt at-
šķirīgs šīs slimības pazīmju ko-
pums. Ne vienmēr raksturīgas 
visas nosauktās pazīmes. Ja jums 
ir kāds no uzskaitītajiem simpto-
miem vai arī kāda cita iemesla dēļ 
jums ir aizdomas, ka jums varētu 
būt cukura diabēts, griezieties 
pie ārsta. Jūsu ārsts jums noteiks 
diagnozi!

Pastiprināta nepieciešamī-
ba apmeklēt tualeti

Asinīs uzkrājas cukurs, no 
kura organisms cenšas atbrīvo-
ties, pastiprināti ražojot urīnu. 
Ja neesi mainījis savus šķidruma 
uzņemšanas ieradumus, taču lab-
ierīcības nākas apmeklēt daudz 
biežāk, nekā ierasts, noteikti pie-
vērs šim simptomam pienācīgu 
uzmanību. Pamats satraukumam 
ir arī tad, ja urinēšana ietekmē 
tavu naktsmieru – nakts laikā tev 
nevajadzētu apmeklēt tualeti vai-
rāk par vienu divām reizēm.

Slāpes
Pastiprinātā urinēšana strauji 

atūdeņo organismu, tādējādi ra-
dot spēcīgas slāpes. Nenojaušot 
problēmas cēloni, slimnieki nereti 
cenšas tās remdēt ar dažādiem sal-
diem dzērieniem – sulām, limonā-
dēm. Tādējādi asinsritē nonāk pa-
pildu cukurs, kas slimību saasina.

Neliels svara zudums
Urinējot ķermenis zaudē diez-

pastāvīgi justies noguris un mie-
gains. Tomēr vairākos gadījumos 
cukura līmenis būs paaugstināts, 
tāpēc šis simptoms var neparādī-
ties.

Redzes traucējumi
Cukura diabēta sākuma sta-

dijā glikoze uzkrājas arī acīs, 
īslaicīgi mainot to formu. Šī ie-
mesla dēļ acs lēca nav pareizi 
fokusēta, radot redzes traucēju-
mus – tev var būt sajūta, ka attēls 
miglojas. Tā kā šim simptomam 
nav nekādas saistības ar diabēta 
izraisīto aklumu – smagu kom-
plikāciju, kas attīstās ilgā laika 
posmā –, tavas acis pielāgosies 
un simptoms pazudīs aptuveni 
sešas līdz astoņas nedēļas pēc 
tam, kad cukura līmenis būs sta-
bilizējies.

Slikti dzīstošas brūces
Skrāpējumi, iegriezumi un 

cita veida brūces dzīs ievērojami 
lēnāk un sliktāk. Paaugstinoties 
cukura līmenim, imūnsistēma un 
citi procesi, kas veicina dziedē-
šanas procesus, nespēj darboties 
pilnvērtīgi.

Tirpoņa kājās
Paaugstināts cukura līmenis 

spēj radīt vieglas komplikācijas 
jau agrīnā stadijā. Viena no tām 
ir nelieli nervu bojājumi, kas var 
izraisīt tirpoņu un nejutīgumu kā-
jās un pēdās.

Urīnceļu infekcijas
Augstais cukura līmenis urīna 

traktā rada labvēlīgu vidi baktē-
rijām, tādējādi veicinot dažādas 
infekcijas un citas saslimšanas. 
Īpaši uzmanīgam būtu jābūt, ja 
infekcijas regulāri atkārtojas.

CUKURA DIABĒTA 
PROFILAKSE

 1. tipa cukura diabēta pro-
filakses pasākumi nav zināmi. 
2. tipa cukura diabētu var novērst 
vai aizkavēt, saglabājot normālu 
ķermeņa svaru un palielinot fizis-
ko aktivitāti. Par to liecina pētīju-
mi, kas veikti Somijā, Amerikas 

gan daudz šķidruma, turklāt orga-
nisms nespēj pilnvērtīgi absorbēt 
kalorijas no cukura asinīs, kā re-
zultātā cilvēks var nedaudz nokris-
ties svarā. Slimību diagnosticējot 
un uzturot cukura līmeni normas 
robežās, svars var atkal nedaudz 
pieaugt, taču šajā gadījumā šī pazī-
me ir vēlama, jo norāda, ka cukura 
līmenis atguvis līdzsvaru.

Izsalkums
Paaugstinoties cukura līme-

nim asinīs, ķermenis nespēj re-
gulēt glikozi. Uzņemtie ogļhidrāti 
ķermenī rada pārmērīgu daudzu-
mu insulīna, glikozes līmenis 
strauji pazeminās, un tu izjūti ne-
pārvaramu kāri pēc papildu ogļ-
hidrātiem vai cukura, tādējādi 
veidojas apburtais loks.

Pastāvīgs nogurums
Ja ķermenis neuzņem uztur-

vielas no produktiem, ko apēd, 
un nepārvērš tās enerģijā, tu vari 

Savienotajās Valstīs, kā arī dau-
dzās citās valstīs.

KĀ ĀRSTĒ  
CUKURA DIABĒTU? 

Cukura diabētu nevar izārstēt, 
tomēr ar tabletēm, insulīna prepa-
rātiem, vairākas reizes dienā paša 
pacienta veiktu glikozes līmeņa 
noteikšanu asinīs (paškontroli) 
un diētu iespējams panākt labāku 
diabēta kompensāciju. 

Cukura diabēta ārstēšana at-
karīga no diabēta tipa un diabēta 
izraisītajiem sarežģījumiem. Pa-
reizs ēšanas režīms palīdz regulēt 
glikozes līmeni asinīs. Regulāra 
fiziskā slodze palīdz organismam 
labāk izmantot insulīnu un gliko-
zi, uzlabo jūsu vispārējo veselības 
stāvokli, izturību, sirds un asins-
vadu sistēmas stāvokli, pazemina 
asinsspiedienu un tauku (lipīdu) 
daudzumu asinīs un uzlabo gara-
stāvokli. Palielinātā ķermeņa sva-
ra samazināšana ir īpaši svarīga 
2. tipa cukura diabēta gadījumā. 
Normāls ķermeņa svars uzlabo 
insulīna racionālu izmantošanu 
organismā. 1. tipa cukura diabēta 
pacientiem nepieciešamas insulī-
na injekcijas. 2. tipa cukura diabē-
tu ļoti bieži var kontrolēt tikai ar 
pareizu diētu un fiziskās slodzes 
izmantošanu, tomēr varētu būt 
nepieciešamas tabletes glikozes 
līmeņa pazemināšanai un/vai in-
sulīna injekcijas. 

Cukura diabēta paškontrole 
nepieciešama, lai slimību varētu 
sekmīgāk ārstēt. Paškontrole no-
zīmē to, ka diabēta pacients vai 
viņa tuvinieki mājas apstākļos 
nosaka glikozes līmeni asinīs, ke-
tonvielas asinīs vai urīnā. 

Visiem cukura diabēta pacien-
tiem un viņu līdzcilvēkiem daudz 
jāmācās par šo slimību, lai sagla-
bātu iespēju dzīvot aktīvi, piln-
vērtīgi, ilgi. Apmācība par cukura 
diabētu ir viens no noteicošiem 
faktoriem cukura diabēta sarežģī-
jumu samazināšanai.

RELIĢISKĀS ZIŅAS
PĀVILOSTAS BAPTISTU BAZNĪCĀ

29. martā plkst. 18.00 – 
Pashas Svētā Vakarēdiena svētvakars.
30. martā plkst. 11.00 – 
Kristus Krusta ceļa apceres dievkalpojums. 
1. aprīlī plkst. 7.00 – 
Kristus Augšāmcelšanās Svētrīta dievkalpojums.
1. aprīlī plkst.11.00 – 
Lieldienu svētku kulminācijas dievkalpojums. 

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN  
PĀVILA EV. LUT. DRAUDZĒ

DIEVKALPOJUMI martā notiek 
katru svētdienu plkst. 11.00.
Lielajā Piektdienā, 30. martā, plkst. 15.00 – 
Krusta ceļš pilsētas ielās. 
Sākums Pāvilostas Sv. Gara Romas 
katoļu baznīcā, noslēgums Pāvilostas 
Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. baznīcā. 
1. aprīlī plkst. 11.00. – 
Lieldienu dievkalpojums. 

PĀVILOSTAS SV. GARA  
ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

25. martā plkst. 15.00 – 
Pūpolsvētdienas Svētā Mise.
1. aprīlī plkst. 12.00 – Lieldienu Svētā Mise. 

SAKASLEJAS EV. LUT. DRAUDZĒ
Par Lieldienu dievkalpojumiem lūgums zvanīt
pa telefonu 29124128 (Agita Pētersone).

ZIEMUPES EV. LUT. DRAUDZĒ
1. aprīlī – Lieldienu dievkalpojums.

VĒRGALES EV. LUT BAZNĪCĀ
30. martā plkst. 11.00 – 
Lielās Piektdienas dievkalpojums.
31. martā plkst. 14.00 – 
Klusās Sestdienas ērģeļmūzikas koncerts.
1. aprīlī plkst. 11.00 – Lieldienu dievkalpojums. 

SARAIĶU EV. LUT. BAZNĪCĀ
1. aprīlī – Lieldienu dievkalpojums.
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“Bērnu žūrija” ir lasīšanas 
veicināšanas programma, kuras 
laikā bērniem jāizlasa sešas grā-
matas un tās jānovērtē.

9. februārī notika Vērgales 
pamatskolas “Bērnu žūrijas” tradi-
cionālais nakts pasākums. Šoreiz 
Ziemupē.

Iesākumā skolēni devās nelie-

lā ziemas pārgājienā. Tā laikā bija 
ne vien iespēja izstaigāties gar 
jūru, bet arī ar plēvi pašļūkāt no 
karaspēka daļas vecā angāra. Slī-
damība bija gana laba! Pa to laiku 
Ziemupes bibliotekāres Daina un 
Skaidrīte bija sarūpējušas tēju un 
vakariņas. Par to īpašs paldies!

Vakara turpinājumā pie bēr-

niem kopā ar savu saimnieci Anitu 
Reini viesojās Aļaskas malamuts 
Messis. Tas ir suns, kurš pagājuša-
jā gadā gozējās uz žurnāla “Astes” 
decembra numura vāka. Messis 
piedalās arī sacensībās un nodar-
bojas ar kanisterapiju, līdz ar to ir 
bērniem ļoti draudzīgs. Jāatzīst, ka 
šajā vakarā viņš pavisam noteikti 

“Bērnu žūrija” Vērgales pamatskolā

Bērnu žūrijas galvenais viesis malamuts Messis. Foto: A. Blūmane

vairāk demonstrēja draudzīgu-
mu nekā paklausību. Messis par 
pasākuma ciemiņu bija izvēlēts 
vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, 
grāmatu kolekcijā bija brīnišķīgs 
A. Mīrsvas stāsts par suni “Samso-
na ceļojums”, kurš skolas eksper-
tu aptaujā ierindojās godpilnajā 
3. vietā, savukārt jaunākie lasītāji 
augstu novērtēja T. Parvelas grā-
matu “Muris un Vufs”. Turklāt šis 
ir arī Suņa gads.

Pēc tikšanās turpinājumā – 
daži radoši uzdevumi, etīdes, filmu 
un spēļu vakars.

Kuras ir mūsu ekspertu vis-
augstāk novērtētās grāmatas? Vis-
jaunākajā grupā tā ir Ķ. Kasparavi-
ča grāmata “Īsi stāstiņi par lietām”. 
Iespējams, tāpēc, ka par to skolā 
visvairāk tika runāts. Ļoti tuvu, 
iegūstot vienādu punktu skaitu, 
ir grāmatas “Puika, kas zīmēja 
kaķus” (pēc japāņu pasakas motī-
viem), “Ezītis, kurš mīlēja slepeni” 
(D. Šukis), “Pasaka par peļu pili” 
(M. Bonds). Varētu pat teikt, ka 
šajā grupā izteikta līdera nav.

Nākamajā vecuma grupā (9 
–11 gadi) 1. vietā ierindota Ž. Ku-
ponsa grāmata “Uzrodas Flata 
kungs”, 2. vietu izpelnījusies 

grāmata “Muris un Vufs”(T. Par-
vela), bet trešā ir L. Stumbres 
“Pūcīte”.

Vecāko klašu skolēniem tika 
piedāvātas astoņas grāmatas, no 
kurām bija jāizvēlas sešas. Visvai-
rāk punktu savākusi K. Vērdiņa 
dzejoļu grāmata “Tētis”, to daudzi 
bija izvēlējušies lasīt un lielākoties 
atzīmējuši kā trešo interesantāko. 
Par labāko eksperti atzinuši M. 
Runguļa “Pastaiga mirušo pilsētā. 
Pārupes spoku stāsti”. Diemžēl šī 
grāmata kāda neapzinīga lasītāja 
dēļ ļoti ilgi tika aizkavēta, līdz ar 
to visi to nepaspēja izlasīt. Augstu 
vērtējumu ieguva arī A. Mīrsvas 
“Samsona ceļojums” un Z. Sagas 
“Meitene tīmeklī”. Kopumā grāma-
tas vērtēja 36 eksperti.

Paldies par atbalstu Dainai 
Vītolai, Skaidrītei Blūmai, Birutai 
Teibei, Ligitai Ginterei, Benitai Bal-
trunei, Gaidai Akerfeldei, Aivaram 
Sprudzānam, Ivaram Lapiņam, Ed-
garam Kuplajam, Maritai Kalējai 
un Gintam Jurikam!

Prieks, ka skolēni lasa un ka ir, 
kas viņus atbalsta!

 
Vērgales pamatskolas 

skolotāja Iveta Vanaga

METEŅDIENA 

Vizin’ mani, kamaniņas,
Metenīša vakarā:
Rītu nāks pelnu āzis,
Pelnus bērs kamanās.
 
Ziema, kā zinādama, ka Mete-

ņos jāvizinās no kalna, tieši šajā 
dienā, 6. februārī, dāvāja bēr-
niem biezu sniega segu. To neka-

vējoties steidza izmantot “Taure-
nīšu” grupas bērni un skolotājas. 
Visi laidās no kalna, ka sniegs 
vien putēja! Bija arī sacensības 
par to, kurš aizbrauks tālāk. Šie 
jaukie tautas svētki sagādāja bēr-
niem daudz patīkamu emociju un 
prieka.

“Taurenīšu” grupas skolotāja 
Ligita Eihvalde

NOTIKUŠIE PASĀKUMI 
PII “DZINTARIŅŠ”

l Rainers Zamarītis piedalījās starpnovadu 
matemātikas olimpiādē 5.–8. klasei un ieguva 
3. vietu 5. klašu grupā (skolotājas M. Rolmane un 
I. Arāja).

l Madars Bērznieks piedalījās starpnovadu 
matemātikas olimpiādē 5.–8. klasei un ieguva at-
zinību 5. klašu grupā (skolotājas M. Rolmane un 
I. Arāja).

l Monta Tumpele un Gabriela Vagotiņa-Va-
gule piedalījās skatuves runas konkursā Vērgalē 
un ieguva I pakāpes diplomu (skolotāja A. Val-
kaša).

l Diāna Šlangena piedalījās starpnovadu lat-
viešu valodas un literatūras olimpiādē 12. klasēm 
un ieguva atzinību (skolotāja L. Katkeviča).

l Mihaēls Doroņins piedalījās starpnovadu 
krievu valodas olimpiādē 10.–12. klasei un ieguva 
2. vietu (skolotāja L. Vasiļčika). 

l Jūlija Šeiko piedalījās starpnovadu matemā-
tikas olimpiādē 3.–4. klasei un ieguva atzinību 
(skolotāja I. Arāja).

l Mihaēls Doroņins piedalījās starpnovadu 
fizikas olimpiādē 9.–12. klasei un ieguva 1. vietu 
(skolotāja S. Ansone). 

8. klases skolniece Marta Zamarīte ir uzaici-
nāta 19. martā uz latviešu valodas un literatū-
ras valsts olimpiādi Rīgā, viņu pavadīs skolotāja 
A. Kaže.

Informāciju sagatavoja Aina Jakovļeva

Bezdarbnieka 
deklarētā dzīvesvieta 
(novads, pilsēta, 
pagasts)

bezdarb-
nieku 
skaits

sievietes invalīdi jaunieši 
vecumā no 
15 līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bezdarb-
nieki

personas 
pēc ieslo-
dzījuma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinājuma

pirmspensi-
jas vecuma 
bezdarbnieki

Pāvilosta 22 12  2 2   2

Sakas pagasts 23 7 1  8  3

Vērgales pagasts 58 29 3  3 12  1 17

Pāvilostas novads kopā 103 48 4 5 22 0 1 22

BEZDARBNIEKU SKAITS PĀVILOSTAS NOVADĀ UZ 31.01.2018.
Foto: L. Eihvalde

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
â 14. februāris skolā pavadīts Svētā Valentī-

na zīmē – tika meklēti pāri un spēlētas spēles, lai 
noskaidrotu labākos pārīšus.

â 15. februārī 9. un 12. klase devās uz Lie-
pāju, lai redzētu un dzirdētu notiekošo izglītības 
iestāžu izstādē un skolēnu mācību uzņēmumu tir-
dziņā “Kur mācīties tālāk?”.

â 16. februārī par karjeras iespējām meža 
nozarē 7.–9. klašu skolēniem stāstīja un uzska-
ti rādīja mežinieks Pēteris Stepiņš. Šo iespēju 
jau vairākus gadus nodrošina AS “Latvijas Valsts 
meži” sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģen-
tūru un SIA “Husqvarna Latvija”.

â 16. februāra vakarā skolā notika Valentīn-
dienas dikotēka, kurā visi klātesošie dejoja, skrai-

dīja, spēlēja spēles un fotografējās īpašajā fotostū-
rītī. Tika apbalvoti trešdienas pasākuma uzvarētāji.

â 19. februārī sākumskolas skolēni apmek-
lēja Leļļu teātra izrādi “Pasaka par sniedziņu”.

â 23. februārī skolotāji apmeklēja starptau-
tisko izglītības izstādi “Skola 2018” un grāmatu 
un izdevniecību izstādi “Latvijas grāmatu iz-
stāde 2018” Rīgā. Izstāde “Skola 2018” ļauj iegūt 
visaptverošu informāciju par izglītības virzību, 
jaunām mācību programmām, palīdz noteikt prio-
ritātes mācību darbā, savukārt izstādē “Latvijas 
grāmatu izstāde 2018” var iepazīties ar izdevnie-
cību jaunumiem un nodibināt kontaktus ar dažā-
diem mācību līdzekļu piegādātājiem.

Daiga Jēkabsone

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
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Februāra izskaņā Vērgales 
kultūras namā lektore Solvita 
Mertena aicināja ikvienu intere-
sentu uz tikšanos, lai pastāstītu 
to, ko vēl nezinām par brīnumai-
no un ārstniecībā tik noderīgo 
alveju.

Klātesošie uzzināja daudzko 
par veselības stiprināšanu, uz-
labošanu un saglabāšanu, par 
visu vērtīgo, ko var saņemt no 
alvejas. Interesanti, ka šo augu 

izmanto Tibetas mūki, Japānā 
jau 30 gadus valsts dotē saviem 
iedzīvotājiem alvejas produktus, 
un ar tās palīdzību ārstē cukura 
diabētu, locītavu, sirds un asins-
vadu slimības, ādas slimības un 
vēl daudz citas.

Tikšanās laikā lektore pre-
zentēja alvejas produktus un 
atbildēja uz interesējošiem jautā-
jumiem.

Vita Braže

Alveja skaistumam 
un veselībai

Daudzi dejotāji un dziedātāji 
visā Latvijā ir lielo Dziesmu un 
deju svētku gaidās, kas šovasar 
jūlijā norisināsies Rīgā, bet ne-
noliedzami koristu un dejotāju 
vidū valda arī satraukums, jo, lai 
piedalītos piecgades gaidītākajā 
pasākumā Rīgā, dziedātājiem un 

dejotājiem ir sevi no vislabākās 
puses jāparāda skatēs, kas Lie-
pājas deju apriņķa dejotājiem no-
tiks 18. martā.

Lai trenētu un noslīpētu ska-
tes dejas, tautisko deju kolektīvi 
Liepājas pusē izmanto jebkuru 
iespēju piedalīties koncertos un 

citos pasākumos. Viens no šā-
diem pasākumiem, kur ik gadu 
piedalās arī Pāvilostas novada 
tautisko deju kolektīvi, ir deju 
lielkoncerts “Zvaigznes atspīd 
Ālandē”. Šogad tas notika 23. 
februārī par godu Grobiņas 323. 
dzimšanas dienai. Tajā piedalījās 

ap 30 deju kolektīvu no Grobiņas 
un apkārtējiem novadiem.

Pāvilostas novadu koncertā 
Grobiņā pārstāvēja pilsētas kul-
tūras nama 1.–4. klašu, 3.–6. 
klašu, 5.–9. klašu deju kolektīvi, 
Pāvilostas vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Mārsils”, Vērgales vi-

dējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte” un Vērgales pamat-
skolas jaunāko klašu deju kolek-
tīvi.

 
Korespondente Vita Braže un 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

Deju maratons ir sācies

VPDK “Mārsils” Liepājas deju apriņķa virsvadītājam Jānim Purviņam savu apgūto deju re-
pertuāru atrādīja 28. februārī Lieģu kultūras namā. Deju koncertā kolektīvs izdejoja četras 
dejas – “Kristī lielus, kristī mazus”, “Es meitiņa kā rozīte”, deju kolāžu “Es mācēju danci 
vest” un “Pielūgsme meitenei”.

VPDK “Vērgalīte” dalībnieki ir priecīgi izdejot svētku re-
pertuāru, kā arī norit aktīva gatavošanās skatei. 6. martā 
“Vērgalīte” gaidīja ciemos virsvadītāju Jāni Purviņu, lai 
pieslīpētu deju soļus un izlabotu kļūdiņas. 

Foto: I. Skābarde

16. februāra pēcpusdienā 
Pāvilostas bibliotēkā uz tikša-
nos bija ieradušies “Grāmatu 
starta” mazie dalībnieki.

Viņus sagaidīja un izklaidēja 
bērnu iemīļotais, labi zināmais, 
atraktīvais un zibenīgais Zibens 
Makvīns. Kopīgi tika lasīti stās-

ti no “Vāģu” pasaules, kopā ar 
vecākiem tika darinātas pašiem 
savas automašīnas. Protams, pa-
sākums neiztika arī bez rotaļām, 
kurās bērni aktīvi iesaistījās.

Paldies vecākiem par sarūpē-
tajiem našķiem!

Elīna Horna

Mazie grāmatu lasītāji 
tiekas ar Zibens Makvīnu

Foto:  E. Horna

Liekas, nav nekā nesaderīgā-
ka par šiem trim vārdiem un nav 
nekā saderīgāka par šiem trim 
vārdiem. Mūsu pēcpusdienas 
tēma gan bija nedaudz citādāk 
veidota. Pelnu diena, Sveču mē-
nesis un Valentīndiena. Ziemup-
nieki izstādei ir sanesuši vairāk 
nekā 150 sveču un svečturu. Vi-
siem šiem notikumiem par godu 
un paši sev par prieku sanācām 
kopā, lai vienkārši satiktos, paru-
nātos, kopā atcerētos un cits citā 
ieklausītos. Pie mums ciemojās 
arī  ziemupnieki – Aivars Grava 
un Daiga Kadeģe. Mēs baudījām 
viņu dzeju pie iedegtām svecēm 
un piparmētru tējas un nelikā-
mies mierā, jo gribējām dzirdēt 
vēl vienu dzejoli un vēl vienu…

Nē, mēs nederam kopā –
Es nesēšu ļaunumu. 
Es stādīšu prieku,
Dēstīšu mīlestību visās dobēs,
Aizpildīšu visus tukšumus
Un robus
Ar baltu gaismu.
Uz asarām acošu smieklus,
Uz nīgrumu klavierspēli
Un mācīšu tevi dejot.
Stādīšu mīlestību.
Kā ieviņu upītes malā.
Kā kadiķzaru jūrmalas kāpā,
Kā – kadiķcaru.

(Daiga Kadeģe)
 
Un tad Hermīnes tante, ku-

rai pirms mēneša nosvinējām 90, 
sāka mums no galvas runāt Ziedo-
ni, daudz Ziedoņa. Un pēc Ziedoņa 

viņa ar mums padalījās ar savām 
nupat šogad tapušajām četrrindī-
tēm. Tās ir viņas domas, viņas vel-
tījums apkārtējai pasaulei – zemei, 
mežiem, jūrai, puķēm, kokiem…

Saule
Saule cenšas zemi rotāt.
Vajag sauli arī godāt,
Rītos celties sauli sveikt,
Saulei rietot – darbus beigt.
Tik sirsnīgu pasākumu dēļ ir 

prieks strādāt. Žēl tikai, ka tas 
netika nofilmēts. Paldies visiem, 
kas ieradās! Nākošā tikšanās plā-
nota marta beigās, tad klausīsi-
mies, kā mūsu ciema ļaudīm būs 
klājies Jeruzalemē.

 Ziemupes bibliotekāres 
Daina un Skaidrīte

Ziemupē – pelni, 
sveces un mīlestība

Foto: D. Vītola
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23. februārī Nīcas kultūras 
namā sarīkojumā “Pulkā eimu, 
pulkā teku” pulcējās 12 Lejas-
kurzemes skolēnu folkloras ko-
pas. Sarīkojuma tēma – “Zinu, 
zinu tēva sētu”.

Šajā pasākumā piedalījās arī 
Vērgales pamatskolas folkloras 

kopa “Čabraki” un skolotāja Ma-
rita Kalēja. Sarīkojumu atklāja 
Nīcas vidusskolas folkloras kopa. 
Bet uzvedumā “Raiba dzīve mūsu 
sētā” pasākuma dalībnieki ska-
tītājus iepazīstināja ar senajiem 
sadzīves un zvejniecības priekš-
metiem, mūsu novada vietām 

un vērtībām. Savukārt 19. un 
20. maijā labākās folkloras ko-
pas dosies uz pasākumu Līvānos. 
Turp dosies arī Vērgales pamat-
skolas kopa “Čabraki”, kas skatē 
ieguva 1. pakāpes diplomu.

Vita Braže

Folkloras kopas tiekas Nīcā
Foto: K. Pelnēna

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama amatierteātris 24. febru-
ārī piedalījās XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku amatierteātru iestudē-
jumu skatē “Gada izrāde 2017”, 
izrādot  Ā. Alunāna viencēlie-
nu “Pašu audzināts”,  iegūstot 
36 punktus un II pakāpes dip-
lomu.

Mūsu iestudējumu vērtēja 
žūrija četru cilvēku sastāvā: te-
ātra kritiķi – Dita Jonīte un Atis 
Rozentāls, teātra zinātniece un 
kritiķe Līga Ulberte un skates 
organizatore, Latvijas Nacionālā 
kultūras centra amatierteātru 
mākslas eksperte Dace Vilne.

Šogad ir Ā. Alunāna 150. ju-
bilejas gads, tādēļ Dziesmu un 
deju svētku rīkotāji ieplānojuši 
svētku laikā Vērmanes dārzā di-
vas dienas skatītājus iepriecināt 
ar labākajiem mūsu teātra tēva 
Ā. Alunāna lugu iestudējumiem. 
Latvijas amatierteātru skate ir ti-
kai pusē, tāpēc vēl nezinām, vai 

arī mums būs iespēja uzstāties 
galvaspilsētā.

Paldies aktieru kolektīvam 
un kultūras nama darbiniekiem 
par ieguldīto darbu. Īpašs paldies 
mūsu kolektīva jaunajiem aktie-
riem, kuri ar prieku iesaistījās 
uzveduma tapšanā, – Markusam 
Lazukinam, kuram tā bija debija 
amatierteātra sastāvā, un Aiva-
ram Brūklim no Jūrkalnes, kurš 
ar teātra spēlēšanu aizrāvies jau 
daudzus gadus. Skatītāji atjauno-
to izrādi “Pašu audzināts” varēs 
noskatīties pirmajās Lieldienās, 
1. aprīlī, plkst. 16.00, kad to izrā-
dīsim kultūras namā.

Šis ir pirmais kultūras nama 
pašdarbības kolektīvs, kurš šo-
sezon piedalījies skatē. Martā 
savu veikumu vērtētājiem rādīs 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Mārsils”, bet aprīlī – sieviešu 
koris “Sīga”. Lai veicas!

Amatierteātra režisore
Marita Horna

Foto no amatierteātra arhīva

Pāvilostas amatierteātris piedalās skatē

Laikā no 12. līdz 16. febru-
ārim Vērgales pamatskolā no-
risinājās Raibā nedēļa, kad gan 
skolēni, gan skolotāji tika aici-
nāti tērpties savdabīgos tērpos 
un aksesuāros, atbilstoši kat-
ras dienas tēmai.

12. februāris – Nenopietnā 
diena. Šajā dienā skolā bija re-
dzami, netradicionālos apģērbos 
tērpti skolēni un skolotāji. Arī 
interesantas un samērā neparas-
tas frizūras un pārveidots izskats 
bija bieži sastopama parādība.

13. februāris bija Pasaku un 
filmu varoņu diena, kad tērpos 
varēja atpazīt Zirnekļcilvēku, Mi-
kipeli, Hiacinti no “Smalkā stila”, 
turku seriālu varoņus u.c.

14. februāris – Sarkanā die-

na. Šajā dienā pārsvarā visi bija 
tērpušies sarkanos tērpos ar sar-
kaniem aksesuāriem. Skolā dar-
bojās arī  Valentīndienas pasts, 
bet pēcpusdienā skolas aktu zālē 
notika Valentīndienas tirdziņš. 
Ikviens varēja iegādāties dažā-
dus saldumus – cepumus, kēksi-
ņus, kūciņas, popkornu u.c.

Nākamā bija Aksesuāru die-
na. Varēja novērot, ka vispopulā-
rākie aksesuāri ir krelles, sprā-
dzes, somiņas un saulesbrilles. 

Bet Raibo nedēļu noslēdza 
Retro diena. Šajā dienā dominēja 
senlaicīgs apģērbs. Katru dienu 
skolēni un skolotāji pulcējās sko-
las zālē, lai kopā nofotografētos.

Vita Braže

Raibā nedēļa 
Vērgales pamatskolā

Retro dienas atraktīvākie dalībnieki –  2. klases skolnieki 
Daniels Štrauhs (no kreisās) un Edvards Akerfelds. Foto: V. Braže

30. janvārī pie Vērgales pamatskolas 1. klases bērniem viesojās ciemiņi no Ikšķiles Robotu 
skolas. Skolēniem pāris stundu garumā notika aizraujoša nodarbība.
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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 aprīļa izdevumam jāiesniedz līdz 27. martam.
Rakstus var sūtīt uz e-pastu 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 – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

Februāra mēnesī reģistrēti:

JAUNDZIMUŠIE
1 puisītis Sakas pagastā.

MIRUŠIE
1 sieviete Pāvilostā. 

LAULĪBAS
Noslēgta 1 laulība.

Pāvilostas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa ziņo

Zināšanai
â Mežzinis Arturs  BRIK-

MANIS pieņems apmeklētā-
jus Vērgales pagasta pārvaldē 
13. martā no plkst. 9.00 līdz 
12.00.

â 2018. gada februārī eks-
pluatācijā tika nodota Vērgales 
kapliča. Informējam Vērgales 
pagasta iedzīvotājus, ka turpmāk 
nepieciešamības gadījumā tuvi-
niekus (arī no Ziemupes, Sarai-
ķiem u.c.) iespējams izvadīt no 
Vērgales kapličas, iepriekš to 
saskaņojot ar Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītāju Jāni Vitrupu 
pa telefonu 29183648.

IEDZĪVOTĀJ, 
IZMANTO 
IESPĒJU!

Konsultācijas par iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa deklarāci-
jas iesniegšanu VID, kā arī par 
citiem pakalpojumiem Sakas 
klientu apkalpošanas centrā 
notiks 2018. gada 14. martā 
un 11. aprīlī.

Vēlams ņemt līdzi internet-
bankas identifikācijas karti un 
pieejas datus.

Sīkāka informācija pie kon-
sultantes Aritas Mūrnieces pa 
tālruni 66954834.

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā apskatāma muzeja krājuma 

fotogrāfiju kolekcijas izstāde “DOD, JŪRIŅA, SUDRABIŅU!”.
l Pāvilostas izstāžu un semināru zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) līdz 

30. martam apskatāma Gunta Daubara fotoizstāde “NO RĪTAUSMAS 
LĪDZ SAULRIETAM”.

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

l 15. martā plkst. 16.00 Pāvilostas bibliotēkā notiks KRUSTVĀR-
DU MĪKLU MINĒŠANAS PĒCPUSDIENA. Aicināti visi, kam patīk minēt 
krustvārdu mīklas!

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 23. martā plkst. 17.00 filma 
“NAMEJA GREDZENS”. Ieeja 3 eiro.

l 25. martā plkst. 14.00 ATCERES BRĪDIS komunistiskā genocī-
da upuru piemiņai pie piemiņas akmens Pāvilostas pilsētas Simtgades 
parkā.

l 1. aprīlī, pirmajās Lieldienās, plkst. 16.00  lieli un mazi, draugi un 
kaimiņi, viesi un pašmāju ļaudis aicināti Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
uz TEĀTRA SPĒLES MARATONU. Piedalās: 

– Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu dramatiskais kolektīvs ar 
uzvedumu “GUDRU ŅĒMU PADOMIŅU”;

– Bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši”;
– Pāvilostas pilsētas kultūras nama jauniešu dramatiskais kolektīvs ar 

skeču “KLAČIŅA”;
– Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris ar joku  izrādi – 

Ā. Alunāns “PAŠU AUDZINĀTS”. 
Pasākuma apmeklētāji aicināti līdzi ņemt krāsotas olas, lai piedalītos 

skaistāko, krāsaināko, interesantāko olu konkursā. Tas un ne tikai tas vien… 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 1. aprīlī. Svinēsim Lieldienas kopā!

VĒRGALĒ
l Vērgales kultūras namā 17. martā plkst. 14.00 Vērgales amatier-

teātra pirmizrāde – komēdija divos cēlienos “KLASES SALIDOJUMS”. 
Pavisam parastā sestdienas rītā Jāzeps izlasa avīzē, ka kaimiņu ciemā no-
ticis 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 pārpratumiem 
un komiskām situācijām. Lugas autore un režisore ir Inese Ceriņa. Izrā-
dē 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 – smaidi un 
aplausi. Izrāde ir veltījums Vērgales pamatskolas jubilejai. 

l 23. martā plkst. 15.00 Vērgales pamatskolas zālē Mūzikas sko-
las audzēkņu koncerts “PAVASARA SKAŅĀS”.

l Vērgales kultūras namā 23. martā plkst. 17.00 notiks gads-
kārtējais dziesmu vakars “VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS”. Aici-
nām piedalīties dziedātājus no 1 līdz 101 gada vecumam. Dalībniekus 
lūdzam pieteikties personiski vai pa telefonu 29338335 pie “Snieg-
pulkstenīša” krustmātes Mirdzas Sīpolas. Ņemot vērā aizvadīto gadu 
pieredzi, pasākuma organizatori jau iepriekš lūdz klausītājus un skatītā-
jus ievērot elementāru pieklājību, īpašu uzmanību pievēršot mazo bērnu 
uzvedībai, lai netraucētu tos, kuri uzstājas, un tos, kuri vēlas klausīties 
koncertu.

l 23. martā plkst. 10.00 ATCERES BRĪDIS un ziedu nolikšana 
Vērgales kapsētā pie piemiņas akmens, pieminot komunistiskā ge-
nocīda upurus. Plkst. 9.45 būs autobuss cilvēku nokļūšanai līdz kapiem. 
25. martā, izrādot cieņu represēto piemiņai, aizdegsim svecītes. Atceries! 
Piemini! Neaizmirsti!

l Vērgales kultūras namā līdz 28. martam skatāma Liepājas Tau-
tas mākslas un kultūras centra fotostudijas “Fotast” dalībnieku darbu 
izstāde “SAVĒJIE”.

l 31. martā plkst. 14.00 Vērgales ev. lut. baznīcā Klusās Sestdie-
nas koncerts – Mūzikas skolas audzēkņi atskaņo ĒRĢEĻMŪZIKU.

l Tas nav aprīļa joks, bet šoreiz tā ir taisnība. LIELDIENAS – 1. aprīlī! 
Un kā katru gadu, Vērgales kultūras namā plkst. 11.00 Lieldienu prie-
ki maziem un lieliem. Dramatiskā pulciņa bērni palīdzēs noskaidrot, kur 
palicis Lieldienu zaķis, Vērgales pamatskolas bērni iepriecinās ar dzies-
mām, dejām un rotaļām. Būs šūpošanās un dažādas izdarības ar olām, 
stafetes un citāda jautrošanās. Visi kopā uzcepsim pantāgu! Tā kā Lieldie-
nas ir 1. aprīlī, tad varam sagaidīt visu ko, varbūt sniegu un salu, varbūt 
lietu un vēju, bet varbūt zaļu zāli, sniegpulkstenītes un siltu, siltu sauli, jo 
pūpoli šogad pamodās jau februārī. 

ZIEMUPĒ
l 25. martā PIEMIŅAS BRĪDIS pie Ziemupes gaišā skumju akmens.
l Katram savi putni! Aprīlis ir putnu mēnesis, tādēļ Ziemupē esam 

nolēmušas veidot PUTNIEM VELTĪTU IZSTĀDI. Lūdzam padalīties ar sa-
viem putniem – suvenīriem, grāmatām, izšuvumiem, rotaļlietām, zīmēju-
miem utt. Jo raibāk, jo pašiem interesantāk. 4. maijā tiek plānota tikšanās 
ar mūsu puses putnu zinātāju Ritvaru Rekmani. Zvaniet Dainai pa telefonu 
29437166.

l Ziemupes Tautas namā visu mēnesi skatāma SVEČTURU UN SVE-
ČU IZSTĀDE. 

l Martā Ziemupes tautas namā būs fotoizstāde “MANA KARALIS-
TE IR TE”.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN SPORTA IESTĀDĒS

IZPILDDIREKTORS ZIŅO
l Pāvilostā, Upesmuižas parkā, pabeigta bojāto, iezīmēto koku izzāģēša-

na. Zari tiek sašķeldoti, pārējais tiek izzāģēts materiālos, kā arī tiek sagata-
vota malka pašvaldības iestādēm. Daļu no kokmateriāliem izlietos skeitparka 
rampu remontam, pārējais glabāsies Zeltenes ielā 5, Pāvilostā.

l Ir attīrītas ceļa malas no krūmiem Rīvās, Sakas pagastā, tiek tīrīts 
Akmeņraga ceļš. Zari tiks sašķeldoti.

MEŽSAIMNIEKI VAR PIETEIKTIES ATBALSTAM MEŽU KOPŠANAI
Līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā “Ieguldījumi 

meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemša-
nas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības 
– meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu 
meža zemi.

Pasākumā var veikt vairākas aktivitātes:
l jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
l neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
l valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu 

mežaudzēs.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un 

citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Atbalsta veidi”.
Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā pasākuma kārtā, pie-

teikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievē-

rojot “Elektronisko dokumentu likumu”, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
vai LAD centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projektu iesniegumi pasta sūtījuma veidā netiks pieņemti un 
reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas 
uzlabošanā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža, tālrunis 67027830, 
67027384, epasts kristine.ilgaza@lad.gov.lv.


