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Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu
Pāvilostas novada dome tiekas ar VARAM
ministru Juri Pūci

VĒRGALES PAGASTA SVĒTKI
Zināt, ka biju vakar,
Sajust, ka esmu šodien,
Ticēt, ka būšu rītā.

(A. Eglītis)

Vērgalē uzzied ziedu ugunskuri!
17. AUGUSTS
10.00–13.00 Ielu basketbols (3x3)
10.00–18.00 Bērniem izklaides aktivitātes kopā ar “Priekatrakcijas” komandu.
Garšīgi našķi – cukurvate, kartupeļu čipsi, popkorns, piparkūkas…
Hennas un glitera zīmējumi – maksas
11.00–13.00 Izjāde ar zirgu un poniju
12.00–14.00 Radošā darbnīca – viss ap, no, uz un ar akmentiņiem
11.00–13.00 Autoorientēšanās rallijs (pulcēšanās 10.30 Vērgales centrā)
13.00–14.00 Pusdienas – Vērgales spēka zupa un “Gardēžu vilinājums”
14.00
Mazo vērgalnieku sveikšana. Muzikāls sveiciens (pie kultūras nama)
14.30–16.30 Putu ballīte bērniem (pie skolas)
15.00–18.00 Loku šaušana
16.30–17.10 Greentrials velo šovs (muižas laukumā)
17.00–19.00 Ūdensbumbas (pie laipiņas)
18.45
Konkursa “Sakoptākās sētas” labāko godināšana
19.00
Liepājas Tautas teātra izrāde A. Brigadere
“Sievu kari ar Belcebulu” (muižas laukumā)
22.00–03.00 Zaļumballe kopā ar grupu “Piemare”.
Balles laikā darbosies kafejnīca.
Vērgales muzejā skatāma Guntas Krastiņas personālizstāde “Ieelpot vasaru”.
Aktivitātes muižas dīķī (sekot informācijai).
18. AUGUSTS
14.00

Vērgales kapsētā kapusvētki

Pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

Liepājā 29. jūlijā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā ministra Jura Pūces reģionālā darba vizīte,
kurā piedalījās arī VARAM valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības
jautājumos Aivars Draudiņš un ministrijas pieaicinātais eksperts, uzņēmuma “Jāņa sēta” galvenais redaktors,
ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.
Uz tikšanos bija ieradušies Liepājas
pilsētas, Aizputes, Durbes, Grobiņas,
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un
Vaiņodes novada domes priekšsēdētāji
un deputāti, lai apspriestu administratīvi
teritoriālo reformu, vērtētu, izteiktu savu
viedokli un sniegtu priekšlikumus par
piedāvāto modeli.
Pāvilostas novadu pārstāvēja domes
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, deputāti Aldis Barsukovs, Vita Cielava, Gints
Juriks, Ārija Paipa, Andris Zaļkalns, un
pašvaldības kancelejas vadītāja Arita
Mūrniece.
VARAM izstrādātā administratīvi teritoriālā iedalījuma kartē tiek paredzēts
Latvijas pašvaldību skaitu samazināt no
119 (110 novadi un 9 lielās pilsētas) līdz
35. Piedāvātais administratīvi teritoriālās
reformas modelis paredz Liepājas pilsētu
apvienot ar astoņām tuvējo novadu pašvaldībām – Aizputes, Durbes, Grobiņas,
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un
Vaiņodes novadiem.
Tikšanās laikā VARAM ministrs Juris
Pūce iesāka ar nelielu ieskatu par administratīvi teritoriālās reformas pirmsākumiem, kad 1992. gadā Augstākā Padome

izveidoja administratīvi teritoriālās reformas komisiju un 1998. gadā tika pieņemts “Administratīvi teritoriālās reformas likums”.
Turpinājumā ministrs klātesošajiem
pavēstīja, ka 2013. gadā tika sagatavots
un Saeima pieņēma informatīvo ziņojumu “Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums”, kurā tika secināts, ka
2009. gada reformas procesā:
1) izveidots liels skaits novadu, kuri
neatbilst likumā noteiktajiem novadu
veidošanas kritērijiem;
2) daudzos novados nav spēcīgu attīstības centru, kas būtiski apgrūtina
līdzsvarotu reģionālās attīstības politikas
realizāciju;
3) izveidota iedzīvotāju skaita ziņā
ļoti neviendabīga novadu pašvaldību
sistēma, kas apgrūtina tālāko publiskās
pārvaldes pilnveides procesu;
4) pašvaldību sistēma iedzīvotāju
skaita neviendabīguma dēļ kopumā nespēj pārņemt nākotnē decentralizējamās
valsts pārvaldes funkcijas, līdz ar to atsevišķu valsts pārvaldes funkciju nodošana
pašvaldībām būs sarežģīts process;
5) izveidots samērā liels mazo novadu
pašvaldību skaits, kurām ir nepietiekoša
nodokļu ieņēmumu bāze un kuras nespēj
patstāvīgi, bez deleģēšanas vai kopīgu
pašvaldību iestāžu veidošanas, realizēt
savas autonomās funkcijas, koncentrēt finanšu līdzekļus, veikt racionālu, efektīvu
pārvaldi.
Informatīvajā ziņojumā tika izteikti
priekšlikumi turpmākai rīcībai:
1) izskatīt iespēju veidot lielus novadus ap reģionālās un nacionālās nozīmes
attīstības centriem;
2) izstrādāt sistēmu, kā virzīt pašvaldību apvienošanos, lai nodrošinātu reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības
centru administratīvu sasaisti (centrs un
lauku teritorija vienā novadā) ar visām
Latvijas lauku teritorijām;
3) aktualizēt “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu”, lai rastu
risinājumu ATR (administratīvi teritoriālā reforma) neatrisināto jautājumu
īstenošanai, t.sk. paredzēt mehānismu
pašvaldību brīvprātīgas apvienošanās
procesam;
4) izpētīt nepieciešamību nodot pašvaldībām atsevišķas valsts pārvaldes
funkcijas un konsultācijās ar nozaru ministrijām konkretizēt decentralizējamās
funkcijas.
Turpinājums 3. lpp.
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25. JŪLIJĀ PĀVILOSTĀ NOTIKA KĀRTĒJĀ
DOMES SĒDE
Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti: Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita
CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS un Ārija PAIPA, kā arī pašvaldības darbinieki:
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE,
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē
nepiedalījās deputāte Zane MEŽAVILKA, bet deputāts Andris ZAĻKALNS atrodas atvaļinājumā. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika
izskatīti 19 darba kārtības punkti.
â Dome nolēma piešķirt papildu finansējumu Pāvilostas Mūzikas un mākslas
skolai pedagogu atalgojumam interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma
bērniem realizēšanai 581,12 EUR apmērā periodam no 1.09.2019. līdz 31.12.2019.
Nolēma finansējumu rast no pašvaldības budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”.
â Dome nolēma piešķirt finansējumu 1000,00 EUR apmērā jūras jahtu regates rīkošanai Pāvilostā. Finansējumu 500,00 EUR apmērā nolēma rast Pāvilostas novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un 500,00 EUR
no līdzekļiem, kas netika izlietoti lauksaimnieku pieredzes braucienā uz Lietuvu.
â Dome nolēma apstiprināt karogu pārdošanas cenu:

Preces nosaukums

Pārdošanas cena pašvaldības
iestādēm EUR/gb.

Pārdošanas cena
tirdzniecībā EUR/gb.

Pāvilostas pilsētas karogs
75x150 cm

19,36

20,00

Pāvilostas pilsētas karogs 100x200 cm

31,46

32,00

Latvijas valsts karogs 100x200 cm

12,10

13,00

Latvijas valsts karogs 75x150 cm

9,68

10,00

Latvijas valsts karogs – vimpelis

19,36

20,00

â Dome nolēma ar 2019. gada 1. augustu izveidot Pāvilostas novada domes iestādi
Senlietu krātuve “Jūras māja” un papildināt Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstu un tarifikāciju ar sadaļu Senlietu krātuve “Jūras māja”. Apstiprināja šādu iestādes darba laiku:

Nedēļas diena

Vasaras sezonā
(1.05.–30.09.)

Ziemas sezonā
(1.10.–30.04.)

Pirmdiena

BRĪVS

10.00 – 14.00

Otrdiena

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

Trešdiena

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Ceturtdiena

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

Piektdiena

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

Sestdiena

10.00 – 14.00

BRĪVS

Svētdiena
BRĪVS
BRĪVS
Uzdeva iestādes vadītājai līdz augusta sēdei sagatavot un iesniegt apstiprināšanai
iestādes nolikumu.
â Nolēma uz 5 gadiem iznomāt privātpersonai nekustamā īpašuma Meža iela
7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, saimniecības ēku un 600 m 2 pieguļošās teritorijas
mākslinieka darbnīcas izveidošanai. Noteica īres maksu par saimniecības ēku
platībā 114,50 m 2 0,43 EUR mēnesī par m 2, kas sastāda 59,57 EUR mēnesī, un
zemes nomas maksu 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli
un nekustamā īpašuma nodokli.
â Nolēma iznomāt privātpersonai uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām
pašvaldības piekritīgo zemi “Palīgsaimniecības”, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads, zemes vienību platībā 1,0 ha, lauksaimnieciskai ražošanai. Noteica nomas maksu 2 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00
EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un
nekustamā īpašuma nodokli.
â Nolēma pagarināt 24.02.2012. zemes nomas līgumā Nr.71, kas noslēgts
starp Pāvilostas novada pašvaldību un biedrību “Ziemupīte”, noteikto līguma
termiņu un noteica to līdz 2033. gada 25. jūlijam. Atļāva sakārtot noeju pie jūras,
kas jau Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam iezīmēts kā
nobrauktuve pie jūras.
â Piekrita nekustamā īpašuma “Vērgales Zelmeņi”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību, un piešķīra nosaukumu “Mežzelmeņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes
vienībai 6,1 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. Zemes
vienībām platībā 27,0 ha un platībā 8,2 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM
kods 0101.
â Piekrita nekustamā īpašuma “Rema”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,
sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienības 0,44 ha un 1,67 ha. Atdalāmām zemes
vienībām 0,44 ha un 1,67 ha nolēma piešķirt nosaukumu “Remas lauks”, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads, jauna īpašuma veidošanai. Atdalāmām zemes vienībām
0,44 ha un 1,67 ha saglabāja NĪLM atbilstoši pašreizējiem zemes izmantošanas
veidiem – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM
kods 0101. Nekustamā īpašuma “Rema”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,
sastāvā esošām zemes vienībām 1,99 ha; 1,06 ha; 5,33 ha; 0,98 ha; 2,93 ha un 2,06
ha saglabāja NĪLM atbilstoši pašreizējiem zemes izmantošanas veidiem – zeme,
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uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.
â Nolēma piešķirt SIA “Investra” (reģ. Nr.40003869690), juridiskā adrese
Dammes iela 15–8, Rīga, LV-1069, apbūves tiesību par samaksu. Apbūves tiesības
piešķirt uz Pāvilostas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rīvas
karjers”, Sakas pagasts, ar kopējo platību 14,12 ha. Izpilddirektoram uzdeva
nodrošināt telpas Rīvas ciemā un nomniekam informēt Rīvas ciema iedzīvotājus
un nekustamā īpašuma pierobežniekus par lokālplānojuma vai detālplānojuma
apspriešanu vēja ģeneratoru uzstādīšanai nekustamajā īpašumā “Rīvas karjers”,
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma neatkarīgā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu apstiprināt domes sēdē. Nolēma slēgt līgumu par lēmuma 5. punktā
piešķirto apbūves tiesību bez tiesībām atpirkt zemes vienību. Līgums stājas
spēkā, kad to ir parakstījusi pēdējā puse, un ir spēkā līdz 2044. gada 31. jūlijam.
Apbūves tiesība nedod pirmpirkuma tiesības apbūves tiesīgajam zemesgabala atsavināšanas gadījumā. Nekustamā īpašuma apbūves tiesības piešķiršanas
mērķis – vēja ģeneratoru uzstādīšana, kas nav patstāvīgs īpašuma objekts.
â Nolēma uz 1 gadu izīrēt privātpersonai 2 istabu dzīvokli Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā.
â Nolēma apstiprināt 50% maksas samazinājumu SIA “Lagūna L” piešķirto
zvejas rīku limitu nomas maksai – 30 zivju tīkliem un 5 reņģu, brētliņu un salaku tīkliem; un SIA “Aisbergs JV” piešķirto zvejas rīku limitu nomas maksai
– 50 zivju tīkliem un 10 reņģu, brētliņu un salaku tīkliem. Ar 2019. gada 1. augustu zvejas rīku limitu nomas maksas samazinājumu roņu postījumu gadījumā
nolēma uzdot izvērtēt un apstiprināt saskaņā ar iesniegto aktu un fotofiksācijām
Pāvilostas novada domes Licencēšanas komisijai.
â Dome nolēma ar lēmuma pieņemšanas brīdi atbrīvot no Pāvilostas ostas
valdes locekles amata Ingrīdu Sotņikovu un iecelt Pāvilostas ostas valdes locekļa
amatā Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora
vietnieku, Kontroles daļas vadītāju Andri Junkuru. Pāvilostas ostas pārvaldes
pārvaldniekam Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža uzdeva sniegt ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par
izmaiņām valsts amatpersonu sastāvā.
â Apstiprināja Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas Interešu izglītības programmu “Pirmsskolas vecuma mūzikas studija “Sagatavošanas klase” (izglītojamo
sagatavošanai mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmās)”.
â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošos
noteikumus Nr. 4 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 30. augusta saistošos noteikumos Nr.9 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā”” projektu. Saistošos noteikumus
3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
â Pagarināja 6.03.2014. zemes nomas līgumu Nr.115 un Nr.116, kas noslēgti
starp Pāvilostas novada pašvaldību un privātpersonu, noteikto līguma termiņu un
noteica to līdz 2024. gada 24. jūlijam. Noteica nomas maksu 2 % no zemesgabalu
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai
maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
â Apstiprināja Vērgales pagasta muzeja nolikumu, Vērgales pagasta muzeja krājumu noteikumus un Vērgales pagasta muzeja attīstības stratēģiju 2020.–
2024. gadam.
â Dome nolēma izdarīt grozījumus ar 1.08.2019. Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu saraksta Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēkas
un Ziemupes tautas nama sadaļā. Nolēma izdarīt grozījumus ar 1.08.2019. Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas Pāvilostas novada
Ziemupes bibliotēkas un Ziemupes tautas nama sadaļā. Uzdeva Vērgales pagasta
pārvaldes lietvedei Anitai Sprudzānei sagatavot vienošanos pie darba līguma Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēkas vadītājai. Uzdeva Ziemupes tautas nama
vadītājai sagatavot vienošanos pie darba līguma Ziemupes tautas nama darbiniecei. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai sniegt ziņas Valsts
ieņēmumu dienestam par amatpersonu, kas uzsāk pildīt darba pienākumus.
â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par
administrācijas un iestāžu darbu.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 22. augustā
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 29. augustā Vērgales pagasta pārvaldē.
Informāciju apkopoja
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība jūlijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Verneri”, Sakas pagastā, 16,5 ha platībā;
l Sēņu iela 11, Pāvilostā, 6398 m2 platībā;
l “Dīķi”, Vērgales pagastā, 2,1 ha platībā.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūlijā 16 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm – maznodrošinātās ģimenes statuss, 5 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 3 ģimenēm piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts,
2 personām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 personai – apbedīšanas pabalsts.
IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Sakarā ar kolektīva pasākumu 30. augustā Sociālā dienesta darbinieki iedzīvotājus neapkalpos.
Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode
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Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu
Pāvilostas novada dome tiekas ar VARAM ministru Juri Pūci
Turpinājums.
Sākums 1. lpp.
Turpinājumā VARAM ministrs Juris
Pūce prezentēja ziņojumu par iedalījuma
piedāvājumu un izstrādes kritērijiem.
Ministrs pauda viedokli, ka administratīvi teritoriālā reforma tiek veidota valsts
attīstībai un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai.
Izvirzītais mērķis līdz 2021. gadam
l Izveidotas ekonomiski attīstīties
spējīgas administratīvās teritorijas ar
vietējām pašvaldībām.
l Pašvaldības spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā.
l Pašvaldības sniedz iedzīvotājiem
kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.
Reformas mērķi valsts attīstības un
iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai
l Valsts un pašvaldību ekonomiskās
izaugsmes un konkurētspējas uzlabošana.
l Racionāla budžeta līdzekļu izlietošana.
l Reģionālās un nacionālās nozīmes
attīstības centri ar to lauku teritorijām
saistīti vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā.
l Efektīva novadu pilsētu un novadu
pagastu pašpārvaldes darbība, iesaistot
attiecīgo teritoriju iedzīvotājus.
l Pašvaldību kapacitātes un autonomijas
stiprināšana,
ievērojot
subsidiaritātes principu.
l Pievilcīga vide investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai, emigrācijas
samazināšana.
l Pašvaldības ir patstāvīgas un spēj
izpildīt tām likumos uzdotās funkcijas.
Finansiālais ieguvums pašvaldībā
l Jo mazāka pašvaldība, jo dārgāka ir
tās funkciju īstenošana, rēķinot uz vienu
iedzīvotāju.
l Ilgtermiņā augoši uzturēšanas izdevumi uz vienu iedzīvotāju prasīs arvien
lielāku pašvaldību budžeta daļu, kas tādējādi varētu ierobežot pašvaldību iespējas veikt investīcijas teritorijas attīstībā.
l Koncentrējot pašvaldībām deleģēto
pakalpojumu sniegšanu lielākos novados,
potenciālais pašvaldību budžeta līdzekļu
ietaupījums izglītības, sociālās aizsardzības un vispārējo valdības dienestu uzturēšanas jomā var būt no 17 milj. eiro līdz
pat 130 milj. eiro gadā.
Reforma nevienlīdzības mazināšanai
l Liela nevienlīdzība pašvaldību starpā: administratīvās izmaksas svārstās
50–200 eiro uz vienu iedzīvotāju.
l Pašvaldību izlīdzināšanas fonda
dotācijas saņem 104 no 119 pašvaldībām.
l Tikai 57 pašvaldības spēj nodrošināt ar darba vietām vairāk nekā 40% darbaspējas vecuma iedzīvotāju.
l Tikai 46 pašvaldībām ir iespēja
veikt investīcijas 1 milj. apmērā, lai pašvaldība spētu attīstīties un veikt ieguldījumus infrastruktūrā.
l Tikai 62 pašvaldībās notiek biznesa
ideju konkursi vai tās spēj piedāvāt grantus uzņēmējdarbībai.
l Tikai 38 pašvaldības vidusskolās ir
pietiekams skolēnu skaits, lai izveidotu
vidusskolu ar vismaz divām paralēlklasēm.
Pašvaldību reformu ir nepieciešams
veikt primāri Latvijas iedzīvotāju interesēs. Iedzīvotāju interesēs ir būtiski
teritorijas attīstību plānot kopsakarībās

ap reģionālās un nacionālās nozīmes
centriem, kur ekonomiskā aktivitāte un
pieprasījums pēc pakalpojumiem ir augstāks. Tas attiecas uz efektīvu izglītības,
veselības aprūpes, sociālās palīdzības,
ceļu un transporta, kā arī komunālās
saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi. Savukārt atbilstoši uzņēmēju vēlmēm
un vajadzībām visu veidu nepieciešamā
infrastruktūra tiek pakārtota perspektīvo
saimnieciskās darbības virzienu attīstīšanai teritorijā.
Tāpat tikšanās reizē VARAM ministrs
Juris Pūce atklāja, ka, izanalizējot iepriekšējo reformu un vērojot pašreizējo
situāciju valstī, ir nonācis pie secinājuma, ka, pieaugot pašvaldību funkcijām,
bet novada iedzīvotāju skaitam sarūkot
vai paliekot vecākam, administratīvās un
pašvaldības uzturēšanas izdevumi pieaug. Līdz ar ko rodas jautājums, kur ņemt
trūkstošos līdzekļus? VARAM ministra
viedoklim piekrīt arī Latvijas Banka, kas
šo tēzi izvirzījusi jau pirms vairākiem
gadiem.
Latvijas Banka ir modulējusi arī to,
kāda ir naudas plūsma pašvaldībās, ja
pašvaldību novadi ir nedaudz lielāki virs
valstī vidējās pašvaldības, kas ir ar 6000
iedzīvotāju skaitu. VARAM piedāvājums
ir veidot lielākus novadus ar vidējo iedzīvotāju skaitu 26 000 iedzīvotāju. Ja valstī
būtu šādas pašvaldības, tad kopumā ietaupījums būtu 189 milj. eiro.
Bez šiem novērojumiem Juris Pūce
pauda, ka ir svarīgs arī jautājums par to,
kas ir noticis ar Latvijas ekonomiku, un
nākotnes redzējums. VARAM ministrs
izklāstīja, ka šobrīd nodarbinātības
struktūra Latvijā mainās. Nodarbinātība laukos pakāpeniski samazinās, pat
strauji samazinās pēdējos 30 gados, lai
gan pievienotā vērtība ir pieaugusi un
turpina augt. Tas skaidrojams ar to, ka
daudzi uzņēmumi izvēlas cilvēku darbu
aizstāt ar mašīndarbu, modernizējot savas ražošanas iekārtas un uzņēmumus.
Vairums cilvēku darba nepieciešams pakalpojumu sfērā, kas lielākoties koncentrējas pilsētās. Arī nākotnē jaunas darba
vietas veidosies tieši pilsētās. Ja pirms
20 gadiem cilvēki darbavietu izvēlējās
tuvāk savai dzīvesvietai, tad mūsdienās iedzīvotāju ienākumu līmenis ir
pietiekams, lai segtu ceļa izdevumus,
dodoties uz darbavietu pilsētā, bet dzīvot turpinot savā novadā. Šobrīd ir novērojama tendence, ka cilvēki publiskos
valsts pakalpojumus izvēlas lietot nevis
savā mītnes vietā jeb novada pašvaldības administrācijā, bet gan tuvāk savai
darbavietai. Tas savukārt rada pilnīgi
citādu noslodzi, nekā tas bija agrāk.
Šajā sakarā ministrs Juris Pūce piedāvā
vienotu modeli – koncentrēt pašvaldības ap attīstības centru – šajā gadījumā
ap Liepājas pilsētu, kas nodrošina gan
dzīvesvietu, gan darbavietu, gan valsts
publisko pakalpojumu pieejamību.
Līdz ar lielāku administratīvi teritoriālo novadu izveidi VARAM ministrs Juris Pūce piedāvā arī palielināt līdzšinējo
deputātu skaitu jaunajā novadā, lai gan
vēlēšanu likums to neparedz. Šajā jautājumā ministrs aicināja šī brīža vietvaras
– deputātus – izteikt un VARAM iesūtīt
savu redzējumu un priekšlikumus.
Vēl savas uzstāšanās laikā Juris Pūce
pauda viedokli, ka, analizējot iepriekšējo
reformu un tagadējo, nereti pirms 2009.
gada reformas iedzīvotāji pauda uzskatu,
ka pagastiem ar spēcīgu identitāti, apvienojot tos ar citiem pagastiem vienotā

novadā, to identitāte tiks sagrauta. Un šobrīd tie pagasti, kuri ar spēcīgu identitāti
tika apvienoti vienotā novadā, tādējādi
izveidojot vēl spēcīgāku novada identitāti, atkal pauž bažas, ka viņu novada
identitāte, apvienojot lielākā teritoriālā
vienībā, pazudīs un tiks sagrauta un jauna identitāte neveidosies. Ir novērojama
cikliska darbība, zināma atkārtošanās.
Taču ministrs atzina, ka identitāte ir
svarīgs faktors – piederības sajūta mūs
stimulē uz lokālu patriotismu. Ministrs
izteica viedokli, ka veidot un stiprināt
jau esošās identitātes vai veidot jaunās
novadu identitātes būs pašvaldībām liels
izaicinājums, lai to pievienotā vērtība ir
augsta.
Trešais bloks, par ko runāja ministrs, ir pakalpojumu nodrošināšana
iedzīvotājiem. Šobrīd ir izveidojusies
situācija, ka ar atšķirīgu kvalitāti gan
lieli novadi, gan mazi novadi nodrošina
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem,
tomēr ministrs atzina, ka pakalpojumu
pieejamības kontekstā Latvijā ir vēl
daudz ko darīt. Tādēļ jau vairākus gadus
iedzīvotājiem ir pieejami Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas
centri (VPVKAC), kas nodrošina lielu
daļu valsts publisko pakalpojumu pieejamību. Iedzīvotāju izvēle pakalpojumu
saņemt klātienē aizvien pieaug. Veidojot
lielākas un spēcīgas pašvaldības, valstij
būtu iespēja piesaistīt arī lielākus un
spēcīgākus partnerus pakalpojumu nodrošināšanai.
Reformu īstenojot, ministrs atzina,
ka būs nepieciešami gan finansiāli, gan
citādi resursi, nosaucot prioritāros pasākumus:
l valsts līdzfinansējums apvienošanās projektu izstrādei,
l valsts līdzfinansējums attīstības
plānošanas projektu izstrādei,
l vienreizēja valsts dotācija pašvaldībām (pirmām trim prioritātēm paredzēts
2 gadu laikā izlietot 2 milj. eiro),
l reģionālo ceļu programma, kas paredz savienot administratīvos centrus ar
apdzīvotības centriem valsts teritorijā,
un kas ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” sagatavota programma par 300 milj. eiro trīs
gadu periodā, sākot ar 2020. gadu.
Ministrs Juris Pūce noslēgumā pauda
atziņu, ka valdība un Saeima, visticamāk,
atbalstīts VARAM plānotās aktivitātes.
Tikšanos turpināja ministrijas pieaicinātais eksperts, ekonomģeogrāfs Jānis
Turlajs, pieskaroties populācijas, enerģijas un IT politikai, kā arī par skolas tīklu
sakārtošanu un citām tēmām.
Savukārt VARAM valsts sekretāra
vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš uzstājās ar ziņojumu par administratīvi teritoriālās
reformas sociālekonomiskajiem aspektiem, kā arī plānotajiem valsts atbalsta
veidiem konkrētai teritorijai.
Turpinājumā novadu pašvaldības un
Liepājas pilsētas domes pārstāvji prezentēja savu redzējumu par plānoto ATR (administratīvi teritoriālo reformu). Katrai
pašvaldībai bija neskaidri jautājumi par
daudzām pašvaldības administrācijas,
uzņēmējdarbības, attīstības, kultūras,
izglītības, sociālajiem, sabiedriskā transporta un citiem jautājumiem. Pāvilostas
novada deputāti jau iepriekš pauduši
viedokli, ka, apvienojoties bijušā Liepājas rajona robežās, iekļaujot arī Liepājas
pilsētu, Pāvilostas novada iedzīvotājiem,
iespējams, nebūs pieejami kādi no pakalpojumiem, piemēram, bezmaksas pus-

dienas visiem izglītības iestāžu audzēkņiem, arī peldētapmācība sākumskolas
skolēniem un stipendijas vecāko klašu
skolēniem. Kā arī bažas ir par daudziem
sociālajiem pabalstiem, ko šobrīd nodrošina Pāvilostas novada pašvaldība.
Tāpat zem lielas jautājuma zīmes ir
daudzas pašvaldības iestādes – skolas,
bērnudārzi, bibliotēkas, kultūras nami
utt. Pāvilostas novads Liepājas reģiona mērogā savas attīstības un projektu
realizēšanā ir līderis ES fondu līdzekļu
piesaistē. Domājams, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas un
nonākšanas lielākā teritoriālā iedalījumā, Pāvilostas novads būs nomale, nevis
attīstības centrs.
Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis
Vilnītis, kā vienu no būtiskākajiem argumentiem minot pilsētas un lauku teritoriju atšķirīgos mērķus un priekšnosacījumus efektīvai un ilgtspējīgai teritoriju
attīstībai, aicināja ministru saglabāt Liepāju kā atsevišķu teritoriālo vienību, bet
astoņus novadus apvienot, veidojot vienu
kopīgu Lejaskurzemes novadu.
Ar kopīgo prezentāciju par Lejaskurzemes novadu redzējumu ATR kontekstā
uzstājās Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska. Prezentācijā
apkopots Aizputes, Durbes, Grobiņas,
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un
Vaiņodes novadu kopējais viedoklis par
piedāvāto Liepājas novada veidošanu
ATR rezultātā.
Lejaskurzemes novadi pauda līdzīgu nostāju kā Liepājas domes pārstāvji
– Liepājas pilsēta saglabājama kā atsevišķa teritoriālā vienība, savukārt Lejaskurzemes novadi apvienojami atsevišķā
vienībā. Prezentācijā tika demonstrēti
rādījumi, kas pamatoja pausto nostāju,
uzskatāmi parādot, ka Liepājas pilsētai
un Lejaskurzemes novadiem ir atšķirīgi
ne tikai līdzšinējie rādītāji dažādās jomās, bet arī uzsāktie projekti un attīstības mērķi ir krasi atšķirīgi. Prezentācijas
nobeigumā tika pausts secinājums, ka,
veidojot apvienoto Liepājas novadu, kā
šobrīd to iecerējusi ministrija, tiktu samazināti gan Liepājas pilsētas, gan novadu attīstības tempi, kā arī nāktos pārskatīt prioritātes, kas izvirzītas šo teritoriju
attīstībai nākotnē.
VARAM ministrs atbildēja uz pašvaldību vadītāju un deputātu uzdotajiem
jautājumiem, kā arī sniedza komentārus
par paustajiem viedokļiem saistībā ar
plānoto reformu.
VARAM, sākot ar 7. augustu, pašvaldībās ir plānojusi organizēt tikšanos ar
iedzīvotājiem, lai diskutētu par iecerēto
reformu, tādēļ aicinām iepazīties ar VARAM prezentēto materiālu. Bet jau no
22. jūlija darbu ir sācis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izveidotais pašvaldību reformas zvanu
centrs. Zvanot uz tālruni 68806999, konsultācijas iedzīvotājiem tiks sniegtas darba dienās no pulksten 9 līdz 17.
Lejaskurzemes novadu prezentācija
skatāma Pāvilostas novada pašvaldības
mājaslapā www.pavilosta.lv.
Izmantotie informācijas avoti:
http://www.varam.gov.lv/lat/
administrativi_teritoriala_reforma/
Informatīvais ziņojums “Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai”
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ JŪNIJĀ
PIEŅEMTIE LĒMUMI
BIS * lietas Nr.

BIS-87364-308
BIS-84561-298

BIS-81433-292

BIS-84504-297

BIS-84187-296

Adrese/
Nosaukums

Patvaļīga žoga
pārbūve

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

par administratīvā procesa lietas izbeigšanu par
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu

Vidi degradējoša,
sagruvusi vai drošību apdraudoša
būve

Adrese, Sakas
pagasts, Pāvilostas novads

atzinums par būves pārbaudi, par dzīvojamās ēkas
noteikšanu par vidi degradējošu, sagruvušu un
drošību apdraudošu ēku, par administratīvā procesa
lietas uzsākšanu par bīstamības novēršanu,
noteikts termiņš – līdz 2019. gada 1. septembrim
novērst konstatēto bīstamību, iesniedzot būvvaldē
skaidrojošu aprakstu par ēkas nojaukšanu, kurā
norādīta informācija par nojaukšanas metodi,
nojaukšanā radušos atkritumu apsaimniekošanu,
to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu,
būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību
par administratīvā procesa lietas uzsākšanu

Patvaļīga ēku un
būvju būvniecība

Adrese, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

par administratīvā procesa lietas izbeigšanu par
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu,
par atkārtotu nekustamā īpašuma apsekošanu,
sagatavojot atzinumu par VZD NĪVKIS reģistrēto
ēku un būvju lietošanas veidiem

Vidi degradējošas,
sagruvušas vai
drošību apdraudošas būves

Adrese, Pāvilosta, atzinumi par būvju pārbaudi par alus pildīšanas ceha,
Pāvilostas
ražošanas korpusa, caurlaides, divu kompresoru ēku,
novads
divu sūkņu staciju un katlu mājas noteikšanu par vidi
degradējošām, sagruvušām un drošību apdraudošām
būvēm, par administratīvā procesa lietas uzsākšanu
par bīstamības novēršanu, noteikts termiņš – līdz
2019. gada 25. jūnijam novērst konstatēto bīstamību,
uzliekot žogu ap drošību apdraudošām būvēm un
teritorijām, kā arī aizdarīt logu un durvju ailes, noteikts
termiņš – līdz 2019. gada 10. jūlijam būvvaldē
iesniegt aizpildītu paskaidrojuma rakstu būvēm,
kurām paredzēts veikt konservāciju vai nojaukšanu,
būvvalde informē Pāvilostas novada pašvaldību par
administratīvā procesa lietas uzsākšanu

Informatīva norāde

BIS-92295-325

Adrese, Pāvilosta, atzinumi par būvju pārbaudi, par alus pildīšaPāvilostas
nas ceha, ražošanas korpusa, caurlaides, divu
novads
kompresoru ēku, divu sūkņu staciju un katlu mājas
noteikšanu par vidi degradējošām, sagruvušām un
drošību apdraudošām būvēm, par administratīvā
procesa lietas uzsākšanu par bīstamības novēršanu,
noteikts termiņš – līdz 2019. gada 25. jūnijam
novērst konstatēto bīstamību, uzliekot žogu ap
drošību apdraudošām būvēm un teritorijām, kā arī
aizdarīt logu un durvju ailes, noteikts termiņš – līdz
2019. gada 10. jūlijam būvvaldē iesniegt aizpildītu
paskaidrojuma rakstu būvēm, kurām paredzēts
veikt konservāciju vai nojaukšanu, būvvalde informē
Pāvilostas novada pašvaldību par administratīvā
procesa lietas uzsākšanu
Adrese, Pāvilosta, noraida informatīvās norādes novietošanu
Pāvilostas
novads

Vidi degradējoša,
sagruvusi vai drošību apdraudoša
būve

Adrese, Ziemupe,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas
novads

atzinums par būves pārbaudi

Vidi degradējošas,
sagruvušas vai
drošību apdraudošas būves

Adrese, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

atzinumi par būvju pārbaudi

Vidi degradējoša,
sagruvusi vai drošību apdraudoša
būve

Adrese, Saraiķi,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas
novads

atzinums par būves pārbaudi

Vidi degradējoša,
sagruvusi vai drošību apdraudoša
būve

Adrese, Saraiķi,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas
novads

atzinums par būves pārbaudi

BIS-91947-321

Vidi degradējošas,
sagruvušas vai
drošību apdraudošas būves

Adrese, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

atzinums par būvju pārbaudi

BIS-90538-320

Divu šķūņu, divu
pagrabu, divu siltumnīca un pagaidu
ēkas novietošana

Adrese, Sakas
pagasts, Pāvilostas novads

atzinums par būves pārbaudi
būvniecības iesnieguma akcepts
būvniecības ieceres akcepts

BIS-90510-319

Vasaras kafejnīcas
novietošana

Adrese, Pāvilosta, atzinums par būves pārbaudi, būvniecības iesnieguma akcepts, būvniecības ieceres akcepts, atzīme
Pāvilostas
novads
par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

BIS-90448-318

Dzīvojamās mājas
gāzes apgāde

Adrese, Saraiķi,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

būvniecības iesnieguma akcepts
būvniecības ieceres akcepts
iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu

BIS-90440-317

Dzīvojamās mājas
gāzes apgāde

Adrese, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

būvniecības iesnieguma akcepts
būvniecības ieceres akcepts.
Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu

BIS-92235-324

BIS-92080-323

BIS-92053-322

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma

NOTIKUMI
2019. gada jūlijā

Objekta nosaukums

Vidi degradējošas,
sagruvušas vai
drošību apdraudošas būves

2019. gada augusts

Pāvilostas novada pašvaldības policija jūlijā veica šādus darbus:
â Pāvilostas novadā, pie Akmeņraga bākas, tika atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Informēta Valsts policija, teritorija norobežota un sagaidīti sapieri.
â Pāvilostā no pastnieces tika saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī jau vairākas dienas cilvēks never vaļā durvis. Pēc dzīvokļa apsekošanas tika izsaukts glābšanas
dienests un mediķi. Durvis tika uzlauztas un atrasts saimnieks bezsamaņas stāvoklī.
Mediķi personu nogādāja uz slimnīcu.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, pamanīts vīrietis, kas lietoja alkoholu sabiedriskā vietā.
Pārkāpējam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā un par pretošanos varas pārstāvim.
â Vienā no Pāvilostas mājām tēvs pielietoja fizisku spēku, audzinot dēlu. Informācija
nodota Valsts policijai. Puisis nodots mātei, kas iesniegumu policijai rakstīt atteicās. Ģimene brīdināta par iespējamo nošķiršanu.
â Pāvilostā kādam vīrietim sastādīts protokols par viņa klaiņojošo suni.
â Veiktas trīs patrulēšanas sadarbībā ar Valsts policiju pa novada teritoriju. Pārkāpumi netika konstatēti.
â Zvejnieku svētki un “Zaļais stars” pagāja bez būtiskiem pārkāpumiem.
Aleksandrs Urtāns,
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA
AICINA PIETEIKTIES UZ VAKANCI

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDES BŪVINSPEKTORS
Prasības kandidātiem:
n
augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
n
reģistrēts būvinspektoru reģistrā (saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem
Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem”);
n
vismaz trīs gadu darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā;
n
zināšanas arhitektūras un būvniecības jomā un nozares likumdošanā, būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
n
prasme strādāt komandā, disciplinētība un precizitāte;
n
valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
n
labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām
un izpratne par būvniecības informācijas sistēmu.
Galvenie amata pienākumi:
kontrolēt būvju un būvniecības procesa tiesiskumu;
n
sniegt atzinumus par būvju pārbaudi;
n
ekspluatācijā pieņemtu ēku kontrole;
n
būvvaldes pieņemto lēmumu par patvaļīgo būvniecību kontrole;
n
sagatavot dokumentāciju būvju pieņemšanai ekspluatācijā un vadīt komisijas darbu.
n

Ar vakances pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada
pašvaldības kancelejas vadītājas.
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto): 612,00 EUR mēnesī.
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas,
rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi:
dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta,
Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības
kancelejas vadītājai.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2019. gada 30. augusta plkst. 14.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA
AICINA PIETEIKTIES UZ VAKANCI

AUTOBUSA VADĪTĀJS (D KATEGORIJA)
DARBA PIENĀKUMU APRAKSTS
Amata pienākumi.
l
Vadīt pašvaldībai piederošo autobusu pēc rīkojuma jebkurā nepieciešamajā laikā.
l
Atbild par drošu autobusa ekspluatāciju.
l
Veic nepieciešamo uzskaiti autobusa izmantojuma kontrolei.
l
Veic autobusa apkopi, nodrošina tā uzkopšanu.
l
Izdara autobusa mehānisko mezglu, dzinēju, bremžu, stūres un citu sastāvdaļu apkalpi,
remontu un regulēšanu, ja to iespējams izdarīt bez speciālistu piedalīšanās.
l
Atbild par savlaicīgu autobusa tehniskās apskates iziešanu un apdrošināšanu.
l
Veic savlaicīgas un regulāras veselības pārbaudes.
l
Veic citus līdzīga satura darbus, kā arī darbus pēc darba devēja rīkojuma.
Darba laiks: 40 stundu darba nedēļa, summētā darba laika uzskaite.
Darba alga:
1.09.–31.05. – 609,00 EUR mēnesī,
1.06.–31.08. – 3,81 EUR/h.
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi:
dome@pavilosta.lv vai pa pastu Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466,
vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2019. gada 23. augusta plkst. 13.
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Pāvilostā viesojas sadraudzības pilsētas delegācija no Ukrainas
No 24. līdz 27. jūlijam
Pāvilostā viesojās Ukrainas
pilsētas Gorodokas (Ļvovas
apgabals) delegācija. Šoreiz
Gorodokas delegāciju pārstāvēja mērs Romāns Kušaks, domes sekretāre Jūlija Vitkova,
deputāte Mariana Haluška,
izpilddirektors Igors Kanafockijs un administrācijas pārstāvji – galvenā grāmatvede
Natālija Kuzuka, reģistrācijas
nodaļas pārstāve Viktorija
Stelmaščuka, preses pārstāve
Nadežda Kanafotska un komunālās pārvaldes vadītājs Lubomirs Kolodijs.
Pirmajā dienā Gorodokas delegācija tika aicināta piedalīties
domes sēdē un tikties ar novada
deputātiem. Tikšanās reizē domes priekšsēdētājs prezentēja
Pāvilostas novadu Ukrainas viesiem un iepazīstināja ar katru
no deputātiem. Savukārt Gorodokas Mērs Romāns Kušaks
pateicās par uzaicinājumu apmeklēt Pāvilostu un pateicās par
sirsnīgo uzņemšanu, kā arī iepazīstināja ar savas delegācijas sastāvu. Turpinājumā savstarpējās
diskusijās tika apspriestas tādas
tēmas kā nodarbinātības jautājums, izglītība, kultūra, sociālā
sfēra, uzņēmējdarbība, projektu realizācija, pilsētas attīstība,
labiekārtošana un citas.
Otrajā dienā Gorodokas delegācija iepazina Pāvilostas no-

Foto: M. Kurčanova

vada pašvaldības iestādes – Pāvilostas vidusskolu, Pāvilostas
novada Tūrisma informācijas
centru, Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolu, Pāvilostas novadpētniecības muzeju, Pāvilostas
ostu, kā arī Pāvilostas un Sakas
pagasta uzņēmējus, kas nodarbojas ar mājražošanu.
Sestdienā viesi no Ukrainas
apmeklēja Pāvilostas mūzikas
un mākslas festivālā “Zaļais
stars” notiekošos pasākumus un
vēlā pēcpusdienā posās mājupceļam.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

No 1. jūlija likvidēta Valsts robežsardzes
Ventspils pārvaldes Kurzemes dienesta
Pāvilostas nodaļa
Lai pilnveidotu Valsts robežsardzes
struktūru atbilstoši esošajai situācijai
Valsts robežsardzes funkciju izpildē un
efektīvi izmantotu rīcībā esošos nepietiekamos personālresursus, ar šā gada 1.
jūliju tika likvidēta Valsts robežsardzes
Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta Pāvilostas I kategorijas nodaļa.
Turpmāk robežpārbaudes un imigrācijas kontroli Pāvilostā un tās pieguļošajā
atbildības teritorijā nodrošinās Kurzemes
I kategorijas dienesta Liepājas I kategorijas nodaļa. Tādējādi Valsts robežsardzes
pamatfunkcijas tiks nodrošinātas nepārtraukti, bez izņēmumiem.
Šobrīd nav pamata iedzīvotāju bažām
par situāciju Pāvilostā, jo, lai arī diennakts
režīmā robežsargi Pāvilostas ostas terito-

rijā neatrodas, kuģošanas līdzekļu robežpārbaudes Pāvilostas ostas robežšķērsošanas vietā un imigrācijas kontrole zvejas
kuģiem un jahtām tiek veikta iepriekšējā
apjomā un to īsteno Kurzemes I kategorijas dienesta Liepājas I kategorijas nodaļas
amatpersonas, cieši sadarbojoties ar Pāvilostā ienākošo vai izejošo kuģu īpašniekiem, kapteiņiem, kuģu aģentiem un jaht
kluba darbiniekiem, kā arī ar Pāvilostas
uzraugošo amatpersonu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko
attiecību nodaļas galvenā inspektore,
tālr. 670756739, mob. 28364592,
e-pasts kristine.petersone@rs.gov.lv

NOTIKS TRAKTORTEHNIKAS IKGADĒJĀ
VALSTS TEHNISKĀ APSKATE
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie
inspektora.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālruņi 29437351; 20000450 vai www.vtua.gov.lv.
Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Pāvilostas novadā

Apdzīvota vieta

Datums

Laiks

Norises vieta

Vērgale

15.08.

10.30

Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe

15.08.

12.00

Pie Ziemupes tautas nama

PIEŅEMŠANAS LAIKU IZMAIŅAS
no 2019. gada 1. augusta
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Liepājas nodaļas speciālista konsultācijas

PĀVILOSTAS NOVADĀ
(Sakā un Vērgalē)

TREŠDIENĀS UN PIEKTDIENĀS
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ

(“Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463)
plkst. 8.30–12.00

PIRMDIENĀS UN OTRDIENĀS
SAKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ

(“Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466)
plkst. 8.30–12.00

Iepriekš piesakoties, ir iespējama konsultācija arī Pāvilostā.
Lūdzam, zvaniet, ja ir kādi jautājumi vai nepieciešama individuāla tikšanās citā laikā!
Kontakti:
Santa Ansone, tālr.
Interneta mājaslapa:
“Facebook”:

29362137.
www.llkc.lv, www.laukutikls.lv.
www.facebook.com/LLKCLiepaja/.

VĒL VISU JŪLIJU PALIEK
IEPRIEKŠ IZZIŅOTĀ PIEŅEMŠANA!

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” galvenās darbības jomas ir
lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citu nozaru ražošanas procesu, biznesa plānošanas un grāmatvedības konsultāciju un pakalpojumu sniegšana, kā
arī pētījumu veikšana, klientu izglītošana un informēšana.

UZMANĪBU!
Informējam iedzīvotājus, ka ar 31. augustu
tiek slēgts AS “LUMINOR BANK” bankomāts
Pāvilostā, Dzintaru ielā 2 (Pāvilostas novada TIC ēkā).
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SMĒĶĒŠANA
Smēķēšana ir galvenais priekšlaicīgas
nāves cēlonis Eiropas Savienībā (ES). Sabiedrība arvien skaidrāk apzinās smēķēšanas
kaitīgās sekas. Tāpēc Veselības ministrija
veic pasākumus, lai atturētu iedzīvotājus no
smēķēšanas, pasargātu viņus no tabakas dūmiem, palīdzētu smēķētājiem atmest šo ieradumu, kā arī ierobežotu tabakas reklāmu un
pārdošanu.
No tabakas dūmiem brīvas vides nodrošināšana un smēķēšanas radītā kaitējuma
mazināšana ir viena no prioritātēm sabiedrības veselības jomā. Tāpēc aicinām ikvienu
iedzīvotāju rūpēties par savu veselību un veselīgu vidi sev apkārt!

SMĒĶĒŠANAS IETEKME
UZ CILVĒKA ORGANISMU
Mūsdienās smēķēšanas radītais apdraudējums un izplatība pasaulē neaprobežojas
vienīgi ar tabakas cigarešu vai cigāru lietošanu. Šodien smēķēšanas atkarības jēdziens ir
daudz plašāks, kā pamatā ir pieaugošais nikotīnu saturošo izstrādājumu piedāvājumu
klāsts un sabiedrības interese par tiem. Lai
gan tabakas izstrādājumi ir izplatītākie produkti nikotīnu saturošo patēriņa preču vidū,
elektronisko cigarešu ienākšana pasaules
tirgū un iedzīvotāju ikdienā radījusi jaunu
tirgus nišu, kuras vērtība jau 2013. gadā bija
3 miljardi ASV dolāru. Tiek prognozēts, ka
līdz 2017. gadam e-cigarešu tirgus vērtība
trīskāršosies un sasniegs 10 miljardus ASV
dolāru.
Smēķēšanas izcelsme meklējama Amerikā, kas ir tabakas auga dzimtene. Tabaka
ir lapu augs, kas pārstrādes procesā iegūst
jaunu formu dažādu tabakas produktu veidolā. Izplatītākie no tiem ir cigaretes, košļājamā un šņaucamā tabaka, kā arī aromatizētā tabaka, kas tiek smēķēta ūdenspīpē. Visu
veidu tabakas produkti kā cigaretes, cigāri,
košļājamā, šņaucamā tabaka satur nikotīnu,
kas ir atkarību izraisoša viela. Nikotīns ir arī
galvenā sastāvdaļa elektroniskajās cigaretēs, kur tas ir pievienots cigarešu kapsulas
(kārtridža) šķidrumam. Nikotīns lietotāja
organismā rada patīkama satraukuma sajūtu, ko izraisa ķīmiskas vielas, kuras stimulē
centrālo nervu sistēmu. Patīkamajai sajūtai
izzūdot, iestājas depresijas stāvoklis un nogurums, liekot lietotājam atkārtoti uzņemt
nikotīnu. Pēc starptautiskā žurnālā “Lancet”
publicētajiem datiem, lielāku psiholoģisko
atkarību nekā nikotīns izraisa vienīgi hero

īns un kokaīns.
Lai gan nikotīns rada atkarību no smēķēšanas, cilvēku priekšlaicīgas nāves izraisītājs ir ķīmisko vielu kokteilis jeb tabakas
degšanas blakusproduktu ieelpošana. Tabakas dūmi satur vairāk nekā 4000 ķīmisko
vielu, kādēļ tabakas izstrādājumu smēķēšana ir pielīdzināma ķimikāliju ražotnei. Dažas
no tabakas degšanas rezultātā ieelpotajām
vielām un to pielietojums rūpniecībā, ražošanā u.c.
Butāns – benzīnu saturoša, ātri uzliesmojoša viela.
Acetons – viena no nagu lakas sastāvdaļām. Var izraisīt nervu, nieru un aknu bojājumus.
Kadmijs – bateriju sastāvā esoša viela,
kas bojā aknas, nieres, smadzenes un cilvēka organismā saglabājas gadiem ilgi.
Amonjaks – veicina nikotīna uzsūkšanos.
Svins – bojā smadzenes, nervus, nieres
un reproduktīvo sistēmu, izraisa mazasinību
un kuņģa problēmas.
Arsēns – nāvējoša inde, kas jūtama kā
lūpu dedzināšana.
Benzopirēns – viena no spēcīgākajām
vēzi izraisošām vielām.
Toluols – ļoti indīga viela, kuru izmanto
krāsas šķīdināšanai. Jau nelielas devas var
izraisīt nogurumu, bezspēku un apetītes zudumu.
Darva – izmanto ceļu asfaltēšanā. Var
izraisīt elpošanas ceļu bojājumus.
Vinila hlorīds – izmanto vinila produktu ražošanā. Īstermiņā var veicināt reiboņu
un noguruma rašanos. Ilgtermiņā var izraisīt vēzi un plaušu bojājumus.
Kreozots – darvas sastāvdaļa, kas ieelpota var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Polonijs 210 – radioaktīva viela, kas var
veicināt plaušu un žultspūšļa vēzi, kuņģa
čūlu, leikēmiju u.c.
Ūdeņraža cianīds – nāvējoša inde, ko
izmanto žurku nogalināšanai. Ieelpojot nelielās devās, var izraisīt galvas sāpes, reiboņus un nespēku.
Tvana gāze – nāvējoša inde, ja tiek ieelpota slēgtās telpās.
Smēķēšanas radītai ietekmei uz veselību
ir akumulatīva ietekme uz smēķētāja organismu, kas nozīmē – jo ilgstošākā laika periodā un daudzumā tiek smēķēts, jo lielāks
ir organismam radītais kaitīgums.

TABAKAS LIETOŠANAS RADĪTIE
ĪSTERMIŅA TRAUCĒJUMI
VESELĪBAI
Tabaka satur dažādas kancerogēnas
(vēzi izraisošas) vielas, kuras uzņemot rada
tūlītēju asinsspiediena paaugstināšanos un
asinsvadu sašaurināšanos. Tabakas smēķēšanas laikā izdalītā tvana gāze samazina skābekļa daudzumu asinīs, kas kopā ar
nikotīna radītajām blakus parādībām rada
traucējumus organisma pilnvērtīgai funkcionēšanai. Lielākais risks īslaicīgai tabakas
lietošanai ir ātra atkarības rašanās no nikotīna, kas var iestāties jau pēc pirmo cigarešu
izsmēķēšanas. Tas nozīmē, ka atkarība var
rasties arī pēc vienas cigaretes izsmēķēšanas. Jo smagāka atkarība, jo grūtāk ir tabakas lietošanu pārtraukt. Biežāk novērotie
simptomi, kas novērojami drīz pēc smēķēšanas uzsākšanas:
n bieža klepošana,
n kakla iekaisums,
n aizsmakums,
n slikta elpa, pazemināta fiziskās slodzes veiktspēja,
n novājināta imūnsistēma, kas izraisa
biežu saslimšanu,
n smakojošas drēbes,
n dzelteni zobi un pirksti,
n vājināta smaržas un garšas uztvere,
n aizdusa,
n mutes, zobu un smaganu iekaisumi un
asiņošana.
! Visi šie simptomi ir novēršami, ja
tiek pārtraukta smēķēšana.

TABAKAS LIETOŠANAS RADĪTIE
TRAUCĒJUMI VESELĪBAI
ILGTERMIŅĀ
Ilgstoša tabakas produktu lietošana var
izraisīt smagas un hroniskas saslimšanas.
Tabakas lietošana un nikotīna uzņemšana
lielā mērā nosaka veselībai radīto kaitējumu. Cigaretes, cigāri, ūdenspīpes un citi
smēķējami tabakas produkti var izraisīt dažādas plaušu, elpceļu saslimšanas un vēzi.
Šņaucamās un košļājamās tabakas lietošana izraisa mutes dobuma iekaisumu, asiņošanu, kakla, balsenes un rīkles vēzi. Neatkarīgi no tā, kā tiek uzņemtas kaitīgās un
kancerogēnās vielas, tabakas lietošana ir
atkarība, kas negatīvi ietekmē gan cilvēka
koncentrēšanās spējas un fizisko aktivitāti,
gan veselību kopumā. Ik gadu tiek publicēti
jauni zinātniski pierādījumi, kas apliecina
ļoti plašu smēķēšanas ietekmi uz organismu, orgāniem un dažādām slimībām, kur
smēķēšana iepriekš netika pieskaitīta pie

saslimšanas riska faktoriem, piemēram,
diabēts, tuberkuloze, reimatoīdais artrīts
u.c. Tāpat smēķēšana tiek saistīta ar palēninātu ārstēšanas procesu un atlabšanas perioda pagarināšanos un slimību simptomu
pasliktināšanos.

NIKOTĪNA ATKARĪBAS PROCESS
Saskaņā ar SSK-10 (starptautiskā slimību klasifikācija) atkarība pastāv, ja raksturīgas trīs vai vairākas no šādām pazīmēm:
n stipra vēlēšanās vai kompulsīva tieksme smēķēt;
n grūtības kontrolēt smēķēšanas biežumu un intensitāti;
n raksturīgs fizioloģisks abstinences
stāvoklis un simptomi (slikta dūša, vemšana,
garastāvokļa svārstības) tad, kad tiek pārtraukta smēķēšana vai tā tiek samazināta;
n raksturīga tolerance pret uzņemto nikotīna daudzumu (uzsākot pirmoreiz smēķēšanu), tādējādi tiek pakāpeniski smēķēts
biežāk un intensīvāk (vairāk cigarešu);
n tiek turpināta smēķēšana, neskatoties
uz skaidri redzamām vai/un zināmām sekām, ko tā nodara.
Atkarības pamatā ir trīs fāzes.
1. Izmaiņas domāšanā.
2. Izmaiņas cilvēka reakcijā uz dažādām
dzīves grūtībām, problēmām, kā arī attiecībās ar citiem cilvēkiem.
3. Lietotāju fiziskais un garīgais stāvoklis kļūst nekontrolējams.
Atkarības veidošanās sākumposmā cilvēks izjūt vajadzību pēc sociāla un emocionāla atbalsta, tādēļ bieži izmanto smēķēšanu, lai to iegūtu. Cilvēks īslaicīgi jūtas labāk,
kamēr smēķēšana kompensē emocionālās
vajadzības. Nonākot nepatīkamā situācijā
(emocionālā, sociālā vai fiziskā), smēķēt
uzsākušais sniedzas pēc cigaretes, lai tiktu
galā ar diskomfortu. Šis emociju pārvaldīšanas mehānisms ilgtermiņā rada atkarību.
Cilvēkam sāk likties, ka smēķēšana ir nepieciešama, lai kontrolētu savas emocijas. Pati
cigarešu smarža vien atgādina smēķētājam
mierinājuma sajūtu un izraisa trauksmi, līdz
vēlme pēc cigaretes netiek apmierināta un
netiek uzsmēķēts.
Visbeidzot smēķēšana kļūst fiziski nepieciešama, jo organisms kļūst atkarīgs no
nikotīna. Laika gaitā rodas tolerance pret
nikotīnu, kas rada nepieciešamību pēc arvien lielākas devas, – organisms pierod pie
uzņemtā nikotīna daudzuma, tādēļ, lai gūtu
labsajūtu, ir nepieciešama arvien lielāka
deva.
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PĀVILOSTAS VIDUSSKOLA

PIRMĀ SKOLAS DIENA

Reģ. Nr.4113900994

Dzintaru ielā 52, Pāvilostā,
Pāvilostas novadā, LV-3466

PĀVILOSTAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Pāvilostas vidusskola
aicina pieteikties darbā ar 1.09.2019. –

SAIMNIECĪBAS PĀRZINI
(skolas saimnieku)
uz pilnu slodzi.

Profesijas kods: 5151 11.
Darba laiks: 40 stundu darba nedēļa.
Darba alga mēnesī: 552,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
PIETEIKTIES UZ VAKANCI
Pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi Pāvilostas vidusskolā,
Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pie lietvedes
(lietvedes atvaļinājuma laikā – pie skolā strādājošā darbinieka)
vai pieteikumu nosūtot uz e-pastu marita.rolmane@pavilosta.lv.

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

2. septembrī
plkst. 8.45 pulcēšanās klasēs un tikšanās ar klases audzinātāju
plkst. 9 svinīgā līnija skolas aktu zālē

VĒRGALES PAMATSKOLĀ
2. septembrī plkst. 10 skolas zālē

PĀVILOSTAS PIRMSSKOLĀ “DZINTARIŅŠ”
2. septembrī plkst. 10.30 pirmsskolas telpās

VĒRGALES PIRMSSKOLĀ “KASTANĪTIS”
2. septembrī plkst. 9 pirmsskolas telpās

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: līdz 2019. gada 15. augustam plkst. 10.
PRASĪBAS PRETENDENTAM
l Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība: minimālā –
vidējā izglītība, vēlama – augstākā izglītība.
l B kategorijas autovadītāja apliecība un personiskais transports.
l Skolas saimniecisko darbu pārzināšana un remontdarbu izmaksu
tāmju sastādīšanai piesaistīt atbilstošās jomas profesionāļus.
l Prasme veikt vienkāršus galdniecības darbus, remontdarbus.
l Prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes
mērķiem un uzdevumiem.
l Komunikācijas un sadarbības prasmes skolā, sadarbība
ar citām valsts un pašvaldības institūcijām.
l Prasme strādāt ar Microsoft Office (MS Word un MS Excel)
programmām.
l Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.
l Prasme strādāt komandā.
l Pieredze vadošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
l Spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām.
l Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
l Prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku.
PIENĀKUMI UN UZDEVUMI
l Saimniecības darbu organizēšana
– Darba plānošana atbilstoši uzņēmuma vai iestādes vajadzībām;
– Darba izpildes kontrole, izpildītā darba izvērtēšana;
– Nodrošināt skolas inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas,
ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicīgu
tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā;
– Neparedzēto darbu (avārijas situācijas u.c.)
izpildes organizēšana;
– Darba inventarizācijas komisijas darbā.
l Saimnieciskās darbības nodrošināšana
– Plānot, vadīt un kontrolēt skolas materiāli tehniskās bāzes
saglabāšanu un pilnveidošanu, veikt tās uzskaiti;
– Preču un pakalpojumu piedāvājumu apzināšana,
analīze un cenu aptauja;
– Preču (nepārtikas) un pakalpojumu pasūtīšana un pieņemšana;
– Preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana;
– Preču izsniegšanas dokumentālā noformēšana.
– Materiālo vērtību uzskaite, atskaite, inventarizācija,
remonts, norakstīšana.
l Saimniecības ēku un teritorijas uzturēšanas un naudas līdzekļu
apgrozījuma veikšana.
– Skolas saimnieciskā budžeta plānošana un izpildes kontrole,
saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar direktoru;
– Naudas līdzekļu un materiālu izlietojuma uzskaites un
atskaites veikšana;
– Naudas līdzekļu plānošana, saimniecisko līdzekļu apgrozījums;
– Naudas līdzekļu apgrozījuma dokumentālā noformēšana
(uzskaite, atskaite);
– Ekspluatācijas izmaksu plānošana un analīze.
l Uzturēt un pilnveidot saimniecības struktūrvienības kvalitātes
vadības procesus.
l Teritorijas un ēku, telpu apsaimniekošana
l Darba drošības noteikumu ievērošana.
– Atbildēt par darba drošību, ugunsdrošību;
– Veikt darbinieku ievadinstruktāžas, darba drošības,
ugunsdrošības instruktāžas.
Informējam, ka pretendenta pieteikumā iekļauto personas datu
apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana.

PĀVILOSTAS MŪZIKAS un MĀKSLAS SKOLĀ

4. septembrī plkst. 12.30 Pāvilostas novadpētniecības muzejā.
Paredzēta arī audzēkņu papildu uzņemšana.
*Sekojiet līdzi informācijai arī mājaslapā www.pavilosta.lv!
ZINĀŠANAI!
Vērgales pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis” 29. augustā plkst. 17 aktu zālē notiks
IZGLĪTOJAMO VECĀKU KOPSAPULCE par aktualitātēm jaunajā 2019./2020. m. g.

PĀVILOSTAS
MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLĀ
2019./2020. mācību gada sākums
4.09.2019. plkst. 12.30
Pāvilostas novadpētniecības muzejā
Pēc svinīgā mākslinieki ar skolotājiem dodas uz
Šneidera laukumu 2, mūziķi – Dzintaru ielu 23.

UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS!
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
vecāku iesniegums, personu apliecinošie dokumenti,
ārsta izziņa par veselības stāvokli
Autobuss no Vērgales pieturas aties plkst. 12.30.

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “DZINTARIŅŠ”
aicina audzēkņus ar vecākiem uz pirmo tikšanos
2019./2020. mācību gadā.

IEPAZĪŠANĀS STUNDA 2. SEPTEMBRĪ PLKST. 10.30.
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš” joprojām aicina vecākus pieteikt
bērnus, kuri 2019. gada 2. septembrī sāks apmeklēt pirmsskolas iestādi. Pieteikumus vēlams iesniegt līdz 28. augustam.
Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.
Bērni, kuri 2019. gadā ir sasnieguši vai sasniegs 5 gadu vecumu, jāpiesaka obligāti, jo sākas
obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Lai pieteiktos:
iestādē jāiesniedz iesniegums,
l jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti –
bērna dzimšanas apliecība, vecāka pase.
l

Iestāde uzņem bērnus arī no citiem novadiem, pilsētām.
Visiem audzēkņiem tiek nodrošināta ēdināšana bez maksas.
UZ TIKŠANOS!
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PĀVILOSTĀ SVIN
Zvejnieku svētkus
Foto: M. Kurčanova

Lai gan jūlijs iesākās ar neierasti vēsu un lietainu laiku, tomēr ikgadējā Zvejnieku svētku
diena Pāvilostā bija izdevusies.
Pati pilsēta svētku rotā ietēr
pās jau nedēļas sākumā, bet svētku kulminācijas dienā, 13. jūlijā,
pilsētā pulcējās daudz viesu, viņu
vidū gan tirgoties gribētāji, gan
svētku baudītāji.
Kā ierasts, tradicionālajā svētku tirdziņā bija novērojama preču
daudzveidība, tādējādi apmierinot
ikvienu pircēju. Kāds vēlējās iegādāties jaunu smukumlietu vai īpašu rotu Zvejnieku svētku stilā, cits
svētkus baudīja ar kādu tikai tirgū
iegādājamu gardumu, bet paši mazākie svētku apmeklētāji priecājās,
no sirds izlēkājoties piepūšamajās
un izklaides atrakcijās. Bet saulainais un siltais laiks vilināja bērnus uz visneaizmirstamāko bērnu
ballīti “Putu paradīze” ar dejām
putās.
Turpat ostā uz svētkiem ar bērzu meijām, karodziņiem un krāsainām lentēm rotāti, krastā pietauvoti kuģīši un laivas, kas tā vien
vilināja uz nelielu izbraucienu pa
upi un jūrā.
Lai gan svētku dienā ikviens ir
aicināts svinēt un atpūsties, baudot dažādus kultūras un izklaides
pasākumus, tomēr Zvejnieku svētkos īpaši godā tiek celti tieši zvejnieki, kas ik gadu atzīmē un svin
sava aroda svētkus. Un tikai zvejnieks zina, cik grūts, atbildīgs un
bīstams ir šis darbs. Tieši šo faktoru dēļ nav daudzi, kas par savu
nākotnes profesiju izvēlas zvejniecību. Bet ik gadu nedēļu pirms
svētkiem domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons aicina Pāvilostas
zvejniekus uz svinīgo pieņemšanu, lai viņiem pateiktos par to darbu, ko ik dienas viņi dara. Tāpat ik

gadu notiek atceres brīdis Pāvilostas kapsētā pie piemiņas akmens
“Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru
kaps jūras dzelmē”, kur sanākušos
uzrunāja Pāvilostas baptistu draudzes mācītājs Deniss Doroņins un
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un piemiņas akmens pakājē pateicībā par zvejnieku darbu
un pilsētas attīstību nolika ziedus
un ieturēja klusuma brīdi.
Paralēli svētku tirgus burzmai
un laivu kustībai ostā pludmalē notika Zvejnieku svētku turnīrs pludmales futbolā un volejbolā. Par turnīru vairāk izlasāms 15. lpp.
Bet adrenalīna meklētājiem
asas izjūtas aicināja gūt Ropejumping.lv, kas organizēja lēkšanu no
skatu torņa ar virvēm. Šādu izklaidi ikviens jau varēja iemēģināt Pāvilostas pilsētas svētkos maijā, kad
uz lēkšanu ar virvēm veidojās pat

rinda. Arī šoreiz gribētāju lēkt no
skatu tornīša bija daudz.
Vēlākā pēcpusdienā, kad tirgus letes apstaigātas un gūts baudījums gan vēderam, gan miesai,
Pāvilostas ostas teritorijā ikviens
varēja kustēties ugunīgu un enerģisku ritmu pavadībā, ko skatītājiem sniedza Latvijas pirmais
sitaminstrumentu ansamblis “Perpetuum Ritmico”. Savukārt radošā
apvienība “Spiediens” piedāvāja
improvizācijas šovu “Iz zvejnieku
dzīves”, mazliet ar humoru atainojot komiskas ainiņas, ko var
piedzīvot tikai zvejnieks un tikai
Pāvilostā. Jautrību Pāvilostas ostā
turpināja Burtnieku novada Matīšu tautas nama amatierteātris
ar dramaturģes Monikas Zīles lugas “Savedējs” iestudējumu. Savukārt pludmalē ar koncertprogrammu uzstājās kapela “Luste”.

Kad Pāvilostas zvejas kuģi,
laivas, jahtas un citi peldlīdzekļi
stājas cits aiz cita, lai skaisti goda
parādē caur ostas vārtiem dotos
jūrā, Zvejnieku svētku apmeklētāji
dodas uz pludmali, jo ikviens zina,
ka ir pienācis tas īpašais brīdis,
kad tikai vienu reizi gadā krastā
izkāpj jūras valdnieks Neptūns un
viņa teiksmainās nāras. Pludmalē sanākušo ļaužu pavadīts, jūras
valdnieks ar nārām iznāca krastā
un sasveicinājās ar klātesošajiem.
Pēc svinīgajām uzrunām Neptūns
aicināja stiprus vīrus uz spēku
pārbaudi – virves vilkšanas, enkuru turēšanas un glābšanas riņķa
mešanas sacensībām.
Svētku organizatori ik gadu
Zvejnieku svētkos apmeklētājiem
piedāvā ko īpašu un vēl nebijušu. Šogad svētku baudītāji tika
pārsteigti ar lidojošo turbīndēļu
šovu. Arī pats jūras valdnieks
iznira no ūdens un ar turbīndēļa
palīdzību pacēlās augstu, augstu,
lai sveiktu Zvejnieku svētku svinētājus. Ikviens, kas noskatījās
iespaidīgos paraugdemonstrēju-

mus uz ūdens, bija sajūsmā par
redzēto. Kas tāds Pāvilostā notika pirmo reizi, bet visi kā viens
atzina, ka tas bija vienreizēji un
iespaidīgi.
Svētku dienas pirmā daļa bija
emociju, pasākumu un izklaižu
piepildīta. Bet tie, kuriem vēl pietika spēka un bija vēlme turpināt
svinības ar dejām un mūziku, bija
laipni aicināti Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē, kur svinētājus
izklaidēja mūzikas grupa “Rumbas kvartets”. Bet pusnaktī naksnīgajās debesīs atmirdzēja svētku
salūta košās un mirdzošās uguns
puķes. Pēc salūta Zvejnieku svētku
balli turpināja Latvijas populārā
grupa “Līvi”, kas kārtīgi iegrieza
ballīti un izkustināja visus dejotājus. Bet līdz rīta gaismai dejotājus
izklaidēja grupa “Deficīts”. Skaisti
degot Upesmuižas parka lielajam
ugunskuram, dejas turpinājās līdz
pat saules ausmai.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Plašāku fotoreportāžu skatieties
www.pavilosta.lv sadaļā “FOTOGALERIJA”.
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Aizvadīts Pāvilostas mūzikas
un mākslas festivāls “Zaļais stars”

Foto: Mikaels Kohonens

26. un 27. jūlijā Pāvilostā
sesto gadu pēc kārtas norisinājās festivāls “Zaļais stars”. Kā
ierasts, festivāls norisinājās
divās daļās, tradicionāli saglabājot vasaras nakts koncertu
Sakaslejas baznīcā piektdienas
vakarā, savukārt festivāla lielkoncertu Pāvilostas pludmalē
– sestdienas vakarā. Pasākuma
organizatori atzīst, ka šogad
vasaras nakts koncertā bijis
ļoti kupls apmeklētāju pulks.
Uz vasaras nakts koncertu
nāk gan lieli, gan mazi. Ir apmeklētāji, kuri ierodas stundu ātrāk,
lai ieņemtu labākās vietas, ir
apmeklētāji, kuri ierodas mazu
brīdi pirms sākuma, ekipējušies
ar dažāda izmēra krēsliem vai
sedziņām, un mērķtiecīgi dodas
uz laukumiņu, kas ir aiz baznīcas dārza, lai bez steigas, gandrīz
vientulībā baudītu vasaras nakts
koncertu. Nepiespiestā gaisotnē
varēja baudīt, kā kristīgais, sākot
ar Sakaslejas draudzes mācītāja
Ata Grīnberga uzrunu, savijas

ar latviešu sentēvu spēka dziesmām Evitas Zālītes-Grosas un
ansambļa izpildījumā. Ar sirsnīgu un siltu sniegumu klausītājus
priecēja Jāzepa Mediņa Rīgas
1. mūzikas skolas zēnu koris un
solisti – Antra Stafecka un Gints
Grāvelis.
Sestdienā, 27. jūlijā, no 14.00
norisinājās Dzintaru ielas amatnieku un mājražotāju tirdziņš,
kurā ikviens interesents varēja
atrast sev ko piemērotu. Vislielākais pieprasījums bija pēc
saldējuma un atspirdzinošiem
dzērieniem, jo sestdien Pāvilostā
valdīja pamatīga svelme. Pulksten 22 kā pirmās apmeklētājus
priecēja etnoprieka grupa “Ogas”
un muzikālā apvienība “Stiprās
sievas”, pēc tam sekoja grupas
“Sub Scriptum” uzstāšanās. Puiši
par sevi stāsta šādi: “Esam čaļi,
kas izkāpuši no orķestra bedres
un izdomājuši spēlēt roku.” “Sub
Scriptum” vokālista Kristera Rudzīša savdabīgā balss un grupas
avangardiskais skanējums iene-

sa dzestrumu festivāla kopējā
programmā, kā arī ļāva pasmaidīt un kopā ar puišiem ironizēt
par ikdienišķiem notikumiem.
Ar nepieradinātu un spēcīgu ska-

nējumu kā nākošie uz skatuves
kāpa rokgrupa “Jānis Bukums”.
Lai gan mūziķis Jānis Bukums
Latvijas rokmūzikā zināms jau
kopš 1989. gada, mūziķu apvienība, kas nosaukta leģendārā
mūziķa vārdā, sevi rokmūzikas
pasaulē pieteica 2014. gadā.
Tieši pirms festivāla kulminācijas – salūta – uz skatuves kāpa
grupa “Triānas parks”. Grupas
alternatīvais un Latvijā unikālais
skanējums apvienojumā ar grupas solistes Agneses Rakovskas
starojošo enerģiju iekustināja
visu festivāla publiku, gan tos,
kuri mērķtiecīgi bija ieradušies
uz grupas uzstāšanos, gan tos,
kas sākotnēji mazliet kūtri lūkojās uz skatuves notiekošajā. Atskanot Pāvilostas himnai, festivāla “namatēva” Ulda Marhilēviča
pavadījumā dziesmā vienojās ne
tikai visi mākslinieki, bet arī festivāla apmeklētāji, sekoja krāšņa
uguņošana, kā arī lielkoncerta
“neoficiālā” daļa, kurā, atskanot
vakara vadītāja Ginta Grāveļa
vārdiem: “Uzlūdz, kurš kuru
grib,” – uz skatuves kāpa vienmēr jauneklīgais un nepagurstošais Normunds Rutulis, apmeklētājus iepriecinot ar populārajiem

singliem. Pēc tam sekoja grupas
“Normunds Jakušonoks un Tipa
Orķestris” uzstāšanās, turpinot
Normunda Rutuļa ieskandināto
stīgu, un aicināja līdzi dziedāt
un dejot sirds iemīļotiem latviešu mūzikas hitiem. Pulkstenim
sitot 2.00, kopā ar mēness ragu
pie apvāršņa parādījās jautrās
mūzikas grupa “Montana”. Šī
grupa nemanot kļuvusi par neatņemamu festivāla sastāvdaļu
un festivālā piedalījās jau trešo
gadu pēc kārtas. Grupa “Montana” nevienu neatstāj vienaldzīgu,
iespējams, grupas savdabīgā skanējuma vai mūziķu sastāva dēļ,
bet, mūziķiem ierodoties, viss
tiek apgriezts kājām gaisā – viss,
kas reiz bijis lēns, kļūst ātrs un
otrādi. Kopā ar pašiem izturīgākajiem saullēktu sagaidīja tautā
iemīļotais radio dīdžejs Ufo!
Festivāla organizatori saka
lielu paldies visiem festivāla apmeklētājiem, sakot: “Bez jums,
mīļie apmeklētāji, mums nebūtu
iemesls veidot šo burvīgo kopā
būšanu!”
Eva Ilze Jankovska,
festivāla “Zaļais stars”
projektu vadītāja

11

www.pavilosta.lv

2019. gada augusts

17. augustā atpūtas pasākums “ma-DARA”
aicina uz plašu un izzinošu programmu!
17. augustā no plkst. 13
Ziemupes jūrmalā jau astoto
gadu norisināsies atpūtas pasākums “ma-DARA”. Šī gada
vadmotīvs ir Ceļš. “Pēc vārda
definīcijas, ceļš ir līnija, pa
kuru notiek kustība. Arī sajūtu līmenī. Ceļš, kas mūs ved,
ceļš, ko mēs izvēlamies, ceļš,
kas ietver sevī sapņus, ilgas
vai piepildījumu, un tajā pašā
laikā ceļš kā Visuma sasaistes
dzīpars – Zvaigžņu Ceļš, Putnu
Ceļš, Ūdens Ceļš, Ziemas Ceļš,
Ceļš Mājup. Jautājums katram mums pašam – kuru Ceļu
ejam,” saka viena no pasākuma
organizatorēm Daiga Kadeģe.
Pasākumu “m-DARA” ieskandinās Katlakalna folkloras kopa
“Rāmupe”, Kurtovēnu folkloras
kopa “Kurtuove” no Lietuvas,
“Ritam” no Bebrenes, folkloras
dziesmu un deju kopa “Svārta” no
Daugavpils, jaunais un talantīgais
kokles spēles virtuozs, skaņu un
tehnisko izpildījumu eksperimentētājs Dzintars Lipors u.c.
Izzinošā “ma-DARA” mijiedarbībā ar Mītavu sevī pulcēs dažādus amatu prasmju meistarus,
amatniekus, tirgotājus, radošas
personas. Ciemosies tāšu meistari, “BirchBirds” zīmola veidotāji Madara un Kristaps Zvirbuļi,
meldru pinēja – meistare Ineta
Vēvere, “Embūtes garšaugi”, “Akmens raksti”, tautas lietišķās
mākslas pulciņš “Madaras” u.c.
Par šī gada pasākuma mezglu
ir pasludināts Velesa mezgls.
“Veless – mājlopu, mijēju un tirgotāju, stāstnieku un vārdotāju,
ceļinieku aizgādnis. Daudzpusīga
dievība,” skaidro mezglu zinātāja
un “iemezglotāja”, zīmola “Noķerts Liepājā” izveidotāja Ilze Vainovska, kas šo mezglu mācīs arī
apmeklētājiem. Par līdzās esošo
un bieži nemanāmo stāstīs ideālists, treneris, koučs, RTU un mūž-

izglītības institūta “Vitae” lektors
Aivars Dresmanis, par to, kā tiek
veidotas asociācijas, lai lēni, bet
pamatīgi veidotu pieprasījumu uz
emocionālu lēmumu bāzes, stāstīs pārdošanas speciālists Mārtiņš
Zvīgulis. Būs arī pašaizsardzības
treniņš ar Pāvelu Seredu, kurš
vairākus gadus nodarbojas ar
cīņas sporta veidiem, pasniedz
MMA un graplingu sporta klubā
“MPD”. Ciemosies arī biedrība
“ISAAKK” (internacionāli un sabiedriski aktīvie – arboristi, koku
kopēji), kas pastāstīs un parādīs,
kā rūpēties par dzīvo dabu mums
apkārt. Par dzimtas koku pētīšanu un to, kāpēc ir jāzina savi senči, stāstīs Diāna Baumane. Kā arī
būs iespējams tikties ar grafoloģi
Anitu Milleri, kas pastāstīs, cik
daudz par cilvēku var noskaidrot
no paraksta un paraksta atšifrējuma.
Būs Liepājas mākslas draugu
darbu izstāde un plenērs. Sīkplastikas meistars, Pūķspārna vasaras
skolas pats Grāfs Pūķspārnis būs
sagatavojis īpašu priekšnesumu,
kā saka pats Grāfs, viņu pavadīs
pa Latvijas daudzajiem nostūriem
saķertie teiksmu tēli no vāravas
līdz sumpurnim.
Tējnīcā, kur dziesminieki mīsies ar dzejniekiem, piedalīsies
dzejniece un dziesminiece Elīna
Līce, Jana Egle, Jānis Rūcis un
Austrasbērni, dzejniece Inta Švaža, Sanita Stepena, Andžejs Beļevičs, Linda Kilevica u.c. Igeta Gaiķe aicina uz darbnīcu “Pacel balsi
līdz debesīm”. Igeta Gaiķe ir Rīgā
dzīvojoša liepājniece. Strādā deju
skolā “Dzirnas”, vada savu vokālo
studiju “Tev un man” un brīvās
gribas ansambli “Stiprās sievas”,
spēlē etnoprieka grupā “Ogas”,
raksta mūziku, studē etnomuzikoloģiju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Vakara gaitā uzstāsies jaunā

un talantīgā dziedātāja Aleksandra Špicberga, kuru pavadīs ģitārists Vladimirs Kudrins. Mūziķi
atskaņos gan latviešu tautasdziesmas, gan tautā iemīļotas Imanta
Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Raimonda
Paula kompozīcijas.
Īsi pirms saulrieta uzstāsies
dziedātāja, čelliste un dziesmu
rakstītāja MADARA, kas ar savu
dziesmu “Esamība” piedalījās
2018. gada “Eirovīzijas” dziesmu
atlases konkursā.

Kopīga saules pavadīšana
jūrā, sadziedoties pasākuma dalībniekiem. Uguns kuršana ar kopienu “Varabunga”.
Pēc tam uzstāsies ritma grupa
“Transcendentālē”, kura, izmantojot dažādus instrumentus un
skaņas, veido ceļojumu harmonijas un ritma pasaulē. Pēc šī muzikālā ceļojuma dančus spēlēs,
mācīs un iedejos folkloras dziesmu un deju kopa “Svārta” no Daugavpils.

Pasākums ir bez ieejas maksas vai par ziedojumu pēc paša vēlēšanās, organizē biedrība “Ziem
upīte”.
Ja arī tu vēlies kopā ar mums
radīt un darīt, mācīt vai dalīties
savās prasmēs vai citās labās lietās, piesakies, zvanot 29400470
vai rakstot ziemupiite@inbox.lv.
Seko aktualitātēm pasākuma
lapā www.facebook.com/
pasakumsmadara.

Vērgales kultūras nama senioru ansamblis “Vakarvējš” Limbažos
Foto: Irēna Ozola

Bet vējš tik ātri skrien
Un gadus klāt tik sien,
Tos nevar atraisīt –
Ne vairs ko pasacīt.
        
   (Anita Ozola)
Aust 20. jūlija saulains rīts,
un var sākties ansambļa «Vakarvējš» tālais brauciens uz
Limbažiem, kur uz dziedātāju
un dejotāju Taureņu salidojumu
savās mājās kopā aicināja dziesmu autore un dziedātāja Anita
Ozola.
Salidoja 60 kolektīvi no
malu malām, no Kurzemes gan
tikai trīs. Īpaši sirsnīgi tika uzņemta mūsu Nora. Viņa ieguva gan jauno mūzikas albumu
«Liepziedu laiks» un grāmatu
ar dziesmu vārdiem un notīm
«Starp bērziem, kļavām un taureņiem».
Svētkus kuplināja māsas
Legzdiņas, bet ar mazliet div-

domīgu humora piesitienu divas dziesmas dziedot izdejoja
Kārlis Ārgalis Straumēns. Koncerts izskanēja 17.00 ar kopkorī
dziedātu Anitas Ozolas jauno
dziesmu, lai nākošajā gadā atkal satiktos. Bija iespēja apskatīt plašo Ozolu ģimenes sakopto
lauku sētu, izbaudīt Anitas noorganizētās otrās brokastis un
pusdienas pie kopīgi klāta galda. Ir labi ciemos, bet nekur nav
tik labi kā mājās, un tā priecīgi
un nedaudz noguruši vēlu, vēlu
vakarā bijām mājās.
Paldies Vērgales kultūras
nama vadītājai par rasto iespēju ansamblim aizbraukt uz
Limbažiem un mūsu šoferītim
Egonam par izturību un smaidu visas ļoti garās darba dienas
laikā!
                                                           
Ansambļa «Vakarvējš»
vārdā Ausma Ozola
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MŪZIKAS UN MĀKSLAS SINTĒZE
Jau aizvadīts jūnija sākumā Kurzemes zonas mūzikas
un mākslas skolu audzēkņu
festivāls “Ērģeļmūzika krāsās”
ar brīnišķīgiem koncertiem un
izstādēm. Festivāls jau notika
Pāvilostas un Nīcas novados,
šogad tas izskanēja Aizputes
novadā Svētā Jāņa un Klosteres Svētā Pētera evaņģēliski
luteriskajās baznīcās. Festivāla
mērķis bija veicināt mūzikas
un mākslas sintēzi Kurzemes
mūzikas un mākslas skolu audzēkņu vidū.
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas jaunos ērģelniekus
pārstāvēja Valts Entonijs Drišļjuks, Petra Perella Griškēviča,
Paula Loreta Brēdiķe (ped. Anita
Cera un Inga Šnore), Mākslas
nodaļu – Nikola Pūpoliņa, Keita
Pastare, un Gerda Lācīte (ped.
Inita Zingnika).
No Aizputes Mūzikas skolas
muzicēja Linda Freimane, Paula
Rebeka Biteniece un Hanna Cinovska (ped. Rinta Balode un Inese Indriksone). Aizputes Mākslas
skolu pārstāvēja Ance Džabrailova, Ance Tauriņa (ped. Ance Ausmane un Inga Eidiņa).
Nīcas Mūzikas skolu festivālā
šogad pārstāvēja Elza Šķila, Jūlija
Vadone un Valts Vecbaštiks (pedagoģe Selvija Ozola).
Grobiņas Mūzikas skolu – Sanija Feodosova un Ērika Vārna
(ped. Maija Zaķis).
Pasākumā piedalījās arī Aizputes Mūzikas skolas koris (diriģente Arta Kangīzere) un duets
Sandris un Kristers Salnas. Klosteres baznīcā ar dzejas rindām
pasākumu kuplināja režisore un
rakstniece Dace Priede. Arī jaunie
mūziķi aktīvi iesaistījās mākslas
darbu rašanās procesā, radot savus darbiņus.
Kā atzīst paši pedagogi un
audzēkņi, šī esot pavisam citāda
pieredze, nekā ikdienā muzicējot
ar klavierēm, jauna skaņas, krāsas un telpas izjūta. Tā ir arī audzēkņu profesionālās meistarības
celšana un papildināšana.
Ar labākajiem ērģeļu spēles
priekšnesumiem un mākslas dar-

Foto: Līga Spjute

bu izstādēm tas turpinājās 26.
un 27. jūlijā mūzikas un mākslas
festivāla “Zaļais stars” laikā Sakaslejas ev. luteriskajā baznīcā un

Pāvilostas Dzintara ielas izstādē.
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktore Inga Šnore
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“Vērgalītes” dejotāji festivālā “Soļi smiltīs”
dodas Baltajā peldē pretī saulrietam

Foto: L. Birka, I. Priede

6. jūlijā vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Vērgalīte» piedalījās festivālā «Soļi smiltīs»
Jūrmalā.
SOĻI SMILTĪS – atslēgas vārdi aktīvajiem dejotājiem, kuri
sevi sauc par vidējo paaudzi.
Atslēgas vārds arī vasaras satikšanās festivālam, kurš dažādās
Latvijas pilsētās notiek kopš
1999. gada. «Soļu smiltīs» idejas
autore ir Jūrmalas VPDK «Jūrmaldancis» vadītāja Dace Kalēja.
VPDK «Vērgalīte» dejotāji festivālā piedalījušies daudzkārt,
arī pašā pirmajā festivālā, kurš
notika Jūrmalā, Vaivaros. Nākamais festivāls notiks 2020. gadā
Engurē.
Festivāla atklāšana un noslēgums notika ar visiem tik mīļās
un iecienītās «GATVES DEJAS»
(H. Tangijevas-Birznieces horeogrāfija) kopdejošanu. Šī gada
festivāls iekļāvās Jūrmalas Jomas ielas svētkos. Dižkoncertā

Majoros visas dienas garumā
38 kolektīvi izdejoja vairāk nekā
100 dejas, apliecinot vidējās paaudzes nenogurstošo vēlmi izrādīt latviešu skatuviskās dejas
pūra lādi, tautas tērpu krāšņumu, kopābūšanu un savstarpējo
attiecību saspēli.
Paralēli koncertam festivāla dalībniekiem bija paredzētas
radošas kolektīva nodarbes,
iepazīstot Jūrmalas kultūrvēsturisko centru un piedaloties
FESTIVĀLA JOSTAS tapšanā, kā
arī iespēja apmeklēt Jomas ielas
svētku notikumus.
Festivāla jauninājums bija
vakara performance BALTĀ PELDE, kad dalībnieki devās kopīgā
peldē baltos lina kreklos pretī
saulrietam, lai iedvesmotos, attīrītos un stiprinātos.
Ineta Brensone,
deju kolektīva
“Vērgalīte” dejotāja

UGUNS
NAKTS
PĀVILOSTĀ

11:00-14:30 SAKAS UPES REGATE
"PĀVILOSTAS ASAKA"
PIE TIC 15:00 LIEPĀJAS CEĻOJOŠAIS
CIRKS "BEZTEMATA",
CIRKA RADOŠĀS DARBNĪCAS,
TRUBAFONA PAVĒLNIEKI
GRUPA"SANTEHNIĶI"
PIE ĀĶAGALA 20:00 ULMALNIECES
SAMANTAS BARSUKOVAS
SOLOKONCERTS
PLUDMALĒ 20:30 UGUNSSKULPTŪRA

UPESMUIŽAS PARKĀ 22:00
ZAĻUMBALLE AR GRUPĀM: LIEDAGS,
KURLAND, TEMPERMENTS, TIEŠSAISTE
UN DJ KALVI
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Sakas pagastam atzīmēta nozīmīga jubileja

2. augustā aizvadīti ikgadējie Sakas pagasta svētki. Šogad
atzīmējām 789. gadadienu.
Pasākumu svinīgi atklāja domes priekšsēdētājs Uldis
Kristapsons, sveicot nozīmīgajā
pagasta jubilejā. Arī šogad stipro, darbu mīlošo un sava pagasta
patriotu saimei pievienojušies
četri Sakas pagasta jaundzimušie, kurus sveicām ar pašvaldī-

bas sagādātu piemiņas dāvanu
un ziediem. Bet par godprātīgu
un apzinīgu attieksmi pret darba pienākumiem daudzu gadu
garumā Sakas klientu apkalpošanas centrā ar Pateicības rakstu un ziediem tika sveikta Gunta
Stankēviča.
Turpinājumā Vērgales amatierteātra aktieri sniedza savu
jaunāko izrādi “Tapiņa atgrie-

šana”, kuru noskatīties Sakas
pagasta mājas pagalmā bija sanākuši vairāk nekā 50 skatītāju. Bet
ballē līdz pirmajiem saules stariem lielo pulku dejotāju izklaidēja muzikanti Ainārs Dūdiņš un
Artis Arājs.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

SAKAS UPES

Foto: A. Šmits

REGATE
Foto: M. Kurčanova

PĀVILOSTAS
ASAKA
24. AUGUSTĀ NO TEBRAS UN DURBES
SATEKAS VIETAS LĪDZ PĀVILOSTAS TIC
LAIVOŠANAS MARŠRUTĀ VEIKSIM DAŽĀDUS UZDEVUMUS UN PIEDALĪSIMIES JAUTROS
PIEDZĪVOJUMOS.
GLĀBŠANAS VESTES VISIEM DALĪBNIEKIEM OBLIGĀTAS.

DALĪBNIEKI AICINĀTI PIETEIKTIES LĪDZ 22. AUGUSTAM PA TĀLR. 29121894

11;00 PULCĒŠANĀS PIE TIC
11:30 LAIVOTĀJU PULCĒŠANĀS SATEKAS VIETĀ
11:40 KOPĪGAS SPORTISKĀS AKTIVITĀTES, IESILDĪŠANĀS
12:30 STARTS
14:30 NOSLĒGUMS PIE TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA
15:00 APBALVOŠANA/ RADOŠĀS DARBNĪCAS/ZIVJU ZUPA/ LIEPĀJAS CEĻOJOŠAIS CIRKS
"BEZTEMATA"/GRUPA "SANTEHNIĶI"
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PAR GARĪGO IZAUGSMI

Vēl tikai mazliet vairāk
par desmit gadiem, un jau
2030. gadā varēsim svinēt Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila
evaņģēliski luteriskās draudzes
dievnama simtgadi, atceroties
visus, kuri šajā gadsimtā darījuši, lai joprojām mums būtu iespējams ikvienam sanākt kopā
ar Dievu un sevi un caur ikdienas sekošanu Kristum visu sabiedrību darīt labāku.
Iepriecinoši, ka saulainā
svētdienā jūlija nogalē draudzē
dievkalpojuma laikā noritēja gan
iesvētības, gan pat trīskāršas kristības, bērniem, krustvecākiem,
vecākiem saņemot iedvesmojošus
vārdus savā turpmākā dzīves ceļā
no mācītāja Jāņa Bitāna. Arī Zamarīšu ģimene, Guntars un Anta,
esot dievnamā, ļoti labi nodrošināja šo priecīgo notikumu.
Kristība ir daudzus gadsimtus iedibināts process, kurā Dievs
tiem, kas tic, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu. Bērns saņem kristību,
piedaloties visai draudzei. Ar
kristību bērns tiek uzņemts Baznīcā, vietējā draudzē. Gadījumā,
ja vēlamies bērnu kristīt kādā citā
baznīcā, piemēram, savā dzimtajā
baznīcā, kuras draudzes locekļi
vairs neesat, tad tas iespējams
saziņā ar savas pašreizējās draudzes mācītāju. Kristības citā vietā
(mājā, slimnīcā) iespējamas, ja slimības vai kādu citu nopietnu iemeslu dēļ kristības nav iespējams
organizēt baznīcā. Ja kādu iemes-

Kristības jūlija beigās Pāvilostas ev. lut. draudzē.
lu dēļ ir tikai viens krustvecāks,
kristības arī var notikt.
Mūsdienās, kad neiedomājami straujajā ikdienas ritmā
mums neatliek laika padomāt par
savu garīgo izaugsmi, ir daudzi
gadījumi, kad jau pieauguši cilvēki vēlas kristīties, kas ir droši
iespējams. Ja pieaugušajam nav
krustvecāku, tomēr ieteicams
atrast kādu pieredzējušu kristīgu cilvēku, kurš jaunkristītajam
var būt vai nu par krusttēvu vai
krustmāti, vai vienkārši par padoma devēju viņa dzīvē. Saņemot
kristību vēlākos gados, cilvēks

pats apliecina savu ticību, un
parasti tajā pašā dievkalpojumā
šādi kristāmie tiek arī iesvētīti.
Šodien Latvijā ir parasts, ka iesvētes kursu apmeklē arī dažāda
gadagājuma cilvēki. Nav neparasts, ja kopā ar bērniem, mazbērniem kristību saņem vecāki,
vecmāmiņa, vectētiņš.
Iesvētības ir svinīgs rituāls,
kurā kristītais pēc iesvētes apmācībām apliecina savu ticību, tiek
uzņemts par pilntiesīgu draudzes
locekli un tiek pielaists pie Svētā
Vakarēdiena jeb Dievgalda saņemšanas un saņem Svetā Gara

svaidījumu savai ticības cīņai. Var
tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši bērni un jaunieši, kas
izrāda dzīvu ticību un vēlēšanos
pēc pilnas sakramentālās kopības.
Šo kristību un iesvētību atgādinājumu rakstām, lai lasītāji padomātu par šīm lietām un laikā,
kad ar katru gadu, vismaz vasaras
mēnešos, atgriežas arvien vairāk
arī ar dzimtas saknēm ar Pāvilostu un apkārtni saistītie, tāpat arvien vairāk pozitīvu, savu garīgo
izaugsmi meklējošu cilvēku no citām vietām, varētu nodot šo ziņu

arī saviem tuvākiem un tālākiem
radiem, draugiem, ka jūs vienmēr
esat laipni gaidīti gan katra mēneša pirmajā, trešajā, piektajā svētdienā plkst. 11.00 dievkalpojumā,
gan savu ģimeņu svētkos – kristībās un iesvētībās – mūsu mājīgajā Sv. Pētera un Pāvila draudzes
baznīcā, Brīvības ielā 26. Draudzē
kalpo 2 mācītāji: virsmācītājs
ir mācītājs Jānis Bitāns, taču ar
kristību, iesvētību jautājumiem
lūgums zvanīt mācītājam Atim
Grīnbergam pa tālr. 26577467.
Agris Pīrāgs

Aizvadīts ikgadējais Zvejnieku svētku turnīrs futbolā un volejbolā

No kreisās: 1. vietas ieguvējas Lita Leja un Tatjana Krūmiņa,
kā arī pie medaļām tika Ilze Šķietniece un Anita Strazdiņa.

Foto: M. Kurčanova

Pēc trīs gadu pārtraukuma Zvejnieku svētku sporta spēlēs tika iekļauts pludmales volejbola turnīrs. Turnīrā piedalījās piecas vīriešu
komandas, viena jauktā komanda un divas meiteņu komandas.
Sieviešu spēlē 1. vietā Lita Leja un Tatjana Krūmiņa. 2. vietā Ilze
Šķietniece un Anita Strazdiņa. Vīriešu turnīrā 1. vietā Armands Mamis un Artis Tauriņš. 2. vietā Edgars Stonis un Mārtiņš Stauss. 3. vietā
Raičela Rone un Zintis Ronis.
Aldis Barsukovs,
sporta organizators Pāvilostā

Pirmās vietas un kausa ieguvēji – komanda “Gerulai” no Klaipēdas. Foto: M. Kurčanova
Zvejnieku svētku pludmales futbola turnīrā piedalījās septiņas komandas: piecas no Liepājas – “SLV
PLUSS”, “ABA”, “Ekovalis”, “Caljan”, “AC un Raven”, kā
arī komanda “Gerulai” no Klaipēdas un Pāvilostas futbola komanda. Komandas tika sadalītas divās grupās.
Pirmās grupas rezultāti:
“SLV PLUSS” – “Pāvilosta”, rezultāts 2:2
“ABA” – “Caljan”, rezultāts 3:5
“Pāvilosta” – “Caljan”, rezultāts 3:1

“SLV PLUSS” – “ABA”, rezultāts 3:4
“ABA” – “Pāvilosta”, rezultāts 1:2
“Caljan” – “SLV PLUSS”, rezultāts 0:0
Otrās grupas rezultāti:
“AC un Raven” – “Ekovalis”, rezultāts1:6
“Gerulai” – “AC un Raven”, rezultāts 6: 1
“Ekovalis” – “Gerulai”, rezultāts 3:4
Spēlē par 5. un 6. vietu cīnījās komandas
“ABA” un “SLV PLUSS”, rezultāts 3:6.
Finālgrupas rezultāti:

“Ekovalis” – “Caljan”, rezultāts 2:1
“Gerulai” – “Pāvilosta”, rezultāts 5:0
“Pāvilosta” – “Ekovalis”, rezultāts 0:4
“Caljan” – “ Gerulai”, rezultāts 2:3
1. vietā “Gerulai”, 2. vietā “Ekovalis”, 3. vietā “Pāvilosta”, 4. vietā “Caljan”, 5. vietā “SLV PLUSS”, 6. vietā “ABA”
un 7. vietā “AC un Raven”.
Pāvilostas komandā spēlēja: Ivars Horns, Matīss Eih
valds, Ivo Jaunzems, Elvis Ašmanis, Arvis Barsukovs,
Gints Šulcs, Raimonds Puķevics, Aldis Barsukovs.
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PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Pāvilostas novada pašvaldība, īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto projektu
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”,
projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056, rīko tikšanos ar

KARDIOLOGU

Andreju Ērgli
16. augustā plkst. 15
Pāvilostas novada
pašvaldības konferenču zālē
(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā)

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas bibliotēkā līdz augusta beigām skatāma bibliotekāres Elīnas Hornas rokdarbu izstāde “PAR PRIEKU SEV UN
CITIEM”.
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 16. augusta līdz 20.
septembrim būs skatāma Anitras Bērziņas fon Bledau gleznu izstāde “URBI ET ORBI” (“Pilsētā un pasaulē”). Tikšanās ar darbu autori
notiks 16. augustā plkst. 13.00 muzeja izstāžu zālē. Izstādē būs darbi
no sērijas “Tukšums”. Stāsts ir par tukšumu, kurš pārņem un no kura
necenšas atbrīvoties vai izvairīties. Pretī šīm Tukšajām gleznām ir arī
Ārišķīgās un Haotiskās Sapņu gleznas. Spožie monarhu kroņi un diadēmas, kuras priecē daļu publikas, bet patiesībā ir sabiedrības konvencijas bezvērtīgi dārgumi, ja nav gaisa, ūdens, laimes, gaismas un
siltuma enerģijas. Pie daļas gleznu būs lasāmi arī autores sacerēti vai
iz dzīves ņemti stāstiņi.
l 24. augustā Pāvilostā norisināsies “UGUNS NAKTS PĀVIL
OSTĀ”. Plašāku programmu skatīt 13. lpp.
l Sakas upes regate “PĀVILOSTAS ASAKA” – 24. augustā no
plkst. 11.00. Vairāk par pasākumu lasiet 14. lpp.
l 31. augustā no plkst. 20.00 līdz 22.00 Pāvilostas pludmalē
SENĀS UGUNS NAKTS PIKNIKS saulrietā.

VĒRGALĒ
l VĒRGALĒ SVĒTKI 17. un 18. augustā. Svētku programmu skatīt 1. lpp.
l Vērgales muzeja izstāžu zālē līdz 15. septembrim būs skatāma
Guntas Krastiņas personālizstāde “IEELPOT VASARU”.

Lekcijas tēma

ZIEMUPĒ

“SIRDS VESELĪBA UN TĀS NOZĪME
CILVĒKA DZĪVESRITMĀ”
VĒRGALES PAGASTA SENIORU
EKSKURSIJA UZ TUKUMA NOVADU
Jautājums – vai šogad brauksim ekskursijā? Atbilde – jā!
28. augustā tiek organizēta senioru (un ne tikai) ekskursija. Šajā dienā būs iespēja pabūt Lestenes baznīcā, kinopilsētā “Cinevilla” redzēt dekorācijas filmai “Nameja gredzens”, redzēt Aviācijas muzeja lidaparātus,
bet zemnieku saimniecībā “Mazburkas” – vīnogas, vīnu un aitas, viesoties
rožaudzētavā un kolekciju dārzā “Rozītes”, Cērē – lauku sētā “Kangari”
žāvētu augļu un vīngliemežu audzētavā un iepazīt Kalnmuižas pili. Kopīgie
izdevumi ieejas maksām un ziedojumiem apmēram 26 EUR. Lūdzu pieteikties braucienam pie Velgas līdz 20. augustam (tel. 29189223).
Izbraucam trešdien, 28. augustā, plkst. 6.30 no Vērgales centra.

ZINĀŠANAI
ZINĀŠANAI
â Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra darbinieces Gunita Citskovska un Inese
Kalugina būs atvaļinājumā no 29. jūlija līdz 28. augustam. Darbinieku atvaļinājumu laikā
Bērnu un jauniešu centrs būs slēgts!

PATEICĪBA
Sirsnīgi un mīļi pateicamies Sakas luterāņu
draudzei un mācītājam Atim Grīnbergam,
Vasaras svētku draudzei par finansiālo un
garīgo atbalstu, mācītājam Artim Veinbergam
un Sanitai, kuri bija klāt pēc katra dievkalpojuma, Sakas baptistu draudzei par uzņemšanu
telpās un dažādās palīdzības reizēs, kā arī
visiem radiem, draugiem, kaimiņiem un
paziņām, kas atrada laiku kopā būt un kam
opītis Jānis Puzuris bija mīļš un tuvs!
Piederīgie

LĪDZJŪTĪBA
Gan sāpju dienas, gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.
(E. Vēveris)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
DAIGAI LAPIŅAI,
tēvu zaudējot!
Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvs

ATVAĻINĀJUMI
ATVAĻINĀJUMI
â Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE būs atvaļinājumā no
31. jūlija līdz 30. augustam.
â Bāriņtiesas priekšsēdētaja Laila JANKOVSKA būs atvaļinājumā no 19. augusta līdz
2. septembrim.
â No 22. jūlija līdz 13. augustam kasiere Mudīte ZAMARĪTE būs atvaļinājumā. Maksājumus pieņems galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde.
â No 26. augusta līdz 8. septembrim Vērgales pagasta pārvaldes kasiere Māra
ŠVĪTIŅA būs atvaļinājumā.
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 2019. gada septembra izdevumam jāiesniedz līdz 29.
augustam. Rakstus var iesūtīt pa 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 – 1400 eksemplāru.
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

l No 10. augusta Ziemupes tautas namā skatāma Ivara Freimaņa fotoizstāde “CEĻOJUMS PUTNU UN ZVĒRU PASAULĒ”.
l Ziemupes senlietu krātuvē “Jūras māja” no 10. augusta skatāma Agneses Oses gleznas “DZINTARJŪRA”.
l 16. augustā ap saulrieta laiku plkst. 21.00 Ziemupes jūrmalā norisināsies DIŽMĀRAS RITUĀLS. Tas būs sieviešu rituāls, kura
laikā kursim Uguni, dziedāsim, dejosim un, ja laikapstākļi atļaus, peldēsimies jūrā. Rituālu vadīs Gunta Saule no Katlakalna folkloras kopas
“Rāmupe”.
l 17. augustā no plkst. 13.00 Ziemupes jūrmalā jau astoto gadu
norisināsies atpūtas pasākums “ma-DARA”. Plašāku programmu lasiet 11. lpp.
l 31. augustā no plkst. 20.00 Ziemupes jūrmalā “SENĀS
UGUNS NAKTS”. Pavadīsim sauli, dziedāsim un kursim uguni. Līdzi
ņemiet malkas pagalīti ugunskuram, pledu vai segu sēdēšanai, kādu
našķi pie tējas, savas mīļākās dziesmas.
l 21. septembrī Ziemupes jūrmalā norisināsies RUDENS
SAULGRIEŽI jeb Miķeļdiena, jeb Apjumības. Senajā laika skaitīšanas
sistēmā Miķeļi iezīmē Rudens saulgriežus, kad dilstošā saule nonākusi pusloka viduspunktā un diena un nakts ir atkal vienādā garumā.
Ziemeļu puslodē pēc Miķeļiem saule mazāk apspīd zemi, dienas kļūst
īsākas un naktis garākas. Miķeļi ieskandina ziemas laiku.

PĀVILOSTAS NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2019. gada jūlijā Pāvilostas novadā noslēgtas SEPTIŅAS LAULĪBAS.
Reģistrēts JAUNDZIMUŠAIS – viens puika Pāvilostā.
Sveicam ģimenes!

KAPUSVĒTKI NOVADA KAPSĒTĀS

MŪŽĪBĀ
PĀVILOSTĀ
DZINTARS VINOVSKIS
(20.10.1964.–15.07.2019.)
SAKAS PAGASTĀ
JĀNIS PUZURIS
(27.02.1952.–17.07.2019.)
Izsakām līdzjūtību!

SAKAS PAGASTĀ
11. augustā
plkst. 13.00 Stembres kapos,
plkst. 14.00 Upsēdes kapos.
VĒRGALES PAGASTĀ
10. augustā
plkst. 12.00 Ziemupes kapos,
18. augustā
plkst. 14.00 Vērgales kapos.

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS
2019. gada 19. augustā:
n
plkst. 16.00
Vērgales pagasta pārvaldē;
n
plkst. 17.00
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).

