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Kavējas atmiņās par barikāžu laiku

Foto: A. Paipa

Janvāris visā Latvijā paiet barikāžu
atceres zīmē. Šogad aprit 28 gadi kopš
tiem emocionālajiem un arī dramatiskajiem janvāra notikumiem trīs Baltijas
valstu galvaspilsētās, ko tagad atceramies kā barikāžu laiku. Toreiz galvenais jautājums bija – cik vērta ir brīvība, un atbilde bija jāsniedz tūlīt. Vārdi
“brīvība” un “Latvija” cilvēku domās
kļuva nedalāmi, tas bija vienotas elpas
laiks, tas bija laiks, kurā parādījās tautas gara spēks, kas mūs visus vienoja,
un tika nosargāta valsts neatkarība. Par
Latvijas brīvību cīnījās arī mūsu novadnieki.
Pieminot barikāžu laiku, 18. janvārī
pie Pāvilostas pilsētas kultūras nama pulcējās pāvilostnieki, sacenieki un citi interesenti, lai iedegtu barikāžu atceres laika
ugunskuru, kavētos atmiņās un vienotos
kopīgās dziesmās.
Pasākumu organizēja Pāvilostas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Pāvil
ostas pilsētas kultūras namu un Pāvilostas
vidusskolu.
Pasākums iesākās pie kultūras nama,
kur iedegtais simboliskais ugunskurs pulcēja gan tos, kas paši piedalījās barikādēs,
gan tos, kas palika mājās, gaidot aizbraucējus un klausoties jaunākās ziņas pa TV
un radio.
Turpinājums 8. lpp.

Pāvilostas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus apmeklēt

IEDZĪVOTĀJU SAPULCI

 OTRDIEN, 19. FEBRUĀRĪ, plkst. 17.30 Vērgales kultūras namā;
 CETURTDIEN, 21. FEBRUĀRĪ, plkst. 17.00 pašvaldības semināru un izstāžu zālē (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā)
Uz sapulci ir aicināti arī Pāvilostas novada domes deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti.
Piedalīsies viesnīcas Dzintaru ielā 7, Pāvilostā, attīstītājs Jurģis Sedlenieks.
Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt laikus, aizpildot un ienesot anketu Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73)
kancelejas vadītājai vai Vērgales pagasta pārvaldē lietvedei, kā arī aicinām izmantot pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv iespēju
jautājumu uzdot elektroniski – mājaslapas labajā pusē meklējiet rīku “Uzdot jautājumu!”, lūgums norādīt “jautājums iedzīvotāju
sapulcei Pāvilostā/Vērgalē”.

AIZPILDĀMĀ ANKETA

JAUTĀJUMS:

Kam jautājums adresēts (amatpersona, iestāde, darbinieks)?
Jautājuma iesniedzējs (vārds, uzvārds):
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2019. GADA 31. JANVĀRĪ VĒRGALĒ
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, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes
lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA.
Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Zane MEŽAVILKA. Sēdi protokolēja pašvaldības
kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 25 darba kārtības punkti.
â Jautājumā ”Par Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada budžeta sastādīšanu” dome
nolēma paredzēt:
l daļēju finansējumu pārvietojamo nojumju iegādei 1000,00 EUR apmērā;
l finansējumu Rīvas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai
14000,00 EUR apmērā no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem;
l daļēju finansējumu “Mūzikas un kultūras festivāla Zaļais stars 2019” pasākuma organizēšanai 6500,00 EUR apmērā skatuves montāžai;
l daļēju finansējumu publisko ēku apsekošanas veikšanai 6000,00 EUR apmērā;
l finansējumu 200,00 EUR apmērā WEB kameru integrēšanai Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv;
l daļēju finansējumu 1200,00 EUR apmērā biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais
vides centrs” plānotajām aktivitātēm 2019. gadā. Neatbalstīt finansējuma piešķiršanu semināra “Kultūrvēsturiskās vērtības Pāvilostā” organizēšanai;
l finansējumu 3700,00 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras namam, Raxtu raxti
koncerta organizēšanai un apskaņošanai Pāvilostas pilsētas svētkos;
l finansējumu skolēnu deju kolektīvu tautas tērpu izgatavošanai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā 3557,40 EUR apmērā;
l finansējumu 45000,00 EUR apmērā skolēnu autobusa iegādei pašvaldības budžetā;
l finansējumu Vērgales pamatskolas direktora un darbvedes kabineta remontam
5258,00 EUR apmērā;
l finansējumu Vērgales pagasta muzeja telpu paplašināšanai un krājuma telpas iekārtošanai 6986,80 EUR apmērā;
l finansējumu Vērgales PII “Kastanītis” iestādes neekonomisko radiatoru nomaiņai un
termoregulatoru atjaunošanai 9166,41 EUR apmērā;
l daļēju finansējumu Vērgales kultūras nama zāles ventilācijas sistēmas izbūvei 15000
EUR apmērā;
l finansējumu 1578,00 EUR apmērā Pāvilostas PII “Dzintariņš” medmāsas atalgojuma
atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšanai;
l finansējumu 1578,00 EUR apmērā Vērgales PII “Kastanītis” medmāsas atalgojuma
atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšanai;
l finansējumu 1027,00 EUR apmērā Vērgales bibliotēkas vadītājas Benitas Baltrunes
amata mēnešalgas apmēra pielīdzināšanai līdzvērtīgam amatam;
l finansējumu jaunas štata vietas “apkopēja” izveidošanai Vērgales pagasta muzejā,
nosakot 5 darba dienu un 10 stundu darba nedēļu, atalgojumu 119,00 EUR;
l daļēju finansējumu 2000,00 EUR apmērā SIA “Vērgales komunālā saimniecība” pļaušanas tehnikas iegādei;
l finansējumu 2500,00 EUR apmērā atkritumu apsaimniekošanas laukuma iežogošanai, videonovērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai;
l finansējumu 8000,00 EUR apmērā veselības apdrošināšanas izmaksu 50% apmērā
segšanai darbiniekiem, kuri izvēlas veikt apdrošināšanu;
l finansējumu 52000 EUR apmērā daudzdzīvokļu mājas “Ploce 15”, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā jumta remontam;
l finansējumu 14750 EUR apmērā SIA “Vērgales komunālā saimniecība” apkures katla
siltumnesēja nomaiņas atliktajam maksājumam.
Nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ dome nolēma nepiešķirt papildu finansējumu:
l Pāvilostas ostas pārvaldei Pāvilostas ostas infrastruktūras attīstības un uzturēšanas
izmaksām 2019. gadā;
l Liepājas Neredzīgo biedrībai pirts ēkas izbūvei sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”;
l Latvijas Tautas sporta asociācijai projekta “Latvijas Veselības nedēļa 2019” pasākuma
organizēšanai;
l nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” konferences un koncerta “Aizvestajiem” rīkošanai, kas tiek organizēts par godu 1941. gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu organizēšanai, filmas “Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivostoka” montāžai,
ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizēšanai un operatora ceļa izdevumu segšanai.
l Vērgales pagasta pārvaldei Vērgales centra apstādījumu (pie strūklakas) gājēju celiņa
rekonstrukcijai un zālienu apmaļu nomaiņai un Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu telpu
izveidošanai;
l Pāvilostas vidusskolai angļu valodas kabineta grīdas seguma izbūvei, ārējo kāpņu
pārbūvei un skolotāju istabas remontam;
l Vērgales PII “Kastanītis” iestādes ventilācijas sistēmas apkopei un iestādes iekšējo
kāpņu remontam;
l darba stundu un atalgojuma paaugstināšanai dramatiskā kolektīva vadītājai Maritai
Hornai;
l jaunas štata vietas – kultūras pasākumu organizators – izveidošanai Pāvilostas pilsētas kultūras namā.
Deputāti ierosināja meklēt finansējumu glābšanas dienesta izveidei darbam Pāvilostas
pludmalē.
â Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada saistošo noteikumu Nr.1
”Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2019. gadam” projektu. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā.
â Deputāts Aldis Barsukovs balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu sporta organizators lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Deputāts Uldis Kristapsons balsoja par sarakstu, bet
attiecībā uz amatu domes priekšsēdētājs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Deputāts Andris
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Zaļkalns balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu domes priekšsēdētāja vietnieks lēmuma
pieņemšanā nepiedalījās. Deputāte Ārija Paipa balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu
vispārējās vidējās izglītības skolotājs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.
Dome apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 2019. gada štatu sarakstu un tarifikācijas sarakstu, kas stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri. Uzdeva
iestāžu vadītājiem sagatavot atbilstošas vienošanās ar darbiniekiem pie darba līgumiem
par izmaiņām darba samaksā.
â Atlika jautājuma “Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu” izskatīšanu februāra
sēdē.
â Ar 2019. gada 31. janvāri spēku zaudē Pāvilostas novada domes 25.01.2018. sēdes
protokola Nr. 1 lēmums Nr. 4 “Par degvielas limitu noteikšanu” un saistoši veiktie grozījumi, papildinājumi. Tādēļ ar 2019. gada 1. februāri nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitus un transporta degvielas patēriņa normas un maksu par
transporta pakalpojumiem.
â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2018. gada 28. jūnija sēdes Nr.8 lēmumu,
protokolu Nr.8., 8.§ un protokolu Nr.8., 10.§.
â Nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no 20 parādniekiem, iesniedzot lēmumu tiesu izpildītājam ar lūgumu veikt piespiedu izpildi, vēršot
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāju mantu.
Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 09.01.2019.
â Nolēma atļaut SIA ”Vērgales komunālā saimniecība” norakstīt no grāmatvedības
uzskaites šādu pamatlīdzekli: VW Transporter, valsts reģistrācijas Nr. GC3240, šasijas Nr.
WV2ZZZ70ZSH003544.
â Nolēma ar 01.02.2019. samazināt nekustamā īpašuma nodokli 3 politiski represētām
personām un 6 personām ar invaliditāti.
â Nolēma izsludināt Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019.
gadam. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu konkursa nolikumu
un izveidoja projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Gints Juriks – Vērgales pamatskolas direktors; Vizma Ģēģere – projektu koordinatore; Alfrēds Magone – pašvaldības
izpilddirektors; Aldis Barsukovs – Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis; Marita Kurčanova – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste. Par vērtēšanas komisijas
priekšsēdētāju noteica Gintu Juriku – Vērgales pamatskolas direktoru, kultūras komisijas
priekšsēdētāju. Uzdeva pašvaldības projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei nodrošināt paziņojuma un nolikuma publicēšanu atbilstoši nolikuma noteikumiem.
â Nolēma pagarināt Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam darbības termiņu līdz jaunās attīstības programmas apstiprināšanai un veikt cenu izpēti Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādāšanai. Dome nolēma uzsākt Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādi. Par Pāvilostas
novada attīstības programmas izstrādes darba vadītāju apstiprināja pašvaldības projektu
koordinatori Vizmu Ģēģeri. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu uzdeva publicēt Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv informatīvajā izdevumā
“Pāvilostas Novada Ziņas”. Uzdeva nosūtīt lēmumu Kurzemes plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
â Nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtībā, izsakot 4.2.,
5.1. un 5.3. punktus šādā redakcijā: “4.2. Pašdarbības kolektīva vadītājs/sporta komandas
treneris vai iestādes vadītājs līdz norādītajam datumam Komisijai iesniedz brīvā formā rakstītu pieteikumu, kurā norāda brauciena vietu, mērķi, plānoto brauciena laiku, dalībnieku
skaitu un īsu aprakstu par plānotā brauciena programmu, klāt pievienojot izdevuma tāmi un
uzaicinājumu (rakstisku pasākuma organizētāju ielūgumu uz pasākumu vai rakstisku apstiprinājumu par dalību pasākumā). Ja iesnieguma iesniedzējs ir kolektīva vadītājs/komandas
treneris, tad iesniegumam jābūt saskaņotam ar iestādes vadītāju. 5.1. Pašdarbības kolektīva,
sporta iestāžu vadītāja vai kolektīva vadītāja/trenera iesniegumu izskata Pāvilostas novada
domes izveidota Komisija, kuras sastāvā ietilpst domes priekšsēdētājs, Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede, sabiedrisko attiecību speciāliste un kancelejas vadītāja. Par Komisijas priekšsēdētāju tiek
noteikts domes priekšsēdētājs. Komisija no sava vidus ievēl protokolistu un priekšsēdētāja
vietnieku. 5.3. Pēc atgriešanās no brauciena pašdarbības kolektīva vadītājs vai sporta komandas treneris nedēļas laikā iesniedz pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei tekstuālu
aprakstu, foto vai video materiālu publicēšanai Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.
lv un Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.”
â Piekrita nekustamā īpašuma “Kārkli”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību, piešķirt nosaukumu “Kārkluvalki”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads, un zemes vienību, piešķirt nosaukumu “Kārklāji”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 13,3 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
NĪLM kods 0101. Atdalītajai zemes vienībai platībā 11,5 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
NĪLM kods 0101.
â Papildināja 20.12.2018. domes lēmuma “Par pašvaldības piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumu 64130060097 robežas precizēšanu” (protokols Nr. 15., 27.§) lemjošo daļu
šādā redakcijā:
1.1. Noteikt, ka pašvaldības piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumu 64130060097 platība ir 6,0 ha (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pie uzmērīšanas);
1.2. Pašvaldības piekritīgajai zemei ar kadastra apzīmējumu 64130060097 platībā 6,0 ha
(vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pie uzmērīšanas) saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā
lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501;
1.3. Nodalāmajai zemes vienībai, kura reģistrējama kā jūras piekrastes sauszemes daļa
platībā 3,66 ha (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pie uzmērīšanas) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – publiskie ūdeņi, NĪLM kods 0301.
â Nolēma trim ēkām likvidēt adresi “Pērlītes”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads.
â Dome izskatīja Aizsardzības ministrijas 11.12.2018. vēstuli Nr. NOS/2018-8284
un pielikumā pievienoto pieņemšanas – nodošanas akta projektu par valsts nekustamā
īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības
īpašumā. Šajā sakarā dome nolēma izveidot Nekustamā īpašuma pieņemšanas komisiju
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šādā sastāvā: Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors – Alfrēds MAGONE; Pāvilostas
novada pašvaldības galvenā grāmatvede – Inguna BLAUBĀRDE; Pāvilostas novada domes
deputāte – Zane MEŽAVILKA; SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes loceklis –
Oskars VĒRNIEKS; Pāvilostas novada deputāts – Aldis BARSUKOVS. Uzdeva Nekustamā
īpašuma komisijai organizēt nekustamā īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,
pārņemšanu pašvaldības īpašumā un pilnvarot komisijas locekļus parakstīt aktu par valsts
nekustamā īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada
pašvaldības īpašumā. Uzdeva pie nekustamā īpašuma pieņemšanas pieaicināt Pāvilostas
novada būvvaldes būvinspektoru.
â Dome nolēma uzņemt vienu personu dzīvokļa rindā kā personu, kura ar dzīvojamo
platību nodrošināma vispārējā kārtībā.
â Dome nolēma atzīt vienu personu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā un uzņemt dzīvokļa rindā kā personu, kura ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā.
â Dome nolēma ar 01.02.2019. pārtraukt dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu par
dzīvokļa Plocē, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, izīrēšanu. Uzdeva Vērgales pagasta
pārvaldes vadītājam veikt dzīvokļa apsekošanu un sastādīt pieņemšanas nodošanas aktu.
â Dome nolēma ar 2019. gada 1. februāri slēgt uz 5 gadiem nomas līgumu par telpām
Dzintaru iela 71, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Nekustamā īpašuma nomas maksu par ēku
noteica 0,43 eiro par m2 mēnesī plus PVN un nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no
kadastrālās vērtības.
â Dome nolēma ar 01.01.2019. izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.171 par
telpām “Stallīši”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Apstiprināja telpu pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs, izpilddirektors A. Magone;
komisijas locekļi – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs J. Vitrups, Vērgales pagasta
pārvaldes lietvede A. Sprudzāne. Uzdeva komisijai pieņemt telpas Nr. 2, 3, 4, “Stallīši”,
Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, sastādot telpu nodošanas – pieņemšanas
aktu.
â Dome nolēma ar 28.02.2019. izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.176 par
Dzintaru iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Apstiprināja pieņemšanas komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs, izpilddirektors A. Magone; komisijas locekļi – galvenā
grāmatvede I. Blaubārde, lietvede L. Volenberga. Uzdeva komisijai pieņemt nekustamo
īpašumu Dzintaru ielā 27, Pāvilosta, Pāvilostas novads, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
â Noteica lokālplānojuma izstrādi funkcionālā zonējuma maiņai nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai platībā 0,8700 ha. Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma
maiņai no koptām zaļumvietām (ZK-1) uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)
atbilstoši plānošanas dokumentu izstrādes reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Par
lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Par lokālplānojuma izstrādātāju apstiprināja Kasparu Siņicinu. Piešķīra piekļuves tiesības Kasparam Siņicinam Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmai (TAPIS) lokālplānojuma izstrādei Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,
pēc līguma noslēgšanas starp pašvaldību un lokālplānojuma izstrādātāju par izstrādes un
finansēšanas kārtību. Par lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādātāju apstiprināja Annu
Bērziņu. Piešķīra piekļuves tiesības Annai Bērziņai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS) lokālplānojuma izstrādei Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Pāvilostas
novadā, pēc līguma noslēgšanas starp pašvaldību un lokālplānojuma Grafiskās daļas izstrādātāju par izstrādes un finansēšanas kārtību. Apstiprināja lokālplānojuma teritoriju –
īpašumu Dzintaru ielā 14. Apstiprināja darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. Nolēma
slēgt līgumu ar lokālplānojuma ierosinātāju, izstrādātāju un grafiskās daļas izstrādātāju

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES 2018. GADA
DARBA STATISTIKA
2018. gadā notika 15 domes sēdes, no tām 3 ārkārtas un 12 kārtējās domes sēdes.
Kopā izskatīti 363 jautājumi.
Katrā no sēdēm pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone ziņoja par administrācijas un
iestāžu darbu, aktuālu jautājumu gadījumā ziņojumu papildināja Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Alfrēda Magones prombūtnes un atvaļinājuma laikā par administrācijas un
iestāžu darbu ziņoja domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.
30.08.2018. sēdē dome lēma par deputāta Mārtiņa Dēvica pilnvaru izbeigšanu, pamatojoties uz personīgo iesniegumu.
7.09.2018. ārkārtas sēdē dome apstiprināja deputātes Ārijas Paipas pilnvaras.
Deputātu individuālais domes sēžu apmeklējums skatāms zemāk attēlā.

par lokālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka lokālplānojuma izstrādes izdevumus finansē ierosinātāja un izstrādi veic un organizē lokālplānojuma izstrādātājs un grafiskās daļas izstrādātāja.
â Nolēma pārslēgt dzīvokļa īres līgumu uz 5 gadiem ar vienu personu par dzīvokļa
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, īres tiesībām.
â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 21. februārī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 28. februārī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Informāciju apkopoja
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties vakancei –
PĀVILOSTAS NOVADA
BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA VADĪTĀJS/-A
Prasības kandidātiem
l Prasme plānot un īstenot praktiskus pasākumus ar mērķi veicināt
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
l Organizēt aktivitātes jauniešiem, lai neformālās izglītības ceļā iegūtu
dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences.
l Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radīt labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai.
l Veicināt jauniešu patstāvību, atbildību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā
par savu dzīvi.
l Pārzināt un izmantot inovatīvas metodes darbā ar jauniešiem.
l Vēlama pieredze darbā ar jaunatni, uz jauniešiem vērstu aktivitāšu
un programmu īstenošanā.
l Zināšanas un izpratne par jaunatnes lietas reglamentējošiem
normatīvajiem dokumentiem.
l Prasme orientēties neformālās izglītības iespēju, karjeras veidošanas
un sociālā darba jomās.
l Augsta motivācija darbam ar jauniešiem, radošums, teicamas komunikācijas
prasmes, noturība stresa situācijās.
l Svešvalodu zināšanas.
l Pedagoģiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.
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): 300,00 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 20. februāra plkst. 17.00.

Labdarības akcijā Pāvilostas
rokdarbnieces noada siltas zeķes

Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas rokdarbnieču pulciņš «Spundiņš» arī šogad piedalījās labdarības akcijā, noadot siltas zeķes bērniem bāreņiem. Šī jau būs ceturtā reize, kad Pāvilostas rokdarbnieces atsaucas šai
labdarības akcijai. Pirmā akcija noritēja 2016. gada nogalē, kad rokdarbnieces noadīja vairāk nekā
70 siltu un krāsainu zeķu.
Labdarības akciju ik gadu organizē Pāvilostas baptistu draudze, kas gan uzrunā zeķu adītājas, gan noorganizē adījumu nonākšanu līdz to nēsātājam. Bet šogad Pāvilostas baptistu draudze
palīdzēja arī ar adāmā materiāla sagādāšanu, proti, daļu dziju sagādāja tieši baptistu draudzes
pārstāves.
Akcijas laikā Pāvilostas rokdarbnieču pulciņa «Spundiņš» dalībnieces noadīja 32 pārus dažādu
izmēru zeķu un zeķīšu, kuras tika nogādātas Liepājas bērnu nama bērniem ar īpašām vajadzībām.
Ne tikai rokdarbnieču pulciņa dalībnieces, bet arī citi Pāvilostas seniori bija ļoti atsaucīgi un ar
lielu prieku piedalījās šī gada labdarības akcijā. Paldies ikvienam, kas atbalstīja un piedalījās akcijā!

Pāvilostas rokdarbnieču pulciņa “Spundiņš” vadītāja Biruta Jemberga
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NOTIKUMI

ROBEŽSARDZES TORNIS PĀVILOSTĀ

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta
projekta “Robežsargu skatu torņa kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošana un izmantošana tūrismā”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005, realizāciju.
Projekta realizācijas uzsākšana aizkavējās sakarā ar obligāto prasību izstrādāto būvprojektu saskaņot ar Latvijas Aizsardzības ministriju, kuras īpašumā atrodas robežsargu
skatu tornis, kaut arī zemes vienības daļa un būve Ostmalas ielā 2 nodota pašvaldībai
bezatlīdzības lietošanā. No Aizsardzības ministrijas 30. novembrī tika saņemts robežsargu skatu torņa būvniecības akcepts ar iebildumiem noteikt torņa teritorijai 25 m aizsargjoslu. Pēc akcepta saņemšanas tika izsludināta iepirkuma procedūra un saņemti trīs
piedāvājumi. Līgums par objekta būvniecību 14. janvārī tika noslēgts ar SIA “EMPOWER”
par līguma summu 54 888,76 EUR, bez PVN 21%. Līgums par autoruzraudzību noslēgts
ar būvprojekta autoru AS “Būvmeistars”, bet līgums par būvuzraudzību noslēgts ar SIA
“Taigers”. Objektu plānots pabeigt četru mēnešu laikā līdz tūrisma sezonas sākumam.

JŪRAS MĀJA ZIEMUPĒ
Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr.
17-02-FL03-F043.0207-000007.
Gada nogalē ēku apsekoja un konstatēja paveiktos būvdarbus – atrakti un nostiprināti ēkas pamati, veikta pamatu drenāža, ieliktas melnās grīdas, ievilkta iekšējā un ārējā
kanalizācija, pievienots ūdensvads, izbūvēts iekšējais ūdensvads, veikts elektrības pieslēgums un tā iekšējā sadale, izbūvētas jumta nesošās konstrukcijas, ielikts vatējums
un jumta plēve, izbūvēti jumta logi, izbūvēts starpstāvu pārsegums un melnie griesti,
ieklāts starpstāvu siltinājums, veikta jumta bēniņu siltināšana ar karkasa izbūvi, ievietoti trīs koka pakešu logi. Uzlabojoties laika apstākļiem, tiks klāti dakstiņi, kuri ir jau
sagādāti un atrodas objektā. Būvnieks sola objektu pabeigt līdz šī gada maija sākumam.
Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA
PAŠVALDĪBAS FINANSĒTO PROJEKTU
KONKURSU 2019. GADAM
Konkursa mērķis: īstenojot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem iespēju
realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību, un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.
Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā.
Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības
un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas
un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvil
ostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana,
kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un novada kultūrvēstures
apzināšana un saglabāšana.
Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00
centi). Projektu realizācijas laiks: no 2019. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.
Projektu konkurss tiek izsludināts no 2019. gada 4. februāra līdz 11. martam
plkst. 12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi
iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.
Projektu vērtēšana notiks līdz 2019. gada 20. martam. Projektu konkursa rezultāti
tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem un publiski pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Pāvilostas Novada Ziņas” un mājaslapā www.pavilosta.lv.
Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas ir pieejamas mājaslapā www.pavilosta.lv,
sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā” un “Domes paziņojumi”, kā arī tos var saņemt Pāvil
ostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, pie projektu koordinatores Vizmas
Ģēģeres. Vairāk informācijas pa tel. 63484561.
Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina
pieteikšanos uz sporta komandu un pašdarbības
kolektīvu apmaksātajiem ārzemju braucieniem
Pamatojoties uz 2016. gada 24. novembra Pāvilostas novada domes sēdes protokolu
Nr.14., 5.§ “Par Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības
iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtību” pašvaldības
ārzemju braucienu izvērtēšanas komisija izsludina pieteikšanos uz plānotajiem ārzemju braucieniem sporta komandām, individuālo sporta veidu sportistiem, kultūras
namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīviem un mākslinieciskās pašdarbības
dalībniekiem 2019. gadā. Ar apmaksas kārtības noteikumiem var iepazīties www.pavilosta.lv sadaļā Domes dokumenti/Noteikumi, nolikumi.
Brauciena vieta, mērķis, plānotā brauciena laiks, izdevumu tāme, dalībnieku
skaits, uzaicinājuma vēstule un īss apraksts par plānotā brauciena programmu jāiesniedz līdz 2019. gada 27. februārim Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73,
Pāvilostā) pašvaldības kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei.

2019. gada janvārī

Pāvilostas novada pašvaldības policijas janvārī veiktie darbi
â Kāds Pāvilostas iedzīvotājs vērsās pie pašvaldības policijas par pazudušu suni.
Kopā ar īpašnieku tika apsekota pilsētas teritorija. Suni neatrada.
â Pāvilostā kādā no Upesmuižas mājām tika piedūmota visa māja. Mājas iedzīvotāji
satraucās par iespējamu ugunsgrēku. Pašvaldības policija noskaidroja vainīgo personu,
kurai ieteica kārtīgi iztīrīt dūmvadu pirms nākamās krāsns kurināšanas.
â Pašvaldības policija noskaidroja informāciju, ka Pāvilostā aizturēta persona atrodas Valsts policijas meklēšanā. Aizturētā persona nodota Valsts policijas darbiniekiem.
â Kādai Sakas pagasta iedzīvotājai konstatēti psihiska rakstura veselības traucējumi. Izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Sieviete nogādāta stacionārā.
â Kopā ar Valsts policiju veikta patrulēšana pa Pāvilostas novadu. Sakas pagastā
sastādīts viens protokols par automašīnas tehnisko bojājumu.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, starp kaimiņiem ieildzis konflikts. Tika ieteikts vērsties
pašvaldības policijā ar oficiālu iesniegumu lietas turpmākai izskatīšanai un risināšanai.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Janvārī 16 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 5 ģimenēm – maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 17 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 ģimenēm
piešķirts pabalsts bērna piedzimšanai, 5 personām piešķirts veselības aprūpes pabalsts, 3 personām piešķirti asistenta pakalpojumi, 22 personas iesaistītas apmācības grupā.

INFORMĀCIJA PAR 2018. GADU
Pakalpojumu punktos
Nr.p.k.

Vieta

Pakalpojumu
izmantoja

Ar atlaidi

Bez atlaides

Eiro

Izlietotais
pulveris, kg

1.

Saka

235

57

178

193,90

14,3

2.

Rīvas

281

130

151

189,70

21,7

3.

Ploce

1090

528

562

551,10

52,2

kopā

1606

715

891

934,70

88,2

Sociālā dienesta transports
Nobrauktie
km

Izlietotā degviela
litros

SD
vajadzībām

B/T
vajadzībām

Citām iestādēm

Maksas
pakalpojumi

10103

1239,59

8105 km/
1000,17 l

1197 km/
144,32 l

667 km/
79,29 l

134 km/
15,81 l

Sociālais dienests aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri vēlētos dāvināt lietotus veļas automātus (nepieciešamība pakalpojuma punktos).

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība janvārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Brāzmas”, Sakas pagastā, 4,39 ha platībā;
l “Stari”, Sakas pagastā, 3,49 ha platībā;
l “Dreijas”, Sakas pagastā, 22,60 ha platībā;
l “Lapiņi”, Sakas pagastā, 7,70 ha platībā;
l “Remesi”, Sakas pagastā, 20,50 ha platībā;
l “Saktas”, Sakas pagastā, 10,90 ha platībā;
l “Meža Gunāri”, Sakas pagastā, 11,39 ha platībā;
l “Meža Dižpauķi”, Sakas pagastā, 14,50 ha platībā;
l “Kopštāli”, Sakas pagastā, 8,80 ha platībā;
l “Staltās priedes”, Sakas pagastā, 4,20 ha platībā;
l “Virši”, Vērgales pagastā;
l “Pērlītes”, Vērgales pagastā, 13,40 ha platībā;
l “Meža Būvmeistari”, Vērgales pagastā, 11,3588 ha platībā.

SLUDINĀJUMS
Pamatojoties uz 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
Pašvaldība piedāvā nomai pašvaldības piekritīgo zemi Dzintaru ielā 27, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, platībā 0,0213 ha, uz kuras atrodas divas ēkas platībā 82,20 m2 un 30,90 m2. Teritorijas izmantošana ir publiskās apbūves teritorija, kas ietver iedzīvotāju tiešai apkalpei domātas
komerciālās un nekomerciālās iestādes.
Iznomātāja nosacītā nomas maksa zemei ir 28,00 EUR plus PVN gadā, un maksu par telpām
skat. Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 2 1. pielikumu. Iznomāšanas termiņš 12 gadi.
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PAŠVALDĪBA INFORMĒ
2017. gadā Pāvilostas novada pašvaldība uzsāka realizēt ERAF SAM 5.5.1. projektu
“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, kurā pašvaldība startēja ar diviem apjomīgiem projektiem “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana” un “Pretplūdu aizsargbūves-promenādes izbūve, lai
novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības
muzeja ēkai un moliem”. Ja projekts “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana” ir jau realizēts, tad otrs projekts “Pretplūdu aizsargbūvespromenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas
novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” joprojām nav uzsākts realizēt molu būvniecības aizkavēšanās un iepirkuma nolikuma precizēšanas un atkārtotas izsludināšanas
dēļ.
Informējam iedzīvotājus, ka pēc iepirkuma veikšanas un līgumu slēgšanas ar būvdarbu izpildītājiem, nākamajos informatīvā izdevuma numuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, bet šobrīd ikviens var iepazīties ar projekta “Pretplūdu aizsargbūves-promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi
Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” dokumentāciju Pāvilostas novada
pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, darba dienās, darba laikā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.
Pāvilostas novada pašvaldība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta
“Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, realizācijas laikā 2017. un 2018. gadā labiekārtoja Pāvilostas pilsētai pieguļošo pludmali
un sakārtoja piekrastes infrastruktūru. Tika izgatavoti un uzstādīti soliņi, atkritumu
urnas, uzstādītas ģērbtuves, tualetes, kāju skalotāji, rotaļu elementi bērniem un izbūvēta labiekārtota piknika nojume, kā arī demontētas un no jauna izgatavotas dēļu
klājuma laipas noiešanai pludmalē. 2018. gada otrajā pusē pašvaldība realizēja vēl vienu Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstītu projektu “Jūras krasta nostiprinājuma
posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā”, kura realizācijas mērķis bija turpināt stiprināt
Baltijas jūras krastu Pāvilostas pilsētas teritorijā, izveidojot primāro aizsardzības sistēmu pret vētras postījumiem. 2018. gada nogalē piedzīvotās pirmās vētras parādīja,
ka akmens stiprinājumi jeb gabioni tikuši izvietoti pareizi, mazinot vētras postījumus
un smilšu izskalojumus šajā pludmales zonā, tādējādi pasargājot tuvumā esošos īpašumus. Līdz ar gabionu izbūvi tika demontēti dēļu klājumu laipu gali, kurus uz ziemas
sezonu neatjaunoja, jo vētru gadījumā tie tiktu ieskaloti jūrā. Sākoties tūrisma sezonai, dēļu klājumu laipas Viļņu ielā tiks salabotas un izveidota iedzīvotājiem un
viesiem ērta noeja pludmalē pie jūras.

BŪVVALDĒ 2018.GADA NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ LEMTAIS
BIS * lietas Nr.

Objekta nosaukums

Adrese/Nosaukums

Vasaras sezonas nojumes ekspluatācijas laika
pagarināšana

Adrese, Saraiķos,
Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā

l Lēmums par atteikumu pagarināt
sezonas nojumes ekspluatācijas laiku

Būvatļaujas atjaunošana
un būvdarbu veikšanas
ilgums

Adrese, Ulmalē, Sakas
pagastā, Pāvilostas
novads

l Lēmums par būvatļaujas atjaunošanu
ar maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu līdz būvju nodošanai ekspluatācijā
– astoņi gadi

Patvaļīga ēkas būvniecība, rakta dīķa ierīkošana
un ēku ekspluatācija
pirms nodošanas ekspluatācijā

Adrese, Vērgales
pagastā, Pāvilostas
novadā

l Lēmums par patvaļīgās būvniecības
radīto seku novēršanu
l Lēmums par patvaļīgu ēku ekspluatāciju

Patvaļīgu ēku būvniecību

Nosaukums, Ziemupē,
Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā

l Lēmums par administratīvās lietas
uzsākšanu patvaļīgās būvniecības
radīto seku novēršanai

BIS-75655-279

Dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkas
būvniecība

Adrese, Pāvilostā,
Pāvilostas novadā

l Atzinums par apliecinājumu
par ēku gatavību ekspluatācijai
l Akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā
l Izziņa par ēkas neesību

BIS-74425-278

Patvaļīga ēku būvniecība

Nosaukums, Ziemupē,
Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā

BIS-74234-277

Zivju ātrsaldētavas
pārbūve

Adrese, Pāvilostā,
Pāvilostas novadā

BIS-73657-276

BIS-72087-275

BIS-72079-274

Saimniecības ēkas,
Adrese, Ziemupē,
paviljona un divu siltum- Vērgales pagastā,
nīcu būvniecība
Pāvilostas novadā
LMT bāzes stacijas un
Adrese, Ulmalē, Sakas
sakaru masta būvniecība pagastā, Pāvilostas
novads

LMT bāzes stacijas
un sakaru masta
ārējās elektroapgādes
būvniecība

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma

Adrese, Ulmalē, Sakas
pagastā, Pāvilostas
novads

l

Atzinums par ēku pārbaudi

Atzinums par ēku pārbaudi
Būvniecības iesnieguma akcepts
l Izsniegta būvatļauja
l Atzīme par projektēšanas nosacījumu
izpildi
l
l

Atzinums par ēku pārbaudi
Būvniecības iesnieguma akcepts
l Izsniegta būvatļauja
l
l

Atzinums par būves pārbaudi
Būvniecības iesnieguma akcepts
l Izsniegta būvatļauja
l Atzīme par projektēšanas nosacījumu
izpildi
l Atzīme par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi
l Izsniegts būvatļaujas Pielikums Nr.1
l
l

Atzinums par būves pārbaudi
Atzīme par būvniecības
ieceres akceptu
l
l
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Pāvilostas novada pašvaldība izsludina konkursu
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZGLĪTĪBAS METODIĶA AMATAM
Prasības:
l augstākā pedagoģiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība
izglītības vai izglītības vadības jomā;
l vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības vai izglītības vadības jomā;
l normatīvo aktu pārzināšana izglītības jomā;
l pieredze izglītības jomas normatīvo aktu sagatavošanā;
l elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām,
teicamas komunikācijas prasmes;
l izpratne par kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu izglītībā;
l spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt.
l teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
l prasme informācijas tehnoloģiju izmantošanā;
l valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
l vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai
darbībai nepieciešamajā apjomā.
Galvenie pienākumi:
l vadīt izglītības darbu novadā;
l pārraudzīt novada pašvaldības izglītības iestādes, uzraudzīt to darbu pašvaldībai
noteikto funkciju pildīšanai izglītības jomā, atbilstību normatīvajiem aktiem;
l veikt Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēto funkciju novadam izglītības
jautājumos izpildi;
l pieņemt un konsultēt klātienē un attālināti klientus, sagatavot atbildes
uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, veikt saraksti noteikto amata
pienākumu kompetencē;
l veikt mērķdotāciju sadali Pāvilostas novada izglītības iestādēm, pārbaudīt
un saskaņot tarifikācijas atbilstoši skolu mācību plāniem;
l administrēt Pāvilostas novada izglītības iestāžu VIIS datu bāzi;
l sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai Pāvilostas novada domes
un tās komiteju sēdēs par izglītības nozares jautājumiem,
pēc lēmuma pieņemšanas kontrolēt to izpildi;
l pārraudzīt un koordinēt ar izglītību saistītu pasākumu organizēšanu novadā,
tajā skaitā ar interešu izglītību saistītos pasākumus.
Konkursa pretendentam jāiesniedz:
l iesniegums un motivācijas vēstule;
l īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
l izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
l vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules;
l redzējums par izglītības jomas attīstību novadā (līdz 2 A4 lapām).
Ar pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.
Darba laiks: nepilna laika 5 dienu (20 stundu) darba nedēļa.
Darba alga (bruto): 434,00 EUR.
Iespējams darbu veikt amatu apvienošanas kārtībā.
Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru iela 73,
Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas
novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķa amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2019. gada 27. februāra plkst. 16.00. Informācija pa tālruni
63498261.

Pāvilostas vidusskolas skolēnu
sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
l 11. klases skolēns Mihaēls DOROŅINS piedalījās starpnovadu bioloģijas olimpiādē
un ieguva 2. vietu. Paldies skolotājai Inesei Krastai!
l 9. klases skolniece Marta ZAMARĪTE piedalījās starpnovadu latviešu valodas
olimpiādē 9. klasēm un ieguva 1. vietu. Paldies skolotājai Annai Kažei!
l 8. klases skolniece Elīna FREIDENFELDE piedalījās starpnovadu latviešu valodas
olimpiādē 8. klasēm un ieguva 2. vietu. Paldies skolotājai Annai Kažei!
l Starpnovadu fizikas olimpiādē 9. klašu grupā Aleksandrs PROTOPOVIČS ieguva
2. vietu un Marta ZAMARĪTE ieguva 3. vietu. Paldies skolotājai Solveigai Ansonei!
l 12.klases skolniece Kristiāna ŠEIKO ieguva 1. vietu un 9. klases skolniece Marta
ZAMARĪTE ieguva 1. vietu starpnovadu vēstures olimpiādē. Kā arī Marta ir uzaicināta
25. martā uz valsts vēstures olimpiādi Rīgā. Paldies skolotājai Ārijai Paipai!
l Marta ZAMARĪTE no 23. līdz 25. janvārim piedalījās 41. valsts bioloģijas olimpiādē Rīgā un ieguva 1. vietu 52 dalībnieku konkurencē 9. klašu grupā. Pāvilostas
vidusskola lepojas ar Martas panākumiem, bet visam pamatā ir meitenes mērķtiecīgs
darbs, erudīcija un prasme zināšanas pielietot dažādās situācijās. Paldies Martai par
godalgu, skolotājai Baibai Arājai par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu! Novēlu
veiksmi arī turpmākajās olimpiādēs!
Informāciju apkopoja direktores vietniece Aina Jakovļeva

Vērgales pamatskolas olimpiāžu rezultāti
l 9. klases skolniecei Sanijai Montai BRĒDIĶEI 1. vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Anda Blūmane).
l 9. klases skolniecei Evai VĪTOLIŅAI 2. vieta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Anda Blūmane) un ATZINĪBA starpnovadu bioloģijas olimpiādē (skolotāja Daina Magone).
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IZVAIRIES NO SASLIMŠANAS AR GRIPU!
15. janvārī valstī tika izsludināta gripas epidēmija, un slimība
šosezon jau prasījusi divu cilvēku
dzīvības. Šajā ziemā gripai raksturīga neparasti augsta temperatūra, kas var sasniegt pat 41 grādu, turklāt šo temperatūru nevar
“nosist” ar parastajiem prettemperatūras līdzekļiem.
Kā vēstī Slimību profilakses
un kontroles centrs (SPKC), 2019.
gada otrajā nedēļā gripas intensitāte Latvijā palielinājās. Gripas
gadījumi tika reģistrēti septiņās

no 10 monitoringā iekļautajām
teritorijām, un vienā no tām – Valmierā – reģistrēti 163,6 gadījumi
uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir
īpaši augsts rādītājs.
Tāpat pēdējo trīs nedēļu laikā
palielinājies stacionēto pacientu
skaits ar diagnozi gripas izraisīta
pneimonija jeb plaušu karsonis.
Šogad pārsvarā dominē A tipa gripa ar H1N1 apakštipu jeb tā sauktā cūku gripa.
Pirmās gripas pazīmes pēc
inficēšanās parādās divu līdz trīs

dienu laikā, taču reizēm var paiet
pat nedēļa, līdz pacients sāk izjust
gripas vīrusu klātbūtni organismā.
Gripai raksturīgs straujš sākums,
galvassāpes, drudzis, paaugstināta
temperatūra, kaulu “laušanas sajūta’’, aizlikts deguns bez iesnām un
sauss un rejošs klepus.
Gripas infekcijas avots ir slimais cilvēks, kuram klepojot,
runājot, šķaudot apkārt veidojas
aerosola mākonis, kas satur augstu vīrusu koncentrāciju. Pēc nošķaudīšanās vīrusi var izplatīties
pat 6 metru attālumā. Cilvēks
inficējas, ieelpojot gaisu, kas
satur gripas vīrusus, vai lietojot
priekšmetus, uz kuriem atrodas
slimā cilvēka deguna un rīkles

sekrēti.
Lai izvairītos no saslimšanas
ar gripu, SPKC iesaka veikt dažādas profilaktiskas darbības: bieži
un rūpīgi mazgāt rokas, vēdināt
telpas, kā arī izvairīties no kopīgu
trauku lietošanas. Tāpat centrs iesaka, atgriežoties mājās no ikdienas gaitām, izskalot kaklu un degunu (ar kumelīšu, kliņģerīšu vai
citām zāļu tējām vai sāls ūdeni), jo
deguna un rīkles gļotāda ir gripas
vīrusa ieejas vārti.
SPKC arī mudina vecākus mācīt bērnus mazgāt rokas vairākas
reizes dienā un uzsver, ka bērni
parasti izdala gripas vīrusu ilgāk
nekā pieaugušie. Jāņem vērā, ka
gripas vīruss, nokļūstot elpceļu

orgānos, ļoti strauji vairojas: 8
stundu laikā no vienas gripas vīrusa daļiņas savairojas ap 100, bet
24 stundu laikā jau vairāk nekā
1000 jaunu vīrusu daļiņu.
Tomēr, ja gripas simptomi parādās, uzreiz ir jāvēršas pie sava
ģimenes ārsta. SPKC atgādina,
ka gripas slimniekam noteikti ir
jāpaliek mājās, jo, ejot uz darbu,
pacients riskē ar citu cilvēku aplipināšanu ar gripas vīrusu.
SPKC atgādina, ka imunitāti
pret gripu var izveidot arī mākslīgi, ievadot organismā vakcīnu,
taču jāņem vērā, ka gripas vīrusa
mainības dēļ katru gadu vakcīna
ir jāizstrādā no jauna, līdz ar ko
arī jāvakcinējas ir katru gadu.

Kā “nenoķert” gripu?

GRIPA

VAKCINĀCIJA IR VISLABĀKAIS AIZSARDZĪBAS VEIDS
Ir pieejamas drošas un efektīvas vakcīnas, kuras tiek lietotas jau vairāk nekā
60 gadus visā pasaulē.
Veseliem pieaugušajiem gripas vakcīna nodrošina aizsardzību, pat ja cirkulējošie
gripas vīrusi precīzi neatbilst vakcīnas sastāvā iekļautajiem antigēniem. Gados
vecākiem cilvēkiem vakcinācija pret gripu var būt mazāk efektīva un nenovērst
saslimšanu, tomēr tā samazina slimības smagumu, komplikāciju un nāves risku.

Gripa ir akūta elpceļu infekcija, kuru izraisa gripas vīrusi. Gripa skar augšējos
(deguns, rīkle, balsene) un apakšējos (traheja, bronhi) elpceļus un reizēm
plaušas.
Gripas epidēmiju izraisa sezonālie A un B tipa gripas vīrusi. Cilvēku vidū parasti
vienlaicīgi cirkulē vairāki gripas vīrusi.
Gripas vīrusiem ir raksturīgs ievērojams mutāciju biežums, kā rezultātā cirkulējošie
sezonālie gripas vīrusi var būtiski atšķirties no iepriekšējās sezonas vīrusiem.
Tādēļ gandrīz katru gadu tiek veiktas izmaiņas gripas vakcīnas sastāvā.

Vakcinācija ir īpaši svarīga cilvēkiem ar paaugstinātu gripas komplikāciju risku, kā arī
personām, kurām ir cieša saskarsme ar augsta riska grupas pacientiem.
Pasaules Veselības organizācija iesaka veikt ikgadēju vakcināciju:
• bērniem vecumā no 6 mēnešiem pēc konsultācijas ar ģimenes ārstu;
• gados vecākiem cilvēkiem (vecāki par 60 gadiem);

Latvijā gripas epidēmija parasti sākas janvārī un turpinās līdz pat aprīlim.

KĀ IZPLATĀS GRIPA?

KĀDI IR GRIPAS SIMPTOMI?

Gripas vīrusi izplatās galvenokārt ar sīkiem pilieniem, kas
rodas gripas slimniekam klepojot, šķaudot vai runājot. Šie
pilieni var nokļūt tuvumā esošo cilvēku degunā vai mutē.
Retāk cilvēks var inficēties ar gripu, pieskaroties priekšmetiem
vai virsmām, uz kurām ir gripas vīruss, un pēc tam ar rokām
pieskaroties savai mutei, degunam vai acīm.

Gripa var izraisīt vieglu, vidēji smagu vai smagu
saslimšanu, un dažkārt arī nāvi.
Gripai ir raksturīgs pēkšņs sākums, kad
slimniekam parādās daži vai arī visi no šādiem
simptomiem:
• drudzis*;
• klepus;
• kakla sāpes;
• iesnas vai aizlikts deguns bez iesnām;
• sāpes acu ābolos;
• ķermeņa sāpes vai “kaulu laušanas”
sajūta;
• galvassāpes;
• drebuļi;
• nogurums;
• dažkārt caureja un vemšana.
* Ir svarīgi atcerēties, ka ne visiem gripas
slimniekiem ir drudzis vai paaugstināta
temperatūra.

Sezonālie gripas vīrusi izplatās ātri. Īpaši strauji infekcija
izplatās vietās, kur pulcējas daudz cilvēku. Laiks no
inficēšanās brīža līdz parādās pirmie slimības simptomi
ilgst apmēram 2 dienas.

CIK ILGI SLIMS CILVĒKS VAR INFICĒT CITUS?
Cilvēks visvairāk ir infekciozs pirmajās 3–4 slimības dienās.
Pieaugušie parasti var inficēt citus vienu dienu pirms
simptomu parādīšanās un līdz 5. vai pat 7. slimības dienai.
Mazi bērni un cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu var būt
infekciozi vēl ilgāku laiku.

Vakcinēties ieteicams rudenī pirms
gripas sezonas sākuma. Tomēr,
ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas
10 dienu laikā pēc saņemtās potes,
vakcinēties var arī gripas sezonas
laikā.

• grūtniecēm jebkurā grūtniecības nedēļā;

• personām ar hroniskām saslimšanām;
• veselības aprūpes darbiniekiem.

Lai uzlabotu organisma aizsargspējas pret vīrusu,
stiprini savu imunitāti:
•
•
•
•

uzturā lieto pilnvērtīgu, dabīgiem vitamīniem bagātu pārtiku;
uzņem pietiekami daudz šķidruma;
regulāri nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm;
atvēli pietiekamu laiku atpūtai un miegam.

Valsts kompensē gripas vakcinācijas izmaksas
100% apmērā
• bērniem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem;
• visiem bērniem ar hroniskām saslimšanām.
50% apmērā
• iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem;
• pacientiem ar hroniskām saslimšanām;
• grūtniecēm.

KĀDAS VAR BŪT GRIPAS KOMPLIKĀCIJAS?

JA GADĪJIES SASLIMT:

Gripa atšķiras no citām saaukstēšanās slimībām ar izraisīto
komplikāciju smagumu. Iespējamās gripas komplikācijas:

• paliec mājās, neapmeklē darbu, skolu un publiskus pasākumus;
• konsultējies ar savu ģimenes ārstu pa tālruni;
• šķaudot, klepojot aizklāj degunu un muti ar salveti, pēc lietošanas to izmet
un nomazgā rokas (ja salvete nav pieejama, īpaši atrodoties sabiedriskā vietā,
aizsedz degunu un muti ar saliektas rokas elkoņa locītavas iekšējo virsmu);
• uzturies atsevišķā istabā un lieto atsevišķus traukus un higiēnas priekšmetus;
• bieži mazgā rokas;
• bieži vēdini telpas;
• veic telpu mitro uzkopšanu;
• lieto sejas masku, aprūpējot mazus
bērnus vai vecus cilvēkus;
• mājās neuzņem viesus.

• plaušu iekaisums, t.sk. bakteriālas pneimonijas;
• deguna blakusdobumu un vidusauss iekaisums;
• hronisku slimību, piemēram, hroniskas sirds mazspējas,
bronhiālās astmas vai cukura diabēta paasinājums.

Maziem bērniem augsta
temperatūra un caureja
var izraisīt organisma
atūdeņošanos
un
krampjus.

Iedzīvotāju grupas, kurām ir lielāks risks iegūt
gripas izraisītas komplikācijas:
• mazi bērni;
• grūtnieces;
• veci cilvēki;
• cilvēki ar hroniskām slimībām –
sirds-asinsvadu saslimšanām,
bronhiālo
astmu, cukura diabētu, aknu, nieru, centrālas
nervu sistēmas un onkoloģiskām slimībām;
• cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu;
• cilvēki ar vielmaiņas traucējumiem, t.sk.
lieko svaru vai aptaukošanos.

Ja ārsta padoms nepieciešams
ārpus Tava ģimenes ārsta darba
laika, zvani uz Ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni – 66016001.
Tālruņa darba laiks: darba dienās
no plkst.17.00 līdz 8.00, bet
brīvdienās un svētku dienās –
visu diennakti.
Plašāku informāciju par infekcijas
slimībām, vakcināciju un profilaksi
meklē www.spkc.gov.lv, kā arī pie
sava ģimenes ārsta.

Informācija sagatavota, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra materiālus: https://ecdc. europa.eu/, http://www.who.int/.

Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti
Lai saimniekotu ekonomiski
un ilgtspējīgi, zemkopim ir svarīgi regulāri sekot līdzi barības
vielu bilancei augsnē, kā arī
veikt augsnes agroķīmisko izpēti (AAI). Tas ļauj precīzāk plānot
nepieciešamo augu barības vielu
nodrošinājumu. AAI ir agronomiski nozīmīgs priekšnoteikums
veselīgu augu un augstas ražas
ieguvei. AAI rezultāti jāņem
vērā, izvēloties audzējamo kultūraugu un plānojot mēslošanas
līdzekļu lietošanu.
Jau 2009. gadā ir spēkā

stājušies
Ministru
kabineta 2009. gada 15. septembra
noteikumi Nr. 1056 «Lauksaimniecības produktu integrētās
audzēšanas, uzglabāšanas un
marķēšanas prasības un kontroles kārtība». Noteikumos
ietvertais nosacījums par augsnes agroķīmisko izpēti vai
augsnes agroķīmiskajām analīzēm jāpilda katram integrētās
lauksaimniecības produkcijas
audzētājam, bet finanšu resursu
trūkuma dēļ ne vienmēr tas izdarāms visai platībai uzreiz.

Tādēļ audzētājiem, kuri vēl
nav reģistrēti Lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas
reģistrā un kuri neapsaimnieko
lauksaimniecībā
izmantojamo
zemi īpaši jutīgajā teritorijā, augsnes agroķīmiskā izpēte gadskārtēji jāveic vismaz 15 procentos no apsaimniekotās platības.
Tādējādi tiks izpildīts nosacījums
par AAI vai augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu ne mazāk
kā 60 procentos apsaimniekotās
platības līdz 2019. gada 31. decembrim un arī nosacījums, ka

augsnes kartes nebūs vecākas
par septiņiem gadiem.
Tātad audzētājam jau līdz
2018. gada 31. decembrim bija
jābūt veiktai augsnes izpētei
ne mazāk kā 45 procentos apsaimniekotās platības, lai līdz
2019. gada 31. decembrim tā
būtu veikta ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības,
līdz 2020. gada 31. decembrim
– ne mazāk kā 75 procentos
apsaimniekotās platības, līdz
2021. gada 31. decembrim – ne
mazāk kā 90 procentos apsaim-

niekotās platības, tādējādi līdz
2022. gada 31. decembrim noteikumu nosacījumiem atbilstošu izpēti veicot visā apsaimniekotajā platībā.
Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar AAI un augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu!
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis +371 67027498,
e-pasts ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

2019. gada februāris

www.pavilosta.lv

7

8

www.pavilosta.lv

2019. gada februāris

Kavējas atmiņās par barikāžu laiku

Turpinājums.
Sākums 1. lpp.
Uz piemiņas pasākumu it
īpaši tika aicināta jaunā paaudze
– skolēni, kam nodot šos stāstus
un pieredzi, lai nekas tāds vairs
nekad neatkārtotos. Lai viņiem un
Latvijai šādas dienas nebūtu vairs
jāpiedzīvo.
Pēc kavēšanās atmiņās, veroties ugunskura gaismā, piemiņas
pasākums turpinājās kultūras
nama iekštelpās, kur priekšnamā
ikvienam bija iespēja apskatīt fotoizstādi no Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma fondiem
par barikāžu laiku. Mūsu puses
barikāžu dalībnieki dažās fotogrāfijās sevi atpazina, atsaucot atmiņā
laiku, kas tika pavadīts Rīgā un nocietinājumos.
Kad kultūras nama mazā zāle
bija pasākuma apmeklētāju piepildīta, 413. Pāvilostas jaunsargu vienības jaunsargi svinīgi zālē ienesa
Latvijas valsts karogu. Pāvilostas
novadpētniecības muzeja vadītāja
Irina Kurčanova atklāja pasākumu
un ar klusu brīdi aicināja pieminēt
aizgājušos barikāžu dalībniekus.
Klātesošos uzrunāja Pāvilostas
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: “Paldies par jūsu
drosmi, kad ar kailām rokām un
ticību par brīvu valsti nenobijāties
un bijāt Rīgā barikādēs. Lai spēks
un veselība turpmāk pavada jūs ik
dienas!”
Savukārt Pāvilostas nodaļas
Tautas frontes vadītāja Gunta Raibarte sacīja: “Šogad aprit 28 gadi,
kopš tika celtas barikādes Rīgā
1991. gada janvārī. Latvijas iedzīvotāji apsargāja Augstāko Padomi,
Ministru Padomi, Radio un TV centru Zaķusalā, Radio namu Doma
laukumā, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus, lai nepieļautu Padomju Savienības militāro
agresiju un stratēģisku objektu ieņemšanu. Latvijas Tautas frontes
valde 1990. gada decembra sākumā
sagatavoja paziņojumu “X stundai”
– nevardarbīgās pretošanās aicinājumu, ja Padomju Savienība ar
spēku gribētu pakļaut Baltijas valstis. Padomju Savienība piedāvāja
Latvijai jaunu Savienības līgumu,
kuru parakstot tā atteiktos no neatkarības idejas. Tika vākti paraksti
pret šo līgumu. Mihails Gorbačovs

Foto: A. Paipa un M. Kurčanova

janvāra sākumā izteica ultimātu
Baltijas valstīm atcelt valstu neatkarības deklarācijas. Rīgā notika Padomju Savienības piekritēju uzbrukumi, OMON ieņēma Preses namu
un Interfronte pieprasīja valdības
atkāpšanos. Padomju Savienība
bija nolēmusi veikt militāru darbību
Baltijas valstīs, par to liecināja arī
nelikumīga jauniešu iesaukšana
padomju armijā. Apstiprinājums
tam bija padomju armijas tanku uzbrukums naktī no 12. uz 13. janvāri
Viļņas televīzijas tornim un radio,
kur gāja bojā 14 civiliedzīvotāji un
vairāk nekā simts tika ievainoti.
1991. gada 12. janvārī Latvijas Tautas fronte aicināja latviešus pulcēties tautas manifestācijā un iestāties
pret iespējamo bruņoto apvērsumu
un padomju armijas bruņotajām
akcijām Lietuvā. 13. janvāra dienā
notika viena no iespaidīgākajām
Latvijas Tautas frontes rīkotajām
manifestācijām, Daugavmalā pulcējās cilvēku tūkstoši un plīvoja
Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi.
Naktī Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Īvāns uzrunāja latviešu tautu radio, aicinot

lauksaimniekus ievest Rīgā smago
tehniku un veidot barikādes. Tas
bija brīvprātīgs, bet koordinēts pasākums, ko organizēja Latvijas Tautas
fronte sadarbībā ar Tautas frontes
nodaļu koordinatoriem visā Latvijā.
Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas
devās uz barikādēm un sargāja posteni Nr. 1 – Pulvertorni. Kopumā no
Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta uz barikādēm devās ap 140 mūsu
cilvēku. Barikādēs Rīgā notika arī
vairākas apšaudes – 16. un 20. janvārī, kurās bojā gāja 5 cilvēki, bet
vēl 34 tika ievainoti, viņu vidū arī
mūsu cilvēks – Dagnis Ozols, kuram
šis nepatīkamais atgadījums beigās
pavērsās pozitīvā iznākumā, apprecot toreiz slimnīcā strādājošo
medmāsiņu Ivetu un izveidojot
stipru ģimeni.” Vēl noslēgumā Gunta Raibarte sanākušajiem ziņoja,
ka ir iespējams nokārtot barikāžu
dalībnieku apliecības, kas paredzētas uzrādīšanai valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu
“Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Šis likums paredz, ka
pašvaldība ir tiesīga noteikt šīm
personām sociālās garantijas, pie-

šķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai
pakalpojumu saņemšanā.
Turpinājumā
klātesošajiem
bija iespēja noskatīties nelielu
fragmentu no dokumentālās filmas, kur redzama Pāvilostas novadnieku dalība barikādēs Rīgā.
Savukārt sacenieks Artis Arājs
pasākuma apmeklētājus aicināja kopīgi nodziedāt tā saucamās
“Dziesmotās revolūcijas” iemīļotākās dziesmas – Ievas Akurāteres
dziedāto “Manai tautai” un Raimonda Paula sacerēto “Cielaviņu”,
jo arī dziesmai šajā trauksmainajā
laikā bija liela nozīme, tā palīdzēja
stiprināt pārliecību un ticību par
brīvu valsti.
Sanākušajiem bija iespēja noklausīties arī barikāžu dalībnieku
atmiņu stāstos, ko priekšlasīja
skolas jaunieši. Ar atmiņu stāstiem 2000. un 2001. gadā savulaik dalījušies: Vasīlijs Lazukins,
Agris Gertsons, Zane Mežavilka
par sava tēva Vara Vīganta stāstīto, Dzintra Arāja, Juris Blaubārdis
un Andris Horna. Bet pāvilostnie-

ce, dzejniece un aktīva barikāžu
dalībniece Smaida Eglīte atceres
pasākumā dalījās ar savu stāstu
un piedzīvoto Rīgā, kā arī klātesošajiem priekšlasīja dažus savus
dzejoļus, ko toreiz deklamēja arī
barikādēs. Vēl barikāžu atceres
pasākumā ar atmiņu stāstiem
dalījās sacenieks Alfrēds Draugs
par Sakas pagasta cilvēkiem, kas
devās uz barikādēm, sacenieks
Zigurds Pētersons, kurš nolasīja
Rīgā barikādēs tapušos dzejoļus,
un pāvilostnieks Valdis Stūre par
tā laika valdošo neziņu un satraukumiem pilnām dienām.
Bet noslēgumā Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva
Vārsberga pateicās ikvienam par
pasākuma apmeklēšanu un kuplināšanu gan ar dziesmām, gan ar
dzejoļiem, gan ar atmiņu stāstiem
un aicināja vēl uzkavēties, lai brīvā
atmosfērā sarunās par barikādēm
cienātos ar siltu tēju, gardām spēka maizītēm un Valijas Pētersones
gatavoto gardo kūku.
Sabiedrisko attiecību
speciāliste Marita Kurčanova
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Par Pāvilostas novadu stāsta
tūrisma izstādē “Balttour 2019”
Jau klāt 2019. gads! Janvāra beigas, februāra sākums,
kā parasti, ir tūrisma izstāžu
laiks. 31. janvārī devāmies uz
Rīgu, lai jau uzstādītu savu
darba vietu trīs dienām starptautiskajā tūrisma izstādē
“Balttour 2019”.
No 1. līdz 3. februārim Rīgā
norisinājās starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour 2019”, kas
vienuviet šogad pulcēja 850
tūrisma uzņēmumus un to pārstāvjus no dažādām pasaules
valstīm.
Arī šogad Pāvilostas novada
Tūrisma informācijas centrs ar
atsevišķu stendu aicināja apmeklētājus iepazīt Pāvilostas puses
piedāvājumus un uzzināt par
jaunumiem, kas gaidāmi šajā tūrisma sezonā. Šogad uz tūrisma
izstādi devās Pāvilostas novada
TIC pārstāves – Anta Lībiete un
Anta Podziņa, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina
Kurčanova un Vērgales/Ziem
upes TIC vadītāja Daina Vītola.
Līdzi mums devās arī Ziemupes
jūrmalas rūķi un Ziemassvētku
vecītis.
Piektdien stendu apmeklēja
arī Pāvilostas novada pašvaldības
pārstāvji – domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons, izpilddirektors Alfrēds Magone, sabiedrisko
attiecību speciāliste Marita Kurčanova, lai aplūkotu, ko šogad
piedāvāsim apmeklētājiem.
Pirmā diena, piektdiena, ik
gadu tiek rīkota kā profesionāļu
diena, kurā visvairāk interesi izrādīja tūrisma firmas un gidi, kas
vēlējās vasarā vest tūrisma grupas uz novadu.
Viens no jaunumiem, kuru
piedāvājām gan profesionāļiem,
gan citiem interesentiem bija
jaunās ekspozīcijas Pāvilostas
novadpētniecības muzejā, kuras
atklāja pagājušajā gadā. Tāpat
arī tika piedāvāts apmeklēt Pāvil
ostas pilsētu, Akmeņraga bāku,
“Ievleju” lauku maizes ceptuvi,
“Jūras rotas”, izzināt zivju kūpināšanu, baudīt izbraucienus ar
kuģīti u. c.
Muzeja vadītāja līdzi bija
paņēmusi arī 3D brilles no jaunākās ekspozīcijas un apmeklētājiem ļāva iejusties zvejnieku
arodā. Visi atzina – ir interesanti!
Tāpat piektdien stendā par sevi
stāstīja “Rūķupes” rūķi, kuri apmeklētājus iepazīstināja ar savu
piedāvājumu ģimenēm.
Šajā dienā uz skatuves tika
noskaidroti arī konkursa “Gada
cilvēks tūrismā 2018” laureāti.
Balvu pasniedz jau 16. reizi, un
kopš 2003. gada tā ir ieguvusi
statusu Latvijas tūrisma nozarē
un Latvijas tautsaimniecībā. Septiņās nominācijās laureāti tika
apbalvoti par nozīmīgu ieguldījumu un veiksmīgu darbību. Nominācijā “Tūrisma informācijas
centra vadītājs 2018” par laureāti
tika atzīta Liepājas reģiona Tūris-

ma informācijas biroja vadītāja
Inta Šoriņa. Mums ir liels lepnums, ka Intas darbs ir pamanīts
un novērtēts!
Nākamā dienā, sestdienā, izstāde bija plaši apmeklēta un interesenti labprāt vēlējās uzzināt
par nakšņošanas iespējām, pasākumiem, aktivitātēm gan adrenalīna cienītājiem, gan ģimenēm
ar bērniem. Padziļināta interese
apmeklētājiem bija arī par jaunizveidotajiem putnu vērošanas
maršrutiem. Jaunais pārgājiena
maršruts gar Baltijas jūru “Jūrtaka”, kura trīs posmi vijas cauri

arī Pāvilostas novadam, saistīja
dabas mīļotājus un citādākas
atpūtas cienītājus. Jaunie tūrisma materiāli par Baltu ceļu un
industriālo mantojumu, kuros
arī esam atrodami, raisīja daudz
jautājumu un bija arī populārs
materiāls, kuru apmeklētāji labprāt paņēma līdzi. Joprojām liela
interese ir par velomaršrutiem
mūsu pusē, laivošanas iespējām
Tebras, Durbes un Sakas upēs.
Tā kā šogad stenda novietojums nebija tas veiksmīgākais,
bijām novietoti skatuves malā,
tad grūtības radīja komunikācija

ar cilvēkiem. Nebija iespējams
sarunāties, tikai tad, kad uz skatuves muzikantiem bija pauzīte,
vairāk laika varējām veltīt sarunām ar cilvēkiem. Sestdienas rītā
kopā ar “Rūķupes” rūķiem pieņēmām lēmumu, ka loteriju, kuru
izsludinājām no plkst. 12.00 līdz
13.00, rūķi kopā ar Ziemassvētku
vecīti iznēsās pa abām hallēm.
Bijām sagatavojušas 600 loterijas
biļetes un, pateicoties čaklajiem
Ziemupes rūķiem un Vecītim,
stundas laikā gandrīz visi 600
apmeklētāji atrada Pāvilostas
novada stendu un saņēma mazu
piemiņu no Pāvilostas novada
TIC, Ziemupes jūrmalas stāvlaukuma vai nodegustēja Pāvilostas
puses labumus. Lielo balvu sagādāja “Rūķupe” – dāvanu karti
ģimenei, lai 2019. gada noslēgumā paciemotos pie Ziemassvētku
vecīša un rūķiem.
Lielā balva aizceļoja uz Kandavas novadu pie Intas Liepiņas!
Kandavniece bija ļoti gandarīta
par balvu, un ļoti ceram, ka dāvaniņa tiks izmantota.
Svētdienā ļaužu plūsma bija
līdzīga piektdienas. Rindas pie
ārdurvīm neveidojās, un nesteidzīgā ritmā varējām pavadīt izstādes pēdējo dienu, lai apmainītos ar tūrisma materiāliem ar
pārējiem tūrisma centriem.
Šajā gadā Kurzemes Tūrisma
asociācija (KTA) izmēģināja spēkus ‘’Atklāj pasauli” hallē. Daudzi
pēc ieraduma tajā meklēja Kurzemi, un daži bija dziļi vīlušies, ka
jāiet meklēt kopējais Kurzemes

stends otrā zālē, bet citi atkal
izteicās atzinīgi par šo drosmīgo
izaicinājumu, kuru pieņēmusi
KTA. Tagad visiem priekšā izvērtējums par aizvadīto izstādi, mainīt ierasto vai atgriezties.
Arī mēs izvērtēsim visus plusus un mīnusus pēc šīs izstādes,
lai nākamajā gadā varam strādāt
vēl produktīvāk.
Bet neskatoties uz nelielo vilšanos šajā gadā, izstāde ir lieliska vieta, kur satikt gan kolēģus
no Kurzemes, gan no tālākajām
malām un arī labākos tūrisma
speciālistus. Sarunās vienmēr
rodas daudz ideju un plāni jaunajai sezonai. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, šogad nejauši
pievērsu uzmanību noietajiem
soļiem izstādes laikā. Kopā pa 3
dienām izstādē noieti ap 30 km
no manas puses. Neiedomājami!
Kopš februāra sākuma visi
interesenti var iegriezties Pāvil
ostas novada TIC un aplūkot,
saņemt jaunās informācijas brošūras gan par Pāvilostas novadu,
gan arī citas interesējošās.
Lielu paldies vēlamies teikt
visiem, kuri palīdzēja gatavoties
mums izstādei, kā arī mūsu šoferītim Edgaram Kuplajam, “Rūķ
upes” rūķiem un Ziemassvētku
vecītim, lauku maizes ceptuvei
“Ievlejas”, zivju veikalam “Kaija”,
apmeklētājiem un visiem, kuri
vēlēja mums izdevušos izstādi!
Uz tikšanos!
Pāvilostas novada TIC
vadītājas p. i. Anta Lībiete
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Ziņas no Pāvilostas vidusskolas
16. janvārī notika 5. un 6. klases kopīgā mācību ekskursija. Braucām iepazīt Liepājas Leļļu
teātra aizkulises, lai vairāk uzzinātu, kas ir leļļu
teātris, kā top lelles, cik leļļu teātri vispār pastāv
un, svarīgākais, par leļļu teātra aktiera profesiju – kādam jābūt aktierim, kur par to mācās. Tas

bija ļoti atraktīvi, interesanti un izzinoši! Pēc tam
devāmies uz kino “Cinamon Balle” un noskatījāmies gudru animācijas filmu par interneta pasauli. Gūtā atziņa – aktieris ir smaga profesija!

18. janvārī 3. klases skolēni prezentēja katrs
savu izlasīto grāmatu. Katra skolēna uzdevums noteiktā laika periodā bija izlasīt savu grāmatu, lai pēc
tam to prezentētu. Uz šo notikumu tika aicināti skolotāji, kuri tai brīdī bija brīvi no mācību stundām. Laiks
paskrēja ātri un aizraujoši. Prezentācijas bija lieliski
sagatavotas! Pārdomāti pasniegtas! Dažādās formās!

Tika demonstrēts pētījums, uzdoti jautājumi, klātesošie tika iesaistīti arī praktiska uzdevuma veikšanā. Rezultātā viens otru novērtējām: paslavējām,
pajautājām, piedāvājām. Paldies skolēniem, skolotājai G. Benetei, vecākiem par palīdzību un atbalstu!

Skolotāja Anna Kaže

Direktore Marita Rolmane
23. janvārī ar 1. – 4. klašu
skolēniem tikās nepilngadīgo
lietu inspektore I. Šteinberga,
lai runātu un atgādinātu, kas
jāievēro savstarpējā saskarsmē
klātienē, kā arī lietojot interneta
sociālos tīklus. Akcentēja gājēju
drošību, drošību uz ledus, kur
klāt jābūt pieaugušam. Vērsa uzmanību, ka problēmu gadījumā
vienmēr jāmeklē pieaugušā palīdzība – vecāki, skolotājs, cits pazīstams pieaugušais. Atgādināja
par personīgo mantu neaizskaramību bez īpašnieku piekrišanas,
kā arī atbildību, ja tas netiek ievērots. Skolēni iesaistījās sarunā,
uzdeva interesējošos jautājumus,
sniedza atbildes uz inspektores
jautājumiem.
Direktore Marita Rolmane
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Latvijas publisko bibliotēku
lasītājiem jauna iespēja – bez
maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē
mobilajā ierīcē vai datorā

Visās Latvijas pašvaldību
publiskajās bibliotēkās šajā 2019.
gadā lasītājiem tiek piedāvāts
jauns, inovatīvs pakalpojums
– “3td e-GRĀMATU bibliotēka”
vietnē www.3td.lv. To nodrošina
Kultūras informācijas sistēmu
centrs sadarbībā ar SIA “Tieto
Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC”
un publiskajām bibliotēkām. Jau
no 7. janvāra ikvienam ir iespēja
bez maksas lasīt latviešu autoru
darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai
veicinātu grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.
Šobrīd
tīmekļa
vietnē
www.3td.lv ir pieejams daudzveidīgs e-grāmatu piedāvājums – vairāk nekā simt apgāda “Zvaigznes
ABC” izdevumu (galvenokārt
daiļliteratūra) – gan latviešu literatūras klasika (Apsīšu Jēkabs,
Jānis Ezeriņš u.c.), gan mūsdienu
autoru grāmatas, kuras iemantojušas lasītāju atzinību, tai skaitā
Vladimira Kaijaka “Enijas bize”,
“Zem Marsa debesīm”, “Nārbuļu
dēli” un “Mantinieki”, kas pamatā populārajam televīzijas seriālam “Likteņa līdumnieki”, tāpat
kinorežisora Aivara Freimaņa
“Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas
un detektīvžanra darbi.
Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un
parole) jāveic reģistrācija vietnē

Letonika.lv

www.3td.lv. Ja vēl neesat kļuvis
par publiskās bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš neesat tajā
izmantojis autorizācijas datus,
varat vērsties jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.
Turpmāk paredzēts ne tikai
papildināt “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” saturu ar jaunām e-grāmatām, bet arī attīstīt platformas
izmantošanas iespējas, iekļaujot
to vienotajā Latvijas e-pakalpojumu sistēmā. “3td e-GRĀMATU
bibliotēkas” attīstībā nozīmīgi
arī pašu lasītāju priekšlikumi,
kas palīdzēs saturiski papildināt
platformu un padarīt to par ērti
lietojamu e-pakalpojumu.
Projekta “3td e-GRĀMATU
bibliotēka” vadītāji cer uz Latvijas bibliotekāru atsaucību un
sadarbību, aicinot tos piedāvāt
lasītājiem literatūru arī jaunā –
elektroniskā formātā. Un, jo lielāka būs pašu lasītāju interese par
“3td e-GRĀMATU bibliotēku”,
jo aktīvāk tā tiks pilnveidota un
papildināta ar jauniem oriģinālliteratūras un tulkojumu izdevumiem, līdzās apgādam “Zvaigzne
ABC” izvēršot sadarbību arī ar
citām izdevniecībām.
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas
sistēmu centra
projekta vadītāja asistente,
tel. 67844902
E-pasts:
ilma.elsberga@kis.gov.lv

Pāvilostas bibliotēka
piedāvā saviem lasītājiem

iespēju piekļūt datubāzei www.letonika.lv
ārpus bibliotēkas telpām.
Lai iegūtu piekļuves datus,
lūdzam vērsties pie mums bibliotēkā!

Zināmi Liepājas apriņķa
amatierteātru skates rezultāti
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 8. decembrī notika Liepājas apriņķa amatierteātru skate, kurā piedalījās amatierteātri no Pāvilostas,
Kalvenes, Nīcas, Vaiņodes, Durbes un Vērgales.
4. februārī Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra režisore iesniedza skates rezultātus, un tie ir:
l
Nīcas amatierteātris – 1. pakāpe (43 punkti) –
izvirzīti reģionālajai skatei;
l
Durbes amatierteātris “Dīvatrons” – 1. pakāpe (40 p.);
l
Kalvenes amatierteātris “Nebēda” – 2. pakāpe (38 p.);
l
Vērgales amatierteātris – 2. pakāpe (38 p.);
l
Pāvilostas amatierteātris – 2. pakāpe (37 p.);
l
Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši” – 3. pakāpe (33 p.).

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS
21. janvārī 12. klases skolēni tikās ar karjeras
konsultanti Ligitu Eihvaldi, kura iepazīstināja ar
karjeras iespējām pēc vidusskolas. Sākumā skolēni
aizpildīja darba lapas par aktivitātēm, kuras skolēni
īstenojuši nākamās profesijas virzienā, un apzinā-

ja izglītības iestādes, kurās ir iespējams apgūt izvēlēto profesiju. Jaunieši iepazinās ar portāla NIID
iespējām. Paldies L. Eihvaldei par atsaucību.
Skolotāja Ārija Paipa

2019. gada 22. februārī:
n plkst. 11.00
Vērgales pagasta pārvaldē;
n plkst. 12.00
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).
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Pāvilostas bibliotēkā
vienlaicīgi atklāj divas izstādes
Lai gan ierasts, ka gada sākums un janvāris ir klusāks un
mierīgāks laiks, tomēr Pāvilostas
bibliotēkā 16. janvāris bija radošuma, krāsainības un notikumiem bagāta diena, jo tika atklātas divas izstādes vienlaicīgi.
Pasākumu atklāja Pāvilostas
Mūzikas un mākslas skolas dzintara apstrādes skolotāja Solveiga
Vārna, kura klātesošajiem pastāstīja, ka dažādas rotiņas sākusi
gatavot, būdama pavisam maza
meitene toreizējā pionieru namā
Liepājā. Gan toreiz un arī šobrīd
Solveigai ļoti patīk strādāt ar dzintaru, un nupat jaunatklājums ir
arī jūras izskalotie stikliņi, kas
labi izskatās gan krellēs, gan
gredzenos, gan rokassprādzēs.
Bet šobrīd Solveiga Vārna aktīvi
darbojas Liepājā, studijā “Zītars”.
Rotu meistare aicināja ikvienu
apmeklēt skolas mākslas nodaļas
dzintara apstrādes nodarbības,
kur izpausties radoši un izgatavot
sev kādu smukumlietu.
Savukārt Pāvilostas Mūzikas
un mākslas skolas direktore Inga
Šnore pastāstīja, kā aizsākusies
sadarbība ar Solveigu. Viss noticis aizgājušajā vasarā, ciemojoties studijā “Zītars” Liepājā, kur
ļoti iepatikušies redzētie darbi.
Direktore, necerot uz pozitīvu
iznākumu un atbildi, tomēr piedāvājusi Solveigai darboties Pāvilostas skolā dzintara apstrādē.
Un patīkams bijis pārsteigums,
kad Solveiga piekritusi sadarbībai un strādāt Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā. Šobrīd Pāvilostas bibliotēkā ir apskatāma
tikai neliela daļa no skolotājas
Solveigas Vārnas darinātajām rotām, tomēr tās ir ļoti skaistas un
interesantas. Dzintara apstrādes

skolotāja ļoti priecājās par savām
skolniecēm, kas ar lielu aizrautību darbojas dzintara apstrādes
nodarbībās.
Par otro izstādi, ko arī atklāja šajā dienā, pastāstīja mākslas
nodaļas skolotāja Inita Zingnika.
Izstādē ir apskatāmi 2017./2018.
mācību gada Pāvilostas mākslas
skolas valsts konkursa darbi –
ilustrētas dzejoļu grāmatiņas.
Katram audzēknim bija jāizvēlas
kāds dzejolis un jāizveido grāmatiņa ar saviem zīmējumiem.
Kad Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola uzzināja par
šo konkursu, viņa piedāvāja bērniem izvēlēties arī kādu no mūsu
novadā dzīvojošās rakstnieces
Ilzes Jackēvičas-Voitkevičas bērnu
dzejolīšiem. Tā tapa grāmatiņas
ar viņas dzejoļiem par Kriksīti
un Kripatiņu, rūķiem un ziemu.
Grāmatiņās ir ilustrēti arī citu
autoru darbi – Ineses Zanderes,
Ilgas Bērzas, Jāņa Baltvilka, Leona
Brieža, Raiņa u.c. Ik gadu valsts
konkursā tiek izvirzīta cita, atšķirīga tēma, bet šī tēma par dzejoļu
ilustrāciju bērniem likās ļoti saistoša, tāpēc ar lielu interesi tapa
izstādē apskatāmie darbi. Liels
nopelns un atbalsts bērniem grāmatiņu darināšanā ir arī bijušajai
skolotājai Rutai Ozolai.
Izstāžu atklāšanas pasākumā
viesojās arī dzejniece Ilze Jackēviča-Voitkeviča, kas ir viena no
novada literātēm, kas raksta arī
bērnu dzejoļus. Ilze atklāja, ka
tā pa īstam rakstīt sāka 1996.
gadā, kad mācījusies 9. klasē
un skolotāja uzdevusi iemācīties
Ziemassvētku dzejoli. Bet atrast
dzejoli, kas tik ļoti patiktu, lai to
no galvas iemācītos, Ilze nevarējusi, tāpēc bija jāizdomā pašai

Ziemassvētku dzejolis. Skolotāja
novērtējusi meitenes veikumu,
ieliekot augstāko atzīmi. Tā aizsākās dzejoļu rakstīšana. Nupat
dzejniece izdevusi divus dzejoļu
krājumus, kurus Ilze uzdāvināja
arī Pāvilostas bibliotēkai. Dzejoļu
autore bija ļoti priecīga par bērnu
radošumu un izdomu, atzīstot, ka
dažus viņas dzejoļus, kas ilustrēti kā grāmatiņa, ir pat grūti atpaFoto: I. Zingnika

zīt. Taču ir liels prieks, ka mūsu
novadā dzīvo tik radoši bērni,
ar kuriem ir jālepojas ik dienas.
Ilze atzina, ka nākotnē ir plāns
sarakstīt pasaku grāmatu par
puteklīti Rūdi, kam ilustrācijas
varētu lūgt uzzīmēt mākslas nodaļas bērniem. Savukārt mākslas
nodaļas skolotājas labprāt piekrita šādai sadarbībai.
Pāvilostas bibliotēkā gan Sol-

Foto: M. Kurčanova

veigas Vārnas veidotā rotu izstāde, gan mākslas nodaļas bērnu
ilustrēto grāmatiņu izstāde un
gleznojumu izstāde “Dzintargraudi” būs apskatāma līdz pat
februāra beigām.
Rakstu veidoja sabiedrisko
attiecību speciāliste
Marita Kurčanova un
skolotāja Inita Zingnika

Mākslas nodaļas
audzēknes gūst
iedvesmu Liepājā
9. janvārī Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēknes, kuras
apgūst dzintara apstrādi, devās
uz Liepāju, lai apmeklētu Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra lietišķās mākslas
studiju “Zītars”. Skolotāja Solveiga Vārna, kas meitenēm Pāvilostā māca dzintara apstrādi,
uzaicināja apmeklēt studiju,
kurā pati darbojas jau daudz
gadu.
Studijā bija iespēja gan apskatīt gatavus darbus, gan arī
vērot, kā strādā profesionāli
dzintara apstrādes meistari, un
uzzināt, kādu vēl nezināmu apstrādes tehnikas paņēmienu.
Meitenēm bija arī iespēja sa-

līdzināt dzintara apstrādes iekārtas studijā ar tām iekārtām,
kas ir mākslas nodaļā. Bija interesanti vērot, kā pieredzējušu
meistaru rokās parasti dzintara
gabaliņi pārvēršas par skaistām
rotaslietām.
Studijas vadītāja Austra Ziemele parādīja savu īpašo dzintara
kolekciju, kurā apskatāmi visdažādāko nokrāsu un formu dzintari, kurus meistare sakrājusi ilgu
gadu laikā.
Meitenēm ar lielu interesi
vērojot gan skaistās rotaslietas,
gan arī meistaru darbu, radās pa
kādai idejai, ko turpmāk mēģināt
realizēt skolas darbos.
Skolotāja Inita Zingnika
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Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra
statistika par 2018. gadu
Tūrisma jomā aizvadītais 2018. gads ir bijis ļoti veiksmīgs. Apkopotā statistika liecina,
ka arvien vairāk tūristu apmeklē Pāvilostas novadu. Kopumā informācija pagājušajā gadā
tika sniegta 11 638 tūristiem. Personīgi Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrā bija
ienākuši 10 882 apmeklētāji, pa telefonu apkalpoti 704 interesenti un ar e-pastu starpniecību
apkalpoti 52 interesenti.

meklējuma iemesls ir Pāvilostas novada informatīvā izdevuma saņemšana (1291 apmeklētājs). Kā arī informācija par autobusiem (791 apmeklētājs), Kurzemi (643 apmeklētāji). Liela
interese bija par velonomu un velomaršrutu, un citām aktīvās atpūtas iespējām. (Skat. 4. att.)

4. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju interesējošās tēmas 2018. g.
1. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits pa gadiem
2018. gadā Pāvilostas novada TIC apkalpoto tūristu skaits ir pieaudzis – 10 882 tūristi, kas
ir par 1498 vairāk nekā 2017. gadā. (skat. 1. att.) Iepriekšējos gadus bija vērojama tendence
apmeklētāju skaitam samazināties, taču 2018. gads ir vērtējams pozitīvi. Prieks, ka ir audzis
apmeklētāju skaits, kuriem svarīgi uzzināt vēlamo informāciju klātienē, nevis to uzzināt no
citiem informācijas avotiem.
Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā, protams, ir vasara, īpaši jūlijs, kad pie mums pēc
informācijas vērsušies 2614 apmeklētāji. Nemainīgi šis ir visaktīvākais laiks vasarā, kad novadā norisinās daudzi pasākumi – Zvejnieku svētki, mūzikas un mākslas festivāls “Zaļais
stars”. Arī augustā tūristu bija gana daudz – 2043 apmeklētāji. Neierasti daudz apmeklētāju
šogad bija jūnijā, kopskaitā 1310 tūristu iegriezās Tūrisma informācijas centrā. Tas skaidrojams ar pilsētā notikušajām orientēšanās sacensībām “Kāpa 2018”, kas pulcēja ievērojamu
skaitu dalībnieku. Patīkamie laika apstākļi mūs priecēja ne tikai visus vasaras mēnešus, bet
arī maijā un septembrī. Tūrisma informācijas centrā šajos mēnešos pēc informācijas vērsās
vairāk apmeklētāju nekā citos gados šajos mēnešos.
Tāpat 25. novembrī Pāvilostā pirmo reizi norisinājās Nēģu diena, kas pulcēja apmeklētājus vairāk, nekā cerēts. Tika aizsākta atkal jauna tradīcija, un svētku svinēšana ir viens no
notikumiem, kas vilina un piesaista tūristus.
2018. gadā Pāvilostas novadu visvairāk apmeklējuši pašmāju ceļotāji no dažādām Latvijas
vietām – 5216 viesu. Arī Pāvilostas novada iedzīvotāji labprāt iegriežas Tūrisma informācijas
centrā – 3693 apmeklētāji.
Novadu aktīvi apmeklē arī ārzemju viesi. Kā ierasts, visvairāk ārzemju tūristu ir no
Vācijas – 930. Tāpat joprojām liela interese par Pāvilostas novadu ir no kaimiņu lietuviešu puses – 474 tūristi. Pie mums viesojušies arī 179 tūristi no Krievijas, 69 no Polijas, 41
no Francijas.

Visapmeklētākais objekts šogad novadā bija Akmeņraga bāka ar aptuveni 5000 apmeklētājiem. Otrs apmeklētākais objekts bija Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar 4002 apmeklētājiem. Kā jaunums muzejā šogad bija divas jaunas ekspozīcijas. Bet Vērgales pagasta muzejā
viesojušies 1517 apmeklētāji. Muzejs aizvadītajā gadā piedzīvoja pārmaiņas – tas tika atjaunots un nu ar iegūtajām jaunajām vēsmām turpinās priecēt muzeja apmeklētājus.
Aizvadītajā gadā kopumā tika īstenoti daudzi projekti, kuru rezultātā Pāvilostas novads
tika pie jauniem vaibstiem vairākos tūristu iemīļotos apskates objektos. Viens no realizētajiem projektiem, kas sevi labi pierādīja, ir Pāvilostas pludmales labiekārtošana. Projekta
rezultātā tika sakārtota piekrastes infrastruktūra, ko arī atzinīgi novērtēja gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Arī 2019. gadā tiks īstenoti vairāki projekti, kuri tūristu viesošanos
Pāvilostas novadā padarīs vēl interesantāku.
Novadā audzis arī naktsmītņu skaits – 49 naktsmītnes (2017. gadā – 45 naktsmītnes).
2018. gadā Pāvilostas novada TIC noslēdza astoņus jaunus tūrisma uzņēmēju sadarbības līgumus, bet četri līgumi tika lauzti. Trīs no tiem ir beiguši savu darbību pavisam.
Šī sezona ir bijusi aktīva arī Pāvilostas jahtu ostā. 2018. gadā Pāvilostas ostā ienākušas
295 jahtas, kas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir lielākais skaits. Prieks, ka tik daudz
viesu apciemo Pāvilostu arī pa jūras ceļiem.
Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kuri iesniedza informāciju statistikas apkopošanai,
– Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem, Pāvilostas ostas pārvaldei, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai, Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai,
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai Freimanei, Akmeņraga bākas pārvaldniecei Tatjanai Vešņakovai un Vērgales/Ziem
upes Tūrisma informācijas centra vadītājai Dainai Vītolai.
Ar detalizētāku 2018. gada statistikas atskaiti un statistiku par iepriekšējiem gadiem ir
iespējams iepazīties Pāvilostas novada mājaslapas www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms.

Nemainīga ir tūristu interese par Pāvilostu – pludmale, apskates vietas, pilsētas un novada karte un brošūras – par to kopā interesējušies 2026 tūristi. Tāpat aktuāla ir suvenīru
apskate un iegāde. Par tiem interesējās 1867 apmeklētāji. Aktuāls Pāvilostas novada TIC ap-

Pāvilostas novada TIC konsultante
Anta Podziņa

Mārsilieši koncertē Ropažos
Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Pāvilostas vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Mārsils” 26.
janvārī devās uz Ropažiem, lai
Ropažu Kultūras un izglītības
centrā ar savām dejām kuplinātu
koncertu “Kājām gaisā rudzos”,
kas ir Ropažu ikgadējs un
tradīcijām bagāts pasākums.
Lai gan ceļš bija mērojams
tāls,
tomēr
katram
deju
kolektīvam un dejotājam ir
svarīgi prezentēt sevi un novadu
ikreiz citādai publikai un
koncertēt uz dažādām skatuvēm,
tādējādi nostiprinot deju soli un
gūstot neatņemamu pieredzi.
Koncertā mārsiliešiem bija
iespēja skatīt Vidzemei raksturīgās dejas, iepazīt citus deju
kolektīvus un nodibināt ciešākas
saites ar tiem. Bet īpaši tuvas
draudzības saites izveidojās ar
Ropažu vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rudzi” un Ādažu tautas

deju ansambli “Sprigulītis”, kuri
izteica vēlmi viesoties arī Pāvilostā un kuplināt kādus Pāvilostas
novada svētkus.
Pāvilostas vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Mārsils” koncertā
“Kājām gaisā rudzos”skatītājus
priecēja ar trim dejām –
“Gričeniks” (hor. Gunta Skuja),
“Induļa Žigliņš” (hor. Gunta
Trukšāne) un “Lielais rits” (hor.
Agris Daņiļevičs).
Kopumā turpat divu stundu
garumā koncertā 20 dejas
izdejoja VPDK “Rudzi” no Ro
pažiem, TDA “Sprigulītis” no
Ādažiem, VPDK “Baloži” no
Baložiem, JDK “Māra” no Jaunbērzes, VPDK “Mārsils” no Pāvilostas, DA “Pērkons” no Rīgas un
VPDK “Vēlreiz” no Jūrmalas.
VPDK “Mārsils” dalībniece
Marita Kurčanova
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“Ceļā uz gaismu 2018”

Daudzdzīvokļu māja “Alfas”. Foto: Rudīte Bērziņa

Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš”. Foto: M. Kurčanova
Jau otro gadu biedrība “Pāvil
ostas kultūrvēsturiskais vides
centrs” īsteno savu ideju rīkot
Ziemassvētku rotājumu konkursu. Pagājušajā gadā vērtējām izrotātos īpašumus un iestādes Pāvilostas pilsētā. Šogad konkursā
pēc novada domes ierosinājuma
varēja piedalīties iedzīvotāji no
visiem Pāvilostas novada ciemiem.
Vērtēšanas komisijas locekļi
– ainavu arhitekte Uldze Liepiņa, māksliniece Daiga Krzišteka
un Pāvilostas novada ainavu arhitekte Anda Uzare saka paldies
visiem, kuri, izgaismojot un izrotājot savu apkārtni, palīdzējuši
radīt svētku noskaņu pilsētā un

novadā.
Apsekojot pieteiktos objektus
Pāvilostā un Vērgalē un izvērtējot
redzēto, vērtētāji nolēma šogad
konkursā nominēt un ar naudas
balvām (kopējā summa 180,00
EUR) un Atzinības rakstiem apbalvot:
- Kurzemnieku ģimeni Dzintaru ielā 37, Pāvilostā, nominācijā
“Labākais dzīvokļa logu svētku
noformējums”;
- daudzdzīvokļu māju “Alfas”
iedzīvotāju Ojāru Drulli Vērgalē,
nominācijā “Labākais daudzdzīvokļu ēkas svētku noformējums”;
- Pāvilostas PII “Dzintariņš”
nominācijā “Labākais izglītības

iestādes ēkas svētku noformējums”;
- Blaubāržu ģimeni Dzintaru ielā 36, Pāvilostā, nominācijā “Labākais dzīvojamās ēkas
svētku noformējums”;
- Vītolu ģimeni “Atvaros”,
Vērgalē, nominācijā “Labākais
balkona svētku noformējums”.
Pašvaldības ainavu arhitektes
Andas Uzares viedoklis par novērtētajiem objektiem: “Kurzemnieku ģimenei logu noformējums bija ļoti labi izdevies tieši
savas vienkāršības un saskaņotības dēļ. Patīkami, ka mājas
īpašnieki savu loga noformējumu
neslēpj, bet dalās tajā ar visiem
centra apmeklētājiem.
Jau iebraucot Vērgalē, daudzdzīvokļu māja “Alfas” piesaista
uzmanību. Svētku noformējumam ļoti labi izstrādāta kompozīcija, domāts gan par krāsu salikumu, gan par objektu ritmu.
Runājot par ritmu, varam piebilst, ka noformējuma autori bija
pat pievienojuši mūziku savam
noformējumam.
Pāvilostas PII “Dzintariņš”
svētku noformējums dekoratīvs
kā naktī, tā arī dienā. Radoši pie-

iets pie noformējuma elementu
izveides kokos – balti plastmasas
puķu podi kā zvani. Noformējumā ļoti labi varēja just, ka domāts
par mazākajiem iestādes apmeklētājiem – katru rītu un vakaru
iziet cauri nelielai pasakai.
Dzintaru ielas 36 Pāvilostā
svētku noformējumu pamanīja
gan garāmbraucēji, gan garāmgājēji. Jau pirms Ziemassvētkiem žūrija bija novērojusi, ka
garāmgājēji apstājas, lai kārtīgi
apskatītu, ko ģimene izplānojusi
un realizējusi šogad. Laikā pirms
Ziemassvētkiem ātri kļūst tumšs
un šis svētku noformējums izcili
parāda, ka ar tumsu var cīnīties
dažādos veidos.
Vītolu ģimenes balkons
“Atvaros” Vērgalē bija tik labi un
inovatīvi izstrādāts, ka piesaistīja
uzmanību pat no autoceļa Zemgaļi–Vērgale. Piebraucot tam tuvumā, tika secināts, ka balkons
ir ne tikai spilgti izgaismots, bet
tajā var nolasīt meža tematiku.”
Pēc pieteikto objektu apsekošanas Pāvilostas pilsētā un Vērgales centrā vērtēšanas komisija
bija patīkami pārsteigta par tur redzēto un secināja, ka Vērgalē pie-

teikto vērtēšanas objektu varēja
būt vairāk. Varbūt pie vainas bija
novēloti publicētā informācija vai
latviešu kautrīgums – “ko tad nu
es, gan jau citiem ir skaistāk…”.
Uz vaicājumu, kāpēc Vērgales
pusē tik maz pieteikto objektu,
pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups
paskaidroja, ka uzrunātie iedzīvotāji nav piekrituši piedalīties
konkursā (pēc konkursa nolikuma, piesakot vērtējamo objektu,
tas jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku).
Cerēsim, ka šā gada konkursā “Ceļā uz gaismu 2019”, kas
atkal norisināsies laika posmā
no Ziemassvētkiem līdz gadu mijai, pieteiksies vai tiks pieteikti
daudz vairāk svētku rotā tērptu
namu un iestāžu.
Vēlreiz paldies visiem iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmējiem, kuri gada tumšākajā laikā,
Ziemassvētkus gaidot, izrotāja
un izgaismoja savus pagalmus,
skatlogus, ēkas, balkonus, tā iepriecinot arī savus līdzcilvēkus.
Biedrības “Pāvilostas
kultūrvēsturiskais vides
centrs” vadītāja
Marita Horna

“Raibais prieks”

PRIEKULĒ
2. februārī Pāvilostas kultūras nama bērnu vokālais
ansamblis “Burbulīši” piedalījās Priekules 91. dzimšanas
dienai veltītajā bērnu koncertā “Raibais prieks”.
Pasākums izdevās raibs
un jauks, jo piedalījās deju un
dziesmu draugi no Bunkas,
Durbes, Skrundas, Pāvilostas,
Medzes un Priekules.
Pāvilostas ansambļa meitenes guva jaunus draugus un,
protams, skatuvisko pieredzi

un enerģiju, lai dziedātu un
darbotos tālāk. Jo jau pēc mēneša – 9. martā – gaidīsim bērnu
un jauniešu vokālos ansambļus
un popgrupas ciemos pie sevis Pāvilostā dziesmu festivālā
“Marta vējos”, kurš notiks pie
mums nu jau trešo gadu. Gaidīsim dziedātājus no Vērgales,
Pāvilostas, Priekules, Rīgas un
Liepājas.
Ansambļa skolotāja
Aija Gertsone
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Pāvilostas novads piedalās tūrisma izstādē Viļņā

Janvāra pēdējās nedēļas nogalē – no 25. līdz 27. janvārim –
Viļņā norisinājās starptautiskā
tūrisma izstāde «ADVENTUR
2019». Tā ir nozīmīgākā tikša-

nās vieta Baltijas jūras valstu
tūrisma profesionāļiem, kur
tiek dibināti kontakti, plānoti
jauni tūrisma maršruti un stiprināta esošā sadarbība.

Liepājas puses tūrisma piedāvājums šajā gadā tika prezentēts
Liepājas stendā, kas šogad atradās blakus Kurzemes stendam.
Pāvilostas novadu šajā gadā

izstādē pārstāvēja Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Anta Lībiete, iepazīstinot ar interesantākajām apskates vietām un 2019.
gada novada kultūras pasākumu
plānu. Šajā gadā nedaudz pamainījies Pāvilostas novada tūrisma
bukleta formāts un tūristi tiek
aicināti piedalīties visa gada garumā akcijā «Izbaudi Pāvilostas
novadu nesteidzoties!». Ikvienam
ir iespēja no mūsu sagatavotā
saraksta, kurš atrodams bukletā,
izvēlēties darāmās lietas, kamēr
atpūšas novadā, uzņemt foto un
dalīties ar tiem savā Instagram
kontā ar norādi #apcelopavilostasnovadu. Visi, kuri izpildīs visus
noteikumus, saņems piemiņas
lietu no Pāvilostas TIC. Arī Viļņas
izstādē visus, kuri plānojuši pavadīt brīvdienas pie mums, aicināju
piedalīties!
Piektdien stendā viesojās arī
LIAA pārstāve no Lietuvas un
tapa reportāža uz vietas kanālam
TV6, par piedāvājumiem Liepājā,
Liepājas apkārtnē un arī Pāvilostā. Tika iegūti vairāki noderīgi
kontakti, un ceram uz izdevušos
informācijas apmaiņu gan starp
nozares kolēģiem, gan gidiem,
tūrfirmām.
Šogad kaimiņu ceļotājus vairāk interesēja atpūta dabā un
pieejamās dabas takas un aktivitātes ģimenēm. Tūristu pieprasījums pēc dabas tūrisma ar
katru gadu aug, un šogad pēc
izstādes apmeklētāju intereses
tūrisma uzņēmējiem radās sajūta, ka uzņēmējiem jādomā pa-

pildu piedāvājumi, lai piesaistītu
apmeklētājus, jo novadā ir tikai
daži varianti, ko piedāvāt, bet ar
to ir par maz. Ja vēlamies konkurēt ar citiem Latvijas reģioniem,
ir jāsāk uzdrīkstēties piedāvāt ko
nebijušu, aizraujošu ģimenēm ar
bērniem, dabas mīļotājiem! Interesi izraisīja arī pagājušā gadā
tapušie putnu vērošanas maršruti. Aktīvās atpūtas iespējas, bagātīgais naktsmītņu piedāvājums,
jūra un pludmale ir tas, kas jo
projām pārsteidz lietuviešu ceļotājus. Daudzi no uzrunātajiem
pat zināja, kur atrodas Pāvilostas
novads, un jau iepriekšējās vasarās šeit ir pavadījuši brīvdienas.
Esam priecīgas, ka vairākos
gados ieguldītais darbs pie lietuviešu piesaistes ar katru gadu
dod lielāku interesi tieši no kaimiņu ceļotājiem.
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs (LRTIB) izstādes apmeklētājus iepazīstināja
ar pilsētas un apkārtnes tūrisma
piedāvājumu atpūtai dažādos gadalaikos, informēja par 2019. gada
kultūras un sporta notikumiem,
novadu tūrisma piedāvājumu, kultūrvēsturiskā un gastronomiskā
tūrisma iespējām, sniedza ieteikumus aktīvās atpūtas cienītājiem
un ģimenēm ar bērniem, kā arī
prezentēja konferenču rīkošanas
iespējas un atbildēja uz dažādiem
praktiskas dabas jautājumiem, kas
interesē potenciālos tūristus.
Pāvilostas novada TIC
vadītājas p. i. Anta Lībiete

Apstiprināti jauni lauksaimniecības, zivsaimniecības
un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi
8. janvārī valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības
garantiju programmas noteikumu projektu, kas būtiski uzlabos
garantiju sniegšanu un finansējuma pieejamību tiem noteikumos paredzētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem
ir nepietiekams nodrošinājuma
apjoms finansējuma saņemšanai
komercbankās.
Jaunie noteikumi nosaka
lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības pasākumu garantēšanas programmas
īstenošanas kārtību, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus. Tie aizstās līdz šim spēkā
esošos Ministru kabineta 2015.
gada 14. aprīļa noteikumus Nr.
192 «Lauksaimniecības un lauku
attīstības kredītu garantēšanas
programmas noteikumi», būtiski
uzlabojot garantiju sniegšanu un
attiecīgi kredītu un citu finanšu
pakalpojumu pieejamību. Atbalsta programmu sadarbībā ar komercbankām turpina administrēt
AS «Attīstības finanšu institūcija
Altum».
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ir palielināts maksimālais
kopējais vienam saimnieciskās

darbības veicējam izsniedzamo
garantiju apjoms. Turpmāk tas
varēs sasniegt 1 miljonu eiro,
neparedzot līdzšinējos ierobežojumus atsevišķām garantiju
saņēmēju grupām. Atbilstīgām
lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvām sabiedrībām un
atbilstīgām
mežsaimniecības
pakalpojumu sabiedrībām esošo
garantiju apmērs varēs sasniegt
attiecīgi 3,5 miljonus eiro un 2
miljonus eiro, vienlaikus ievērojot valsts atbalsta ierobežojumus
lielajiem saimnieciskās darbības
veicējiem.
Tāpat turpmāk neatkarīgi no
aizdevuma veida un atbalstāmā
pasākuma garantijas segs līdz 80
procentiem no finanšu pakalpojuma summas ne tikai aizdevumiem investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem, bet turpmāk
arī finanšu līzingam un finanšu
līzinga limitam, faktoringam,
banku garantiju limitam un kredītvēstulei. Paredzams, ka jaunie
noteikumi uzlabos saimnieciskās darbības veicēju piekļuvi
finansējumam un
samazinās
administratīvo slogu, tādējādi
nodrošinot paātrinātu garantiju
izsniegšanas laiku saimnieciskās
darbības veicējiem lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku teritoriju,

zivsaimniecības un mežsaimniecības jomā. Plānots, ka jauno
noteikumu ieviešana veicinās
jaunu garantiju izsniegšanu par
aptuveni 10 miljoniem eiro.
Plašāka informācija par MK
noteikumu projektu «Lauksaim-

niecības, zivsaimniecības un
lauku attīstības garantiju programmas noteikumi» pieejama
MK tīmekļvietnē. Jaunais notei-

kumu projekts stāsies spēkā pēc
tā publicēšanas oficiālā izdevuma «Latvijas Vēstnesis» tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja Viktorija Straujupe, sabiedrisko attiecību
speciāliste, tālrunis 67027622, viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Mazo lasītāju pirmā tikšanās jaunajā gadā
Foto: E. Horna

11. janvārī Pāvilostas bibliotēkā uz savu pirmo šī gada
tikšanos ieradās paši mazākie lasītāji. Šoreiz tēma bija
«Sniegbaltīte un septiņi rūķīši».
Prieks, ka bērnu vidū bija

gan pati Sniegbaltīte, gan arī rūķīši. Paldies vecākiem par bērnu
sagatavošanu pasākumam. Kopīgi spēlējām spēles un radoši
darbojāmies. Pakavējāmies arī
atmiņās par 2018. gada tikšanās
reizēm, noskatoties sagatavoto

prezentāciju. Bērni ar sajūsmu
vēroja bildes, it īpaši tās, kurās
atpazina sevi.
Uz tikšanos atkal 22. februārī plkst. 16.00!
Elīna Horna
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“Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā 2019”

1. vietu ieguva Ainars Gerkiens no Aizputes,
2. vietā ierindojās Sandis Bieriņš no Priekules,
3. vietā Aldis Barsukovs no Pāvilostas.
Jau vairākus gadus janvārī
Pāvilostā tiek organizēts Pāvil
ostas atklātais čempionāts galda tenisā. Šogad tas notika 2.
februārī Pāvilostas sporta zālē,
kopumā uz sacensībām pulcējot
58 skolēnus un 16 pieaugušos
no Pāvilostas, Rucavas, Durbes,
Rudbāržiem, Liepājas, Aizputes,
Priekules un Nīcas. Visi dalībnieki tika sadalīti piecās vecuma
grupās, kurās tad arī tenisa spēlētāji savstarpēji sadalīja godalgotās vietas.
Vecuma kategorijā “2010.
gadā dzimušie un jaunāki sportisti” sešu meiteņu konkurencē
1. vietu ieguva Airita Barsukova
(Pāvilosta), 2. vietā Monta Tumpele (Pāvilosta), 3. vietā Emma Dirbie (Durbe), 4. vietā Megija Eglīte-Egliņa (Durbe), 5. vietā Katrīna
Sikorska (Durbe) un 6. vietā Gabriela Signija Gurska (Durbe). Savukārt starp 9 zēniem 1. vietu ieguva Rihards Vaškus (Pāvilosta),
2. vietā Martins Zuļģis (Rucava),

1. vietu ieguva Rihards Vaškus (Pāvilosta),
2. vietā Martins Zuļģis (Rucava), 3. vietā Henrijs
Rozenbahs (Rucava).

3. vietā Henrijs Rozenbahs (Rucava), dalītajā 4./5. vietā ierindojās
Didzis Eidiņš (Durbe) un Toms Tapiņš (Durbe), 6. vietā Ēvalds Ate
(Rucava), 7. vietā Miķelis Raģelis
(Pāvilosta), 8. vietā Miks Sloskāns
(Pāvilosta) un 9. vietā Edvards Ronis (Durbe).
Vecuma kategorijā “No 2008.
gada līdz 2009. gadam dzimušie
sportisti” piedalījās 10 meitenes
un 5 zēni. Meiteņu konkurencē
godalgoto 1. vietu ieguva Agneta
Smiltniece no Rucavas, 2. vietā
ierindojās Madara Lagzdiņa (Durbe), 3. vietā Katrīna Ate (Rucava),
4. vietā Keisija Gurska (Durbe),
5. vietā Simona Kokorēviča (Durbe), 6. vietā Samanta Zveja (Pāvil
osta), 7. vietā Dženifera Pērkona
(Rucava), 8. vietā Simona Padrēvica (Pāvilosta), 9. vietā Elza Zariņa
(Pāvilosta) un 10. vietā Adelīna
Brūkle (Pāvilosta). Zēnu konkurencē 1. vietu ieguva Aleks Zeme
no Rucavas, 2. vietā palika Sandis
Pētersons (Nīca), 3. vietā Roberts

Vērnieks (Pāvilosta), 4. vietā Arians Jaunzems (Pāvilosta) un 5. vietā Miks Stogņijenko (Rucava).
Vissīvākā konkurence bija
tieši vecuma kategorijā “No 2005.
gada līdz 2007. gadam dzimušie sportisti”, kurā piedalījās 19
jaunie tenisisti – 9 meitenes un
10 zēni. Starp meitenēm 1. vietu
ieguva Evita Trumpika (Rucava),
2. vietā ierindojās Ailinda Geruļska (Durbe), 3. vietā palika Ieva
Anete Petrēvica (Durbe), 4. vietā
Kristīne Ksenija Bogdana (Durbe), 5. vietā Sanija Dejus (Rucava),
6. vietā Renāte Freimane (Rucava), 7. vietā Keitija Miksone (Nīca),
8. vietā Marta Lībeka (Nīca) un
9. vietā Lāsma Lībeka (Rucava).
Savukārt starp zēniem 1. vietu
ieguva Kristiāns Roberts Gertsons
no Pāvilostas, 2. vieta Robertam
Buļko no Durbes, 3. vietā Emīls
Ronis (Durbe), 4. vietā Renārs
Grinbergs (Durbe), 5. vietā Dāvis
Kristiāns Siljānis (Durbe), 6. vietā
Daniels Lankups (Durbe), 7. vietā

1. vietu ieguva Airita Barsukova (Pāvilosta),
2. vietā Monta Tumpele (Pāvilosta) un 3. vietā
Emma Dirbie (Durbe). Foto: A. Mūrniece

Kārlis Gustavs Šķuburs (Durbe),
8. vietā Kristiāns Kalnītis (Rucava), 9. vietā Kristiāns Jansons
(Nīca) un 10. vietā Gusts Brūklis
(Pāvilosta).
Vecuma kategorijā “No 2002.
gada līdz 2004. gadam dzimušie
sportisti” piedalījās 4 meitenes un
5 zēni. Meiteņu konkurencē 1. vietā ierindojās Karlīna Vītola (Rucava), 2. vietā Baiba Rone (Durbe),
3. vietā Daniela Venskēvica (Nīca)
un 4. vietā Ksenija Jansone (Nīca).
Savukārt starp zēniem 1. vietu ieguva Klāvs Pauls Vējkājs no Pāvil
ostas, 2. vietā palika Dāvids Ogorcevs (Rucava), 3. vietā Jānis Ūdriņš
(Pāvilosta), 4. vietā Edijs Bielis
(Pāvilosta) un 5. vietā Roberts Šīmanis (Nīca).
Savukārt visspraigākās izspēles bija tieši pieaugušo grupā jeb
vecuma kategorijā “2001. gadā
dzimušie un vecāki sportisti”, kur
kopumā piedalījās un par godalgotām vietām cīnījās 16 tenisisti.
Dāmu konkurencē godpilno 1. vie-

tu saņēma Indra Šīmane no Nīcas,
2. vietā atstājot Jolantu Rozenbahu
no Nīcas, 3. vietā ierindojās Daiga
Gabrūna (Rucava), 4. vietā Arita
Mūrniece (Pāvilosta), 5. vietā Laila
Priedola (Pāvilosta) un 6. vietā Liene Volenberga (Pāvilosta). Kungu
kategorijā 1. vietu ieguva Ainars
Gerkiens no Aizputes, 2. vietā
ierindojās Sandis Bieriņš no Priekules, 3. vietā Aldis Barsukovs
(Pāvilosta), 4. vietā Ivo Jaunzems
(Pāvilosta), 5. vietā Marats Bolgovs (Pāvilosta), 6. vietā Jānis Milts
(Rudbāži), 7. vietā Andris Bērziņš
(Pāvilosta), 8. vietā Zigmunds
Smirnovs (Liepāja), 9. vietā Agris
Ziemelis (Aizpute) un 10. vietā Ilmārs Šnore (Pāvilosta).
Liels paldies galda tenisa trenerēm – Daigai, Līgai un Indrai par
lielo skolēnu skaitu, kas tika sagatavoti sacensībām, un sacensību
protokolēšanu.
Sporta organizators Pāvilostā
Aldis Barsukovs

Izstādes Vērgales muzejā

Nīcas rokdarbnieču kopa «Vēlziedes» un muzeja darbinieces. Foto: V. Braže

Pērnā gada izskaņā Vērga
les pagasta muzejā tika atklātas
vairākas izstādes. Vispirms savus rokdarbus izstādīja Pāvilostas audēju pulciņa «Lumstiņš»
dalībnieces, viņām pievienojās
Nīcas rokdarbnieču kopa «Vēlziedes» ar savu veikumu, un
tika izstādīti arī vērgalnieču darinātie darbi, kas tapuši laikā
no 19. līdz 21. gadsimtam.
No decembra līdz janvāra vidum Vērgales pagasta muzejā bija
apskatāma Nīcas rokdarbnieču
kopas «Vēlziedes» Ziemassvētku
izstāde «Laimes Mātes musturdanči», kurā bija apskatāmi dažnedažādi, skaisti un interesanti
rokdarbi. Vairāki darbiņi arī ļoti
neparasti – turku zeķes un šallītes
no kazlēna vilnas. Izstāde izcēlās
ar lielu dažādību, jo bija apskatāmas rotaslietas, tamborētas sedziņas, segas, mauči, šalles, cimdi un

zeķes. Rokdarbos bija akcentēti
Nīcas rakstu motīvi. Izstādes bija
plaši apmeklētas. Apmeklētāju
vērtējums nu ir lasāms atsauksmju grāmatās, bet izstādes no
slēguma dienā Vērgales muzejā
ieradās Nīcas rokdarbnieces, lai
iepazītos ar Vērgales muzeju, Vērgali un tās vēsturi.
Dažas no atsauksmēm:
“Austās taciņas (grīdsegas)
priecē ar varavīksnes daudzkrāsaino sulīgumu un pilnības bagātību.”
“Paldies par radītprieku, sirds
labestību, darba mīlestību. Paldies
par Jūsu rokām, domām un darba
mīlestību.”
“Lai spēks un veselība turpmākajiem darbiem!”
“Paldies par iespēju atgriezties
atmiņās par 19. un 20.gs. darinātajiem darbiem Vērgalē.”
Vita Braže
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PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Pāvilostas novada pašvaldība realizē 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

23. FEBRUĀRĪ UN 2. MARTĀ
Pāvilostas pilsētas sporta zālē
notiks ikgadējās

PĀVILOSTAS NOVADA
SPORTA DIENAS
Sestdien, 23. februārī 		

l

l Vērgales kultūras namā 23. februārī plkst. 14.00 Jaunais muzikālais teātris piedāvā noskatīties izrādi par to, kā nosargāt laulību “MĪLI
MANI!” pēc Aivas Birbeles darba motīviem ar Guntu Virkavu un Zigurdu Nei
mani. Būt kopā ar cilvēku, kurš tevi mīl, tā ir nepārvērtējama likteņa dāvana,
kuru mēs nereti uztveram kā pašu par sevi saprotamu. Izrāde stāsta par
divu pusmūža cilvēku attiecībām un to, cik svarīgi ir novērtēt otru cilvēku
sev blakus. Biļetes cena 4,00 EUR. Izrāde vienā cēlienā, garums: 1 stundu
30 min.
l Sieviešu dienai un mīlestībai veltīts atpūtas un izklaides pasākums
Vērgalē. Marts… Pavasara vēstnesis. Saule smaida arvien biežāk. Atskan
ziemas atvadu sveiciens, un dzirdams pirmais pavasara čuksts. Tuvojas
pirmā asniņa parādīšanās. Marts ir laiks, kad arī mēs paši jūtam vēlmi atplaukt, kaut ko mainīt sevī un sev apkārt. Atplaukst mūsu dvēseles. Marts
dāvā mums pavasari, sauli, mīlestību un Starptautisko sieviešu dienu. Vērgales kultūras namā 9. martā plkst. 20.00 notiks atpūtas un izklaides
pasākums “SIEVIETE CAURI LAIKIEM”. Radošā apvienība “KRELLES” no
Naukšēnu novada ar programmu priecēs gan daiļā dzimuma pārstāves, gan
ikvienu apmeklētāju ar pasākuma lirisko daļu un humora šovu. Priecāsimies
redzēt arī laulātos pārus, kas šogad svinēs apaļās kāzu jubilejas. Un kā jau
kārtīgā ballē, radošā apvienība “Krelles” parūpēsies par jauku deju vakaru.
Ieejas maksa 5,00 EUR no personas. Līdzi ņemsim labu omu, groziņu, savus
radus, draugus, kaimiņus, domubiedrus. Iepriekšēja galdiņu pieteikšana līdz
5. martam pa tel. 29189223 (Velga). Uz tikšanos martā, kad pūpoli zied…

plkst. 10.00 Ceļojošā kausa izcīņa basketbolā,
plkst. 15.00 Ceļojošā kausa izcīņa zāles futbolā.

Sestdien, 2. martā

plkst. 10.00 INDIVIDUĀLO SPORTA VEIDU SACENSĪBAS:
l
l
l
l
l
l

novuss,
galda teniss,
dambrete,
šahs,
šautriņu mešana,
zolīte;

plkst. 15.00 KOMANDU SPORTA VEIDU SACENSĪBAS:
l

Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 4+2 (ne mazāk kā 2 sievietes laukumā).

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

Vērgales pagasta iedzīvotājiem transports līdz Pāvilostai tiks nodrošināts,
vairāk informācijas pie Vērgales sporta nama vadītāja
Dzintara Semenkova pa tel. 26166146.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
â Līdz ar aukstāka laika iestāšanos ir iespēja baudīt ziemas priekus Pāvil
ostas stadiona āra slidotavā – hokeja laukumā, kurā var gan vienkārši slidot,
gan uzspēlēt hokeju. Vakaros tas tiek izgaismots, tādēļ aktīvās atpūtas cienītāji
hokeja laukumu var izmantot arī vēlās vakarstundās un pēc darba. Ar Latvijas
Hokeja federācijas finansiālu atbalstu 2012. gadā tika iegādāti 20 jauni slidu pāri
(no 35. līdz 44. izmēram, pa 2 komplektiem no katra izmēra), kuri nodoti Bērnu
un jauniešu centra (Stadiona ielā 8, ieeja no sētas puses) rīcībā un izmantojami
slidošanai Pāvilostas hokeja laukumā. Ikviens, kas vēlas izmantot šīs slidas, ir
aicināts tās saņemt centrā darba dienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 pret pieaugušas personas parakstu. Kā arī ir iespēja slidas izmantot arī sestdienās
un svētdienās. Sīkāka informācija par slidu izsniegšanu pa tālr. 29286723
(Gunita).
â Tiek aicinātas personas ar izteikti mazkustīgu dzīvesveidu un/vai
ar kustību traucējumiem uz nodarbībām ar zemu intensitāti. Nodarbību
mērķis – uzlabot kustību un dzīves kvalitāti. Nodarbības organizētas ar Pāvilostas novada domes atbalstu un iedzīvotājiem ir bez maksas. Plānotās nodarbības
notiks: pirmdienās plkst. 17.00 Vērgales kultūras namā, otrdienās plkst. 17.00
Pāvilostā (telpas tiks vēl precizētas). Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite
Evita Štrāla. Lūgums pēc 18. februāra sekot informācijai www.pavilosta.lv.

ZIEMUPĒ

PATEICĪBA
No sirds pateicamies radiem, draugiem,
kaimiņiem, kolēģiem un visiem tiem, kuri
bija kopā ar mums, dēlu, brāli un mazdēlu
Vairi VILSONU Mūžības ceļos pavadot.
Piederīgie

PĀVILOSTAS NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2019. gada janvārī
Pāvilostas novadā reģistrēti:
JAUNDZIMUŠIE –
2 meitenes Vērgales pagastā.
Sveicam ģimenes!

â UZMANĪBU! Vērgales pamatskolas 1. un 4.–6. klašu deju kolektīvu
nodarbības notiek otrdienās no plkst. 13.00 līdz 14.30 Vērgales kultūras
namā.
â Izsludinām preču izpārdošanu! Sakarā ar IK “Mazā roze” veikala
Dzintaru ielā 27, Pāvilostā, slēgšanu, februārī izsludinām atlikušo preču izpārdošanu. Atnāc! Strādāsim vēl tikai līdz 28. februārim!
â Aicinājums tiem iedzīvotājiem, kam ir nepieciešama informācija vai palīdzība barikāžu dalībnieku apliecības nokārtošanai, zvanīt Guntai RAIBARTEI
pa tel. 29383676. Apliecība paredzēta uzrādīšanai valsts un pašvaldību iestādēs,
saskaņā ar likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu”. Šis likums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt šīm personām sociālās garantijas, piešķirt
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu
maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.
â Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems apmeklētājus Vērgales pagasta
pārvaldē 12. februārī no plkst. 9.00 līdz 12.00.

l Pāvilostas bibliotēkā līdz februāra beigām būs skatāmas trīs Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas veidotas izstādes – dzintara apstrādes skolotājas Solveigas Vārnas DZINTARU ROTU IZSTĀDE, mākslas nodaļas
audzēkņu ilustrēto DZEJOĻU GRĀMATU IZSTĀDE un audzēkņu grafikas
un gleznojumu izstāde “DZINTARGRAUDI”.
l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 24. februārī plkst. 14.00 Snēpeles amatierteātra izrāde “KARTUPEĻU TALKA”. Tā ir jautra spēle vienā
paņēmienā. Lauku darbi un cilvēku attiecības – tāds ir lugas pamatu pamats, ko papildina humors, intrigas un dzīvesprieks. Ieeja 1,00 EUR, skolēniem bez maksas.
l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 1. martā plkst. 19.00 aicināti visu vecumu dancot gribētāji uz DANČU VAKARU. Deju soļus palīdzēs
apgūt ventspilniece un zāļu sieva Līga Reitere kopā ar suitu muzikantiem. Līdzi jāņem ērti apavi un cienasts enerģijai. Ieejas maksa 3,00 EUR,
pensionāriem 2,00 EUR. Galdiņu rezervācija pa tel. 29366112.
l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 9. martā plkst. 15.00 bērnu vokālo
ansambļu un popgrupu sadziedāšanās festivāls “MARTA VĒJOS”.

VĒRGALĒ

KOMANDU SPORTA VEIDU SACENSĪBAS:
l

PĀVILOSTĀ

MŪŽĪBĀ
PĀVILOSTĀ
EDVĪNS UNGURS
(07.01.1940. – 20.01.2019.)
Izsakām līdzjūtību!

l Ziemupes tautas namā skatāma zviedru mākslinieces Hannas Sjebergas fotoizstāde “ŪDENS MALĀ”.
l 16. martā plkst. 20.00 Ziemupes tautas namā groziņvakars “PIE
ĢIMENES PAVARDA” Nr. 37. Ņemiet līdzi dāvaniņu ar vēlējumu, aiciniet
draugus, radus. Muzicēs Arvis. Pieteikties līdz 11. martam Ziemupes bibliotēkā, zvaniet – 29437166. Ieeja uz pasākumu 10,00 EUR no ģimenes.

IESAISTIES ARĪ TU!

Vērgales pagasta PII “Kastanītis” piedalās
makulatūras vākšanas kampaņā “Tīrai Latvijai!”, ko rīko “Zaļā josta”. Kampaņa “Tīrai Latvijai!”
norisināsies visa 2018./2019. mācību gada garumā. Tās laikā mācību iestādes no visas Latvijas
tiek aicinātas vākt makulatūru un izlietotās baterijas. Kampaņas rezultāti tiks noskaidroti 2019. gada maijā, kad aktīvākos
makulatūras un izlietoto bateriju vācējus kampaņas organizatori sveiks
ar īpašām balvām, un par katru savākto makulatūras tonnu iestāde saņems 5 kg jauna papīra – zīmēšanai un rokdarbiem. Paralēli atkritumu
šķirošanas kultūras pilnveidei mācību iestādēs bērni tiek iesaistīti dažādās citās izglītojošās uz vides saudzēšanu vērstās aktivitātēs.
Ja vēlaties atbalstīt mūsu iestādi šajā kampaņā – labprāt pieņemam gan makulatūru, gan izlietotās baterijas. Informācija pa
tālruni – 63490847.
Vērgales PII “Kastanītis” vadītāja Liena Ernstsone

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 marta izdevumam jāiesniedz
līdz 27. februārim.
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 – 1200 eksemplāru.
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

