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Ir nemanot pagājis mācību pir-
mais pusgads. Septembra siltumu un 
ziedu krāsainību ir nomainījis ziemas 
baltums un eglīšu lampiņu spožums. 
Ir noiets zināms laika posms, un ir 
labi padarīta darba sajūta. Ir laiks, 
kad pulcējamies pie skaisti rotātas 
Ziemassvētku egles un ar dziesmām, 
dejām, labiem vārdiem un darbiem 
iepriecinām cits citu.

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ visu 
pirmssvētku nedēļu stundu pārtrau-
kumos skolēni satraukti skraidīja pa 
skolas koridoriem – vienam jāpaspēj 
uz mēģinājumu aktu zālē, citam jādo-
das uz piparkūku cepšanas darbnīcu, 
vēl kādam klase jārotā un dāvana jāno-
slēpj, un tam visam pa vidu vēl pēdējie 
pārbaudes darbi un atzīmju izlikšana 
liecībās.                Turpinājums 8. lpp.

Lai jaunais gads nāk ar patiesu prieka dzirksti, lieliem sapņiem un nezūdošu apņēmību 
ikdienā radīt brīnumus! LAIMĪGU JAUNO 2019. GADU!

Jaunā gadā atkal prasa:
Vai būs laime, kāda, kur?
Zīlnieks ziemas zvaigznēs lasa,
Prātnieks prāto, burvis bur.
Laime nāk ar zvaigzni rokā
Tiem, kam laba, silta sirds;
Viņas maigā staru lokā
Dzīves ceļi gaiši mirdz.
                         

 (Kārlis Skalbe)

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

SKAISTAIS ZIEMASSVĒTKU 
GAIDĪŠANAS UN SVINĒŠANAS LAIKS

Foto: M. Kurčanova

Sindijas Rusiņas (5. kurss) zīmējums.
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS. Sēdē 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Zane MEŽAVILKA, kā arī pašvaldības 
darbinieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita 
SPRUDZĀNE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, sakarā ar atvaļināju-
mu kā klausītājs sēdē piedalījās arī domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdi pro-
tokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Tika izskatīts 31 darba kārtības 
punkts. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, deputāte Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Atlika 11 iesniegumu 
par finansējuma piešķiršanu izskatīšanu līdz Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 
budžeta sastādīšanai.

â Atlika iesnieguma par jauna autobusa iegādi izskatīšanu līdz Pāvilostas novada 
pašvaldības 2019. gada budžeta sastādīšanai.

â Atlika iesnieguma par degvielas limita palielināšanu izskatīšanu līdz Pāvilostas 
novada pašvaldības 2019. gada budžeta sastādīšanai.

â Nolēma pārsūtīt iesniegumu pēc piederības Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
vadītājai S. Vārsbergai iesnieguma izskatīšanai un ierosinājumu sniegšanai līdz Pāvilos-
tas novada pašvaldības 2019. gada budžeta sastādīšanai.

â Samazināja nekustamā īpašuma nodokli par 50% 8 politiski represētām personām 
un 5 personām ar invaliditāti.

â Nolēma dzēst 3 personām pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparāda, nokavējuma naudas, īres un nomas maksu.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štatu saraksta un tarifikācijas saraks-
ta Vērgales pagasta PII ”Kastanītis” sadaļu.

â Noteica ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, kuru nodrošina SIA 
“Vērgales komunālā saimniecība” no 2019. gada 1. februāra. Patērētājiem, kuriem maksa 
tiek noteikta pēc skaitītāja: ūdensapgādes pakalpojumiem 1,01 EUR/m3 + PVN (21%); 
kanalizācijas pakalpojumiem 1,14 EUR/m3 + PVN (21%). 

â Ar 2019. gada 1. februāri apstiprināja šādas SIA “Pāvilostas komunālais uzņē-
mums”  maksas pakalpojumu cenas:

N.p.k. Maksas pakalpojuma 
nosaukums

Mērvienība Cena EUR 
bez PVN

PVN 21% Cena EUR 
ar PVN

1. Traktora pakalpojumi h 19,45 4,08 23,53

2. Asenizācija (par vienu pakal-
pojumu Pāvilostas pilsētas 
robežās)

1 reize 29,93 6,29 36,22

2.1. Asenizācija (par vienu pakalpo-
jumu ārpus Pāvilostas pilsētas 
robežām)

EUR/km +0,50 
EUR/km

+0,11 +0,61 
EUR/km

3. Zāles pļaušana ar trimmeri h 9,61 2,02 11,63

4. Zāles pļaušana ar pļavēju LC 
153

h 7,76 1,63 9,39

5. Santehniķa pakalpojumi h 5,95 1,25 7,20

6. Strādnieka pakalpojumi h 3,83 0,80 4,63

7. Rēķinu piegāde pasta kastītē* gab. 0,50 0,11 0,61

8. Jauna ūdens patēriņa skaitītāja 
uzstādīšana (jauns ūdens 
skaitītājs, darbs, plombēšana, 
dokumentu noformēšana)

gab. 23,32 4,90 28,22

9. Ūdens patēriņa skaitītāja 
uzstādīšana (jauns ūdens 
skaitītājs, darbs, plombēšana, 
dokumentu noformēšana, 
atgriezts skaitītājs)

gab. 21,00 4,41 25,41

10. Ūdens patēriņa skaitītāja 
uzstādīšana (verificēts ūdens 
skaitītājs, darbs, plombēšana, 
dokumentu noformēšana)

gab. 14,00 2,94 16,94

11. Ūdens skaitītāja nomaiņa 
(darbs, plombēšana, dokumentu 
noformēšana)

gab. 7,00 1,47 8,47

12. Ūdens skaitītāja nomaiņa 
(verificēts skaitītājs,darbs, 
plombēšana, dokumentu 
noformēšana, atgriezts 
skaitītājs)

gab. 11,67 2,45 14,12

13. Ūdens skaitītāja nomaiņa 
(verificēts skaitītājs,darbs, 
plombēšana, dokumentu 
noformēšana, atgriezts skaitītājs, 
strādnieka pakalpojums)

gab. 7,84 1,65 9,49

14. Ūdens patēriņa skaitītāja 
plombēšana

gab. 1,42 0,30 1,72

15. Atjaunota ūdens pieslēgšana 
fiziskām personām

gab. 49,30 10,35 59,65

16. Atjaunota ūdens pieslēgšana 
juridiskā personām

gab. 91,02 19,11 110,13

*Rēķinu piegāde pensionāriem un maznodrošinātām personām – bez maksas.

2018. GADA 20. DECEMBRĪ PĀVILOSTĀ 
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes Nr.6 lēmumu 
(Protokols Nr.6., 27.§). 

â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2018. gada 28. jūnija sēdes Nr.8 lēmumu 
(Protokols Nr.8., 9.§). 

â Nolēma pazemināt nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads, nosacīto cenu par 46 procentiem. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vēr-
gales pagastā, Pāvilostas novadā, nosacīto cenu 2538 EUR. Noteica izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles solis – 350 EUR. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināša-
nas komisijai veikt ceturto nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoli ar augšupejošu soli 
nekustamam īpašumam “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Apstiprināja Pā-
vilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, ceturtās izsoles noteikumus.

â Nolēma slēgt pirkuma līgumu ar SIA “Egļu mežniecība” par īpašuma pirkšanu. 
â Apstiprināja Pāvilostas novada 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.11 

“Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 
Pāvilostas novadā” projektu. Saistošie noteikumi stājās spēkā pēc to publikācijas infor-
matīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. 

â Apstiprināja 2018. gada 20. decembra iekšējos noteikumus Nr.5/2018 “Pāvilostas 
novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums”. Ar 
nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009. gada 2. jūlija Pāvilostas novada pašval-
dības “Ekspertu komisijas nolikums”.

â Apstiprināja 2018. gada 20. decembra iekšējos noteikumus Nr.6/2018 “Pāvilostas 
novada pašvaldības arhīva nolikums”. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
2009. gada 2. jūlija Pāvilostas novada pašvaldības “Arhīva nolikums”.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāte Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma atbrīvot 
Gunitu Vērnieci no pienākumu pildīšanas Pāvilostas novada domes Pamatlīdzekļu un 
materiālo vērtību norakstīšanas komisijā un ar 02.01.2019. ievēlēt deputāti Āriju Paipu 
par Pāvilostas novada domes pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisi-
jas locekli.

â Nolēma piešķirt zvejas rīku limitu tiesības, kuras dod iespēju izmantot zvejā 
2019. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tie-
sību nomniekiem. Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: reņģu stāv-
vads – 113,83 EUR; zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) – 71,14 EUR; lucīšu murds 
– 21,34 EUR; zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m (piekrastes ūdeņos) 
– 7,11 EUR; reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m – 
7,11 EUR; zivju āķi, 100 gab. – 9,96 EUR; zivju vads (atvērums virs 200 m) – 28,46 EUR; 
akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m – 4,98 EUR; plekstu vadi (atvērums līdz 40 m) – 35,57 
EUR; plekstu vadi (atvērums virs 40 m) – 71,14 EUR, apaļo jūrasgrunduļu murdi – 0,00 
EUR. Nolēma piemērot 50% samazinājumu zivju murdu, zivju tīklu un reņģu tīklu 
limita nomas maksai pēc zvejas efektivitātes novērtējuma un nomnieka iesniegta 
pamatota apliecinājuma par roņu radītā zaudējuma gadījumu. Uzdeva nomas maksu 
50% apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas, 
bet atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2019. Zvejas tiesību no-
mas līguma protokolu no pašvaldības puses nolēma parakstīt tikai pēc apliecināju-
ma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes, ka limita 
saņēmējs ir izpildījis augstāk minēto nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parādu 
attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm. IK “Līga G” 2019. gada nozvejas apjoma 
limiti zvejas rīku piešķiršanai tiks izskatīti pēc Zemkopības ministrijas skaidroju-
ma saņemšanas. Atlikušo zvejas rīku limitu iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām 
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums 
atrodas Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāts Andris Zaļkalns nepiedalījās lēmuma pieņemšanā par vienu personu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāts Gatis Brēdiķis nepiedalījās lēmuma pieņemšanā par Gati Brēdiķi 
un vienu personu. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amat-
personu darbībā” 11. pantu, deputāte Zane Mežavilka nepiedalījās lēmuma pieņemšanā 
par 3 personām. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatper-
sonu darbībā” 11. pantu, deputāts Ralfs Jenerts nepiedalījās lēmuma pieņemšanā par Ralfu 
Jenertu. Noteica prioritātes zvejas rīku skaita nozvejas limita 2019. gadam sadalīšanai: 
1. prioritāte – 77 personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekusta-
mais īpašums atrodas Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, kurām bija noslēgts 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums 2018. gadā, ņemot vērā Vērgales zvejnieku 
apvienības 26.10.2018. iesniegumā ieteikto zvejas limitu sadalījumu 2019. gadam, un 
kuras ir uzsākušas izmantot noteikto zvejas rīku skaita limitu Pāvilostas novadā Bal-
tijas jūras piekrastē 2018. gadā. 2. prioritāte – 3 personas, kurām bija noslēgts līgums 
par zvejas rīkiem pašpatēriņa vajadzībām 2018. gadam, bet ar Pāvilostas novada domes 
2018. gada 27. novembra lēmumu (Protokols Nr.14.,18§) līgums tika izbeigts. 3. priori-
tāte – 17 personas, kurām nav bijis noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa vaja-
dzībām 2018. gadam vai lēmuma pieņemšanas brīdī personas deklarētā dzīvesvieta vai 
piederošais nekustamais īpašums nav Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā. Zve-
jas rīkus piešķīra 1. prioritātes grupā ietilpstošām personām proporcionāli 2018. gadā 
piešķirtam daudzumam un Vērgales zvejnieku apvienības iesniegtiem priekšlikumiem. 
Nolēma piešķirt zvejas rīku limitus (64 zivju tīkli, 40 reņģu tīkli, 4100 zivju āķi) un slēgt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus ar 77 personām par zvejas tiesībām Balti-
jas jūras Pāvilostas novada piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa 
zvejā 2019. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu. Apstiprināja zve-
jas rīku nomas maksu par limita vienību: zivju tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; reņģu tīkls 
(līdz 100 m) – 7,11 EUR; zivju āķi 100 gab. – 9,96 EUR. Noteica nomas maksu samaksāt 
pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Zvejas tiesību nomas līguma 
protokolu no pašvaldības puses uzdeva parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas 
no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka 
limita saņēmējs ir nomaksājis zvejas tiesību nomas maksu, kā arī nav citu maksājumu 
parādu attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm. Zvejas tiesību nomas līgumus Vērgales 
pagasta administratīvajā teritorijā uzdeva parakstīt Vērgales pagasta pārvaldē pie liet-
vedes Anitas Sprudzānes, Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā pie kancelejas vadītājas 
Aritas Mūrnieces.
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Juridiskās personas 
nosaukums

Speciālās 
licences 
derīguma 
termiņš

Noslēgtā 
zvejas tiesību 
nomas līgu-
ma termiņš

Reņģu 
stāv-
vadi

Zivju 
murds 
ar sētu

Lu-
cīšu 
murdi

Zivju tīkls, garāks 
par 50 m, bet 
nepārsniedz 
100 m

Grunts* 
tīkli (zivju tīkli) 
grunduļu zvejai

Reņģu, brētliņu un 
salaku tīkls, garāks par 
50 m, bet nepārsniedz 
100 m 

Zivju āķi Zivju vads 
(atvērums 
virs 200 m)

Akmeņplek-
stu tīkls, līdz 
70 m

Mencu 
kvota

Apaļo 
jūras-
grunduļu 
murdi

LIMITI 6 1 24 206 92 50 2800 1 78 16310 10

SIA “Lagūna” 26.06.2021. 31.12.2023. 30 14 5 300 20 3256 2

SIA “Aisbergs JV” 1.11.2022. 31.12.2023. 1 5 50 23 10 400 20 4132 2

Liepājas rajona Pāvilostas 
pilsētas zvejnieku saim-
niecība “Kaija”

2.08.2022. 31.12.2023. 4 7 70 32 16 400 19 5231 2

SIA “AJA 3” 19.12.2018. 18.12.2023. 7 23 10 10 100 1 19 2861 2

SIA “Santa VV” 1.08.2019. 31.12.2023. 2 3 19 7 6 500 299 2

Zv./s “Riediņi” 9.01.2021. 31.12.2022. 2 14 6 3 1100 531
*No kopējā zivju tīklu limita laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam apaļā jūrasgrunduļa zvejai ir izmantojami grunts tīkli ar acs izmēru 60 – 70 mm (Pāvilostas novada pašval-

dības teritorijas piekrastē – 100 gabalu).

â Nolēma neatbalstīt Pāvilostas vēsturiskā centra Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ie-
kļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

â Ar 2018. gada 31. decembri nolēma izbeigt ar vienu personu 2016. gada 26. maijā 
noslēgto vienošanos Nr.1 pie zemes nomas līguma par zemes vienības 1,0 ha platībā 
iznomāšanu.

â Ar 2019. gada 1. janvāri izbeigt ar vienu personu 2019. gada 19. decembrī noslēgto 
zemes nomas līguma par zemes vienību platībā 0,5233 ha iznomāšanu.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Alkšņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot nosaukumu “Mazās Māras”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 5,1 ha platībā noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, NĪLM kods 0101. Zemes vienībām platībā 8,2 ha, platībā 5,3 ha platībā 3,6 ha 
saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Irbenāji”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sada-
līšanai, atdalot no tā zemes vienību, piešķīra nosaukumu “Mežirbes”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 27,25 ha platībā noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 
kods 0201. Zemes vienībai 18,09 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Plēsumi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sa-
dalīšanai, atdalot no tā zemes vienību, piešķīra nosaukumu “Mazsanderi”, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads, un atdalot zemes vienību un piešķirot nosaukumu “Mazsande-
ri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 6,1 ha platībā noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Atdalītajai zemes vienībai 19,7 ha platībā noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vienībai 9,8 ha platībā saglabāja nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, NĪLM kods 0101.

â Nolēma uzņemt vienu personu dzīvokļu rindā kā personu, kura ar dzīvojamo platī-
bu nodrošināma vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Spru-
dzānei reģistrēt personu reģistrā.

â Precizēja pašvaldības piekritīgās zemes ar kadastra apzīmējumu 64130060097 robežu.
â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2018. gada 27. novembra lēmumu (Proto-

kols Nr.14., 31§) “Par dzīvojamo māju Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.
â Nolēma nodod namīpašumu Pāvilostas novadā, Pāvilostā, likumīgajam īpašnie-

kam. Uzdeva slēgt juristiem vienošanos, to notariāli apliecinot, par namīpašuma Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, nodošanu likumīgajam īpašniekam.

â Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no vienas personas parādu par nekustamo 
īpašumu Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, par kopējo summu 75,77EUR, 
piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekus-
tamo mantu. Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 
20.12.2018.

â Pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas 
un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 24. janvārī Pāvilostas novada paš-
valdībā.

Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 31. janvārī Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Decembrī 14 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, divām ģimenēm – maznodrošinā-

tās ģimenes statuss, trīs ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, trīs ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 
divām ģimenēm piešķirts pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, piecām personām piešķirts 
veselības aprūpes pabalsts, kā arī piešķirts vienreizējais pabalsts vienai daudzbērnu ģimenei, bet 
28 personām pārslēgts līgums par asistenta pakalpojumu sniegšanu.

18.12.2018. Ministru kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos 
Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgā-
kajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka 
izmaiņas atbalsta komplektu izdales un papildpasākumu ieviešanas nosacījumos:
Ø No 2019. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turp-

māk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru 
vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro (līdz šim 188 eiro). Pašvaldībās, kurās mazno-
drošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 eiro, EAFVP atbal-
stu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.
Ø Turpmāk visas personas, kas norādītas atbilstošajā izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, 

bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 
gadiem.
Ø Ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no higiēnas preču 

pakām maziem bērniem – BH1 (autiņbiksītes no 5 līdz 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 līdz 18 
kg) paku, tas ir, to paku, kuras autiņbiksīšu izmērs der labāk.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības Sociālā 
dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt 
iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem.

Lūgums vecākiem, kas nevarēja ierasties uz Pāvilostas novada Sociālā dienesta rīkoto Zie-
massvētku pasākumu pirmsskolas vecuma bērniem Vērgalē un Pāvilostā, bērniem domātās sal-
dumu paciņas saņemt Sociālajā dienestā Vērgalē un Pāvilostā!

Saviem dienesta darbiniekiem 2019. gadā novēlu:
Lai mēs esam tik bagāti, ka savā nabadzībā spējam vēl dot viens otram!
Lai mēs esam tik stipri, ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi!

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

Pāvilostas novada domes sēdes lēmums 2018. gada 20. decembrī, prot. Nr.15., 8.§. Ap-
stiprināja ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “Vērgales komunālā saimniecība” 
apkalpojamā teritorijā – Vērgales, Saraiķu, Ziemupes un Ploces ciemos.

Tarifi stāsies spēkā 2019. gada 1. februārī. Tie ir šādi: 
l ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,01 EUR/m3  (ar PVN 1,22 EUR/m3);  
l kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,14 EUR/m3  (ar PVN 1,38 EUR/m3 ).

Lai nerastos domstarpības un nepatīkami pārsteigumi, lūdzam klientus, kuri par pa-
kalpojumiem norēķinās pēc ūdens patēriņa skaitītājiem, pārbaudīt ūdens skaitītāju rādī-
jumus un noziņot precīzus datus par patērēto ūdeni līdz šā gada 1. februārim! Rādījumus 
noziņot, zvanot pa tālruni 63490756, 63490845 vai rakstot e-pastā vergaleks@inbox.lv.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas SIA “Vērgales komunālā saimniecī-
ba” saistās ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apmēra izmaiņām.

Tarifa aprēķināšana ir darbietilpīgs process, jo ir nepieciešams izvērtēt katru izmak-
sas posteni. Jāņem vērā faktiskās izmaksas, kādas ir bijušas atskaites iepriekšējā periodā 
un kādas varētu būt nākamajā atskaites periodā. Tarifu aprēķināšanai tiek izmantota 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātā metodika. Tarifu veido izmak-
sas, kas tieši un netieši ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu. 
Tiešās izmaksas ir ūdenssaimniecības apkalpojošā personāla darba samaksa un sociālās 
iemaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas, materiālu iegādes un elek-
troapgādes izmaksas, izmaksas, kas saistās ar dabas resursu (ūdens) ieguvi un darbībām 
pret vides piesārņošanu, izmaksas par dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes atbilstī-
bas pārbaudēm akreditētās laboratorijās. Netiešās izmaksas ir tās izmaksas, kas attiecas 
uz komunālo saimniecību, kas sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus. Svarīgs faktors, 
kas ietekmē tarifu, ir ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums. Jaunā tarifa aprēķinā ie-
kļautais patērētā ūdens daudzums gadā ir 20 423 m3 (esošajā tarifā bija 25 061 m3), nova-
dīto notekūdeņu daudzums gadā – 14 370 m3 (esošajā tarifā bija 21 856 m3). Salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums samazinājies, 
jo samazinājies patērētāju skaits un taupīgāka palikusi ūdens izmantošana. No tā varam 
secināt, ka izmaksas ir tādas, kādas ir nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšanai.

Pateicamies mūsu klientiem, godprātīgajiem maksātājiem, par savlaicīgu rēķinu ap-
maksu!

 Atgādinām tiem pakalpojumu lietotājiem, kuri aizmirst, ka par saņemtajiem pakal-
pojumiem jāveic regulāra samaksa, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, ir nepie-
ciešams, lai par to katru mēnesi norēķinās visi pakalpojumu saņēmēji.

Veselīgu, radošu un piepildītu jauno 2019. gadu!

Vērgales komunālās saimniecības direktors
Ivars Lapiņš

NO 2019. GADA 1. FEBRUĀRA JAUNI 
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMU TARIFI VĒRGALES PAGASTĀ
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NOTIKUMI 
2018. gada decembrī

Pāvilostas novada pašvaldība decembrī veica šādus darbus:
â Kādā dzīvoklī Dzintaru ielā Pāvilostā tika pārkarsēta krāsns. Pastāvēja aizdegša-

nās iespēja. Lai pārliecinātos par mājas un tās iedzīvotāju drošību, tika izsaukta VUGD 
brigāde.

â Policija saņēma informāciju, ka Vērgales centrā autobusu pieturā guļ vīrietis alko-
hola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, norādītā persona tur vairs neatradās. 

â Pāvilostā kāds automašīnas vadītājs nebija izvēlējies drošu braukšanas ātrumu, 
iebrauca žogā un nolieca apgaismojuma laternu. Pašvaldībai tika nodarīti materiālie zau-
dējumi. Vainīgā persona atrasta, informēta Valsts policija.

â Visi Ziemassvēktu pasākumi Pāvilostas novadā notika bez pārkāpumiem.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

Pāvilostas novada TIC informē, ka tiek mainīta konkursa kārtība – tagad foto un video kon-
kurss norisināsies 12. kārtās. Katru mēnesi ķeram skaistākos mirkļus, kuri norisinās novadā, 
un līdz 15. datumam iesūtām līdz 10 darbiņiem e-pastā tic@pavilosta.lv vai krājam visus 
mirkļus kopā un līdz 2019. gada 30. septembrim iesūtām darbiņus, kuri uzņemti Pāvilostas 
novadā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 1. oktobrim.

Piedaloties katru mēnesi ar jaunām fotogrāfijām vai video, ir iespēja atspoguļot novada 
notikumus daudz krāsaināk, kā arī iespējams iesūtīt daudz vairāk darbu!

Pirmā kārta foto un video konkursam “Pāvilostas novads 2019” jau aizvadīta. 2. kārtai 
fotogrāfijas vai video jāiesūta līdz 15. janvārim par laiku no 2018. gada 16. decembra līdz 
2019. gada 15. janvārim.

Nākamo kārtu datumi:
3. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. janvāra līdz 15. februārim;
4. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. februāra līdz 15. martam;
5. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. marta līdz 15. aprīlim;
6. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. aprīļa līdz 15. maijam;
7. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. maija līdz 15. jūnijam;
8. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. jūnija līdz 15. jūlijam;
9. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. jūlija līdz 15. augustam;
10. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. augusta līdz 15. septembrim;
11. kārta par laika periodu no 2019. gada 16. septembra līdz 30. septembrim 
 (darbi jāiesūta līdz 2019. gada 30. septembrim).
12. kārtai fotogrāfi drīkst iesūtīt kopējo ieskatu par notikumiem un sajūtām 
 Pāvilostas novadā par laika periodu no 2018. gada 1. oktobra 
 līdz 2019. gada 15. oktobrim, kopā iesūtot 30 foto vai video darbus.

Aicinām nebaidīties un fiksēt savas sajūtas novada pasākumos, savus laimes mirkļus, 
ko piedzīvojam ikdienā, un iesūtīt darbus konkursam. NOLIKUMS un PIETEIKUMA VEIDLAPA 
atrodama www.pavilosta.lv. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja p. i. Anta Lībiete

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas 
centrs aicina ikvienu piedalīties foto un video 

konkursā “Pāvilostas novads 2019”!

Igaunijas un Latvijas programmas 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
projekts “Pārgājienu maršruts gar Bal-
tijas jūras piekrasti Latvijā un Igau-
nijā”. Projekta mērķis ir izveidot pār-
gājienu maršrutu gar Baltijas jūru no 
Latvijas dienvidrietumu robežas līdz 
Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais 
maršruta garums būs ap 1100 km, līdz 
ar to tas būs garākais pārgājienu marš-
ruts Baltijas valstīs. Pāvilostas novada 
teritorijā projekta laikā Baltijas jūras 
piekrastē tika uzstādītas piecas norā-
des zīmes, kas norāda attālumu līdz nākamai zīmei, kā arī līdz Nidai (Latvija) un 
Tallinai (Igaunija). Norādes zīmes tika izvietotas šādās vietās: Ziemupes stāvlaukumā, 
pie Akmensraga bākas, Jūras un Kalna ielas auto stāvlaukumos Pāvilostā un Ulmalē.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Jūrtaka  jeb pārgājienu maršruts gar Baltijas 
jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā (Est–Lat 22)

2019. gada sākums Latvijas e-pārvaldei ir sācies ar lielu soli drošas un mūs-
dienīgas valsts un sabiedrības saziņas veidošanā – e-adreses risinājuma ieviešanu. 
E-adrese risinās vairākus būtiskus jautājumus, piemēram, to, ka vairāk nekā 70 
tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu un cilvēkiem bieži vien 
atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas valstspie-
derīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. 

No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā “Latvija.lv” 
izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pār-
valdes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīv-
prātīga, bet  no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta. 

Lai e-adrese kļūtu arī par mūsu novada iedzīvotāja un uzņēmēja digitālo past-
kastīti, kurā turpmāk vienuviet pienāks valsts sūtītās elektroniskās vēstules, kas 
aizstās ierakstītas pasta vēstules, Pāvilostas novada VPVKAC aicina izmantot 
iespēju saņemt konsultāciju par e-adresi, tās iespējām un praktiski izveidot 
e-adresi.

Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot uz Pāvilostas novada VPVKAC pa tālruni 
66954834 vai rakstot e-pastu uz adresi pavilosta@pakalpojumucentri.lv, vai klātienē 
pie konsultantēm: Pāvilostā – pie Aritas Mūrnieces, Vērgalē – pie Anitas Sprudzānes.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība decembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l Kalna iela 31, Pāvilostā, 1191 m2 platībā;
l “Lapsiņas”, Vērgales pagastā, 4,0044 ha platībā;
l “Bērzi”, Sakas pagastā, 1,9 ha platībā;
l “Krastkalni”, Sakas pagastā, 4,63 ha platībā;
l Šķēdes iela 5, Vērgales pagastā, 0,18 ha platībā;
l “Vērši”, Vērgales pagastā, 8,6 ha platībā;
l “Zvaigžņutojas”, Sakas pagastā;
l “Saulestojas”, Sakas pagastā;
l Stadiona iela 6a, Pāvilostā, 2299 m2 platībā;
l “Silmači”, Vērgales pagastā, 5,9015 ha platībā;
l “Pakavi”, Vērgales pagastā, 0,536 ha platībā.

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē nekusta-

mo īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 
0,29 ha platībā un dzīvojamās mājas. Atklātā mutiskā izsole notiks 2019. gada 7. februārī 
plkst. 10. Īpašuma nosacītā cena 2538 EUR, nodrošinājums 253,80 EUR.

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EUR. 
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstne-
sis”. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv, reģistrācija darba dienās no pirm-
dienas līdz ceturtdienai no plkst. 8 līdz 13 un no 13.30 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz 14 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie Pašvaldības mantas iznomāša-
nas un atsavināšanas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanai 1 (viena) mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un at-
savināšanas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.
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Upes nēģu zveja Latvijā ir vēsturiski 
nozīmīga, ņemot vērā zvejniecības nozares 
senās tradīcijas un kultūrvēsturiskās vēr-
tības. Lai novērtētu un uzlabotu upju nēģu 
populācijas stāvokli Kurzemē, piemēram, 
nodrošinot piekļuvi nārsta vietām pār šķēr-
šļiem, “BIOR” Zivju resursu pētniecības 
departamenta pētnieki sadarbībā ar Klaipē-
das Universitāti īsteno projektu “Pārrobežu 
upes nēģu krājuma novērtējums un pārval-
dība Lietuvā un Latvijā”, LAMPREY LLI-310.

7. decembrī Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzejā tika organizēts informatīvs pa-
sākums, kurā Latvijas un Lietuvas pētnie-
ki pastāstīja par projekta gaitu un nozīmi 
Kurzemes piekrastes nēģu zvejniecībā, kā 
arī izteica pateicību zvejniekiem, kas atdod 
“BIOR iezīmēto nēģu zīmītes. Piedaloties 
oficiālai zivju izlaišanas komisijai, ko pār-
stāvēja Valsts vides dienests, Pārtikas un 
veterinārais dienests, kā arī pašvaldības 
darbinieks, vaislas nēģi tika pārvesti uz 
tiem upes posmiem, kur tie dabīgi netiek 
klāt aizgāzumu vai dambju dēļ, tādējādi 
paplašinot nēģu izplatības areālu. Savukārt 

pie Rīvas upes Sakas pagastā tika demons-
trēta nēģu iezīmēšana un palaišana.

Projekta “Pārrobežu upes nēģu krāju-
ma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un 
Latvijā” mērķis ir nostiprināt ilgtspējīgu, 
uz zinātniskiem pētījumiem balstītu, nēģu 
krājumu pārvaldību, līdzsvarojot šā nozīmī-
gā dabas resursa izmantošanu un saglabā-
šanu Latvijā un Lietuvā. Projektā institūta 
“BIOR” pētnieki vērtē upes nēģu krājumus 
un apsaimniekošanas plānošanu Latvijā un 
Lietuvā, zvejas ietekmi uz nēģu populāciju, 
tiek izstrādāta vienota metode krājuma no-
vērtēšanai.

Nēģu sarežģītā dzīves cikla dēļ to re-
sursus ir grūti novērtēt, tādēļ blakus kla-
siskajām pētījumu metodēm tiks izmantota 
molekulārā pieeja, lai nodalītu dažādas po-
pulācijas, noteiktu migrējošo masu izmēru 
un stāvokli, kā arī nodalītu bioloģiski vieno-
tas grupas. 

Projekta gaitā tiks izstrādāti ieteikumi 
ilgtermiņa nēģu krājumu saglabāšanai Lat-
vijā un Lietuvā, uzlabojot kopējo zivsaim-
niecības politiku.

Iepazīstina ar pētījumu 
par upes nēģiem

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2019. gada 29. janvārī:
n plkst. 15.00 Vērgales pagasta pārvaldē;  
n plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).

ZINĀŠANAI

Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems apmeklētājus Vērgales pagasta 
pārvaldē 15. janvārī no plkst. 9 līdz 12.

LŪGUMS

Cienījamie Vērgales kapu apkārtējo (tuvāko) māju iedzīvotāji! Nav patīka-
mi, ierodoties kapos uz svecīšu vakaru, pēc tam uz Ziemassvētkiem, redzēt, 
ka mīļo cilvēku apsnigušās kapu kopiņas nočurātas dzeltenas, košumkrūmi 
jau vietām sāk dzeltēt. Ziemassvētkos uz pašas kopiņas bija liela suņa kaka. 
Vai tas ir ētiski? Taciņas arī nokakātas. Vai tiešām apkārtējo māju saimnieki 
savus suņus nepieskata? Vienkārši palaiž, lai vazājas, kur grib! Kā jums šķiet, 
kā jūtas tie cilvēki, kuri vāc šos mēslus un redz, kā apķēzīts piederīgais? 
Nebūsim cūkas Cūkas gadā!

Latvijas Sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā 
“Kilograms kultūras” ziemas balsojumā nominācijā 

kultūrvietas Kurzemē iekļuvusi arī Ziemupe!
Skatītāji, klausītāji un interneta lietotāji 2018. gada otrajā pusē balvai “Kilograms kultūras” varēja 

pieteikt savas iecienītās kultūras baudīšanas vietas. Tika radīta jauna “Kilograms kultūras” kategori-
ja “Kultūrvieta”, un, piesakot vietu, ikviens varēja pastāstīt, ar ko viņu kultūrvieta ir īpaša un kā tā 
izceļas pārējo vidū. Kultūrvietas balsošanas vietnē sadalītas pa reģioniem, publiskojot arī pieteicēju 
stāstus par tām. No Rīgas pieteiktas 16 kultūrvietas, no Vidzemes – 13, no Kurzemes – 12, no Latgales 
– septiņas, bet no Zemgales – 3. 

Sabiedrisko mediju balvai “Kilograms kultūras” pieteikta arī vieta starp Pāvilostu un Liepāju – Zie-
mupe, kas atrodas Baltijas jūras krastā. Vietā, kas iekļauta Latvijas dabas aizsargājamo teritoriju sa-
rakstā, vienmēr tiek svinēti dabas saulgrieži. Savulaik padomju armijas bāzes teritoriju tagad iecienījuši 
vasarnieki, bet galamērķis Ziemupē ir stāvlaukums pie pašas jūras, ko jau vairākus gadus apsaimnieko 
biedrības “Ziemupīte” entuziastes.

Balsot iespējams portālā “lsm.lv” sadaļā Kilograms kultūras līdz 18. janvārim!
Neatliec uz pēdējo brīdi!

Ziemupe ir maza vieta, bet ar sirdssiltiem, aktīviem un radoši darbīgiem ļaudīm! Atbalstīsim savējos!
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Jauno gadu sagaidot, ir svarī-
gi uzzināt par nodokļu reformas 
radītajām pārmaiņām ienākumos 
un izdevumos, kā arī par cenu 
celšanos komunālajiem pakalpo-
jumiem.

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

No 2019. gada 1. janvāra 
algām līdz 440 eiro mēnesī ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamā daļa jeb neaplieka-
mais minimums būs 230 eiro mē-
nesī. Par 440 eiro lielākām algām 
tas būs diferencēts un pakāpenis-
ki samazināsies. Ienākumiem no 
440 līdz 1100 eiro mēnesī neap-
liekamais minimums pakāpenis-
ki samazinās, un ienākumiem, 
kas ir lielāki par 1100 eiro mēne-
sī, tas ir 0.

Maksimālais gada neaplieka-
mais minimums 2019. gadā būs 
2760 eiro. Gada apliekamā ienā-
kuma apmērs, līdz kuram piemē-
ro maksimālo gada neapliekamo 
minimumu, nemainās – tas ir 
5280 eiro. Gada apliekamā ienā-
kuma apmērs, virs kura nepie-
mēro gada diferencēto neaplieka-
mo minimumu – 13 200 eiro.

Nodokļa atvieglojums par ap-
gādībā esošu personu – 230 eiro 
mēnesī.

Neapliekamais minimums 
pensijām līdzšinējo 250 eiro vie-
tā būs 270 eiro mēnesī (3240 eiro 
gadā).

2019. gadā, iesniedzot 2018. 
gada ienākumu deklarāciju un 
čekus, piemēram, par ārstniecī-
bas un izglītības pakalpojumiem, 
persona varēs saņemt atpakaļ 
samaksāto nodokli par to at-
taisnoto izdevumu summu, kas 
nepārsniedz 50% no viņa gada 
apliekamajiem ienākumiem, bet 

ne vairāk kā 600 eiro par sevi un 
katru ģimenes locekli.

Solidaritātes nodoklis
Parlaments gada nogalē pa-

spēja pieņemt izmaiņas solida-
ritātes nodokļa likmē – tā būs 
25,5%. Atšķirībā no iepriekš pie-
dāvātā no likuma grozījumiem 
izslēgts priekšlikums sešus 
procentpunktus novirzīt valsts 
pensiju otrā un trešā līmeņa fi-
nansēšanai, kā arī četrus pro-
centpunktus privāto pensiju fon-
du plāniem.

Tādējādi jaunā likuma redak-
cija paredz, ka solidaritātes no-
doklis būs 25,5%, no kura viens 
procentpunkts tiks novirzīts 
veselības aprūpes pakalpojumu 
finansēšanai, 14 procentpunkti 
valsts pensiju speciālajā budže-
tā, reģistrējot nodokļa maksātā-
ja personīgajā kontā saskaņā ar 
likumu “Par valsts pensijām”, 
10,5 procentpunkti nonāks iedzī-
votāju ienākuma nodokļa kontā 
Valsts kasē.

Vieglo automašīnu 
īpašniekiem

No 2019. gada 1. janvāra par 
vieglo automašīnu, kuras pirmā 
reģistrācija notikusi pēc 2008. 
gada 31. decembra un kura ap-
rīkota ar iekšdedzes dzinēju, 
transportlīdzekļa ekspluatācijas 
nodokļa likme būs atkarīga no 
oglekļa dioksīda (CO2) izmešu 
daudzuma uz vienu kilometru.

Ja transportlīdzekļu un to va-
dītāju valsts reģistrā nebūs datu 
par transportlīdzekļa radīto iz-
mešu daudzumu, tad šis nodoklis 
veidosies, summējot nodokļa lik-
mes atbilstoši vieglā automobiļa 
pilnai masai, motora tilpumam 
un motora maksimālajai jaudai.

Savukārt par agrāk – līdz 
2008. gada 31. decembrim – re-
ģistrētajām vieglajām automašī-
nām transportlīdzekļa eksplua-
tācijas nodoklis būs jāmaksā 
atbilstoši tā pilnai masai. 

Komunālie maksājumi
No 2019. gada 1. janvāra ie-

dzīvotājiem uzņēmuma “Latv-
energo” ieviestā tirdzniecības zī-
mola “Elektrum” klientu rēķinos 
par patērēto elektrību ietvertā 
daļa sadārdzināsies par 33 līdz 
35%.

Klientiem, kuriem mēneša 
patēriņš nepārsniedz 100 kilo-
vatstundas (kWh), rēķini pieaugs 
par apmēram 1,70 eiro.

Klientiem, kuri tērē no 100 
līdz 200 kWh mēnesī, tie pieaugs 
par 3,50 eiro. Vēl lielāks sadārdzi-
nājums skars tos, kuru patēriņš 
pārsniedz 200 kWh mēnesī. Sa-
dārdzinājums neskars tā dēvētos 
aizsargātos elektrības lietotājus, 
tostarp daudzbērnu ģimenes, trū-
cīgos un mazturīgos iedzīvotājus.

No 2019. gada 1. janvāra iedzī-
votājiem būs jāmaksā ne tikai par 
patērēto dabasgāzi, bet arī abonē-
šanas maksa par pieslēgumu.

Dabasgāzes sadales sistēmas 
uzņēmumā “Gaso” sola, ka iedzī-
votāju lielākajai daļai par pieslē-
gumu papildus būšot jāmaksā 
1,77 eiro mēnesī, nerēķinot pie-
vienotās vērtības nodokli (PVN). 
Vienlaikus tiek solīts, ka par ap-
kurei patērēto dabasgāzi būšot 
jāmaksā mazāk nekā līdz šim. 
Rēķini varot pieaugt tikai tām 
mājsaimniecībām, kuras dabas-
gāzi tērē maz vai netērē nemaz, 
bet kam ir pieslēgums.

Pēc Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas aprē-
ķiniem, tiem iedzīvotājiem, kuri 

dabasgāzi izmanto tikai ēdiena 
pagatavošanai, rēķins pieaugs 
vidēji par 1,35 eiro mēnesī. Savu-
kārt tiem, kuri dabasgāzi izman-
to apkurei, rēķini sarukšot vidēji 
par 2,69 eiro mēnesī.

Dabasgāzes sadales sistēmas 
uzņēmumā “Gaso” iesaka tiem ie-
dzīvotājiem, kuri dabasgāzi nepa-
tērē, atteikties no pieslēguma, par 
ko gan tad būšot jāsamaksā ap 13 
eiro, kas ir līdzvērtīgs lielums tai 
summai, kas no 2019. gada 1. jan-
vāra turpmākos sešus mēnešus 
būtu jāmaksā par pieslēgumu.

No 2019. gada 1. janvāra vai-
rāku novadu un pilsētu iedzīvo-
tājiem palielināsies rēķini par 
sadzīves atkritumu izvešanu. Sa-
dzīves atkritumu izvešanu iedzī-
votājiem sadārdzina dabas resur-
su nodoklis.

Pensijas vecumu 
sasniegušajiem

2019. gadā tiesības saņemt 
valsts vecuma pensiju būs 63 
gadu un 6 mēnešu vecumu sa-
sniegušajiem, ja apdrošināšanas 
stāžs nav mazāks par 15 gadiem. 
Ja apdrošināšanas stāžs nav ma-
zāks par 30 gadiem, tad tiesības 
saņemt pensiju varēs priekšlai-
kus, tas ir, divus gadus pirms 
vispārējā pensionēšanās vecuma 
sasniegšanas. 2019. gadā pensio-
nēties priekšlaikus varēs perso-
nas, kuras sasniegušas 61 gada 
un 6 mēnešu vecumu.

Pensiju saņēmējiem
No 2019. gada 1. janvāra, pen-

sijas saņēmējam aizejot viņsau-
lē, viņu pārdzīvojušais laulātais, 
kurš saņem vecuma, invaliditā-
tes, izdienas vai speciālo valsts 
pensiju, varēs pieprasīt pabalstu 
– 50% no viņsaulē aizgājušajam 

laulātajam piešķirtās pensijas 
apmēra (ieskaitot piemaksu pie 
pensijas par apdrošināšanas stā-
žu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 
31. decembrim). Tiesības uz šo 
pabalstu palicējam ir 12 mēne-
šus no pensijas saņēmēja nāves 
dienas, ja rakstisks pieprasījums 
būs iesniegts sešu mēnešu laikā, 
skaitot no pensijas saņēmēja nā-
ves dienas. 

2019. gadā pensijas saņēmē-
jam aizejot viņsaulē, viņa ģime-
nei vai cilvēkam, kas uzņēmies 
apbedīšanu, apbedīšanas pabal-
sta apmērā iekļaus arī piemaksu 
pie pensijas par apdrošināšanas 
stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 
31. decembrim, ja šāda piemaksa 
bijusi piešķirta mirušajam pensi-
jas saņēmējam.

No 2019. līdz 2021. gadam 
valsts sociālās apdrošināšanas ie-
maksu maksimālais apmērs būs 
62 800 eiro gadā.

No 2019. gada 1. oktobra vecu-
ma pensijām, kas aprēķinātas par 
45 un vairāk gadu lielu apdrošinā-
šanas stāžu, pensiju indeksācijā 
piemēros faktisko patēriņa cenu 
indeksu un 80 procentus (70 pro-
centu vietā) no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pie-
auguma procentiem. Piemaksas 
apmēru par vienu apdrošināšanas 
stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. 
gada 31. decembrim (pašlaik 1,50 
eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 
1996. gadam, un 1 eiro pensijām, 
kas piešķirtas no 1997. gada), 
pārskatīs oktobrī, ņemot vērā fak-
tisko patēriņa cenu indeksu un 
50 procentus no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pie-
auguma procentiem.

Informācijas avots: 
ziņu portāls www.la.lv

Svarīgākās izmaiņas 2019. gadā, 
kuras skar lielu sabiedrības daļu

8. decembrī desmit Pāvilostas 
vidusskolas skolēni un trīs skolo-
tāji apmeklēja “Junior Achieve-
ment Latvija” (JAL) rīkoto sko-
lēnu mācību uzņēmumu (SMU) 
Latvijas mēroga pasākumu “Cits 
bazārs” tirdzniecības centrā “Do-
mina” Rīgā. Tā ir ikgadēja JAL 
tradīcija – rīkot skolēnu mācību 
uzņēmumu tirdziņu pirms Zie-
massvētkiem un pavasarī.

Tā kā skola šogad ir uzsākusi 
darbu pie SMU (skolēnu mācību 
uzņēmumu) veidošanas, radās 
nepieciešamība iepazīties ar citu 
skolu pieredzi šajā jomā: pavērot 
tirgotāju prezentācijas, iepazīt 
SMU piedāvājumu sortimentu. 

Lūk, skolēnu atziņas no pa-
sākuma “Cits bazārs”!

Man patika ķerra ar motoru, 
pakaramie un auduma maisiņi.

Skolēni bija izdomājuši dažā-
das interesantas lietas, visintere-
santākā bija automātiskā laistī-
šanas sistēma no jebkuras vietas 
pasaulē.

Pāvilostas skolēni apmeklē skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu Rīgā
Foto: A. Paipa

Biju ļoti pārsteigts, ka nebija 
daudz produktu no koka, man 
patika fingerbordi, bet tie bija ļoti 
dārgi.

Man patika visas ekoloģis-
kās lietas, nepatika burzma. Maz 
priekšmetu no koka.

Tirdziņš ļoti interesants, visla-
bāk patika smaržīgās sveces.

Man patika somiņas. Liekas, 
ka varētu pārdot rotaslietas, laba 
lieta, ko pārdot, ir koka karotes.

Man patīk ideja par skolēnu 
tirgošanos un biznesu. Tas veicina 
domāšanu un fantāziju. Nebija 
tādas lietas, kas būtu pilnīgi uni-
kāla. Varēja manīt, ka daudzi tir-
gotāji nebija lietas darinājuši paši, 

kas būtu bijis daudz labāk.
Patika aromātiskie spilveni.
Man patika klucīšu kalendārs.
Bija ļoti daudz unikālu ideju, 

patika ideja par automātisko lais-
tīšanu. Vēlos taisīt rotaslietas, un 
vēlāk taisīšu mugursomas ar “kni-
fiņiem.

Redzams, ka domas, tāpat kā 

cilvēki, ir ļoti dažādas, pat pretē-
jas. Taču skolēnos ir apņēmība 
radīt kaut ko jaunu (vismaz sev) 
un skaistu. Cerams, ka skolēni 
vairāk iesaistīsies SMU darbībā 
un varbūt pavasarī jau paši pie-
dalīsies šādā tirdziņā.

 
Skolotāja Ārija Paipa
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Rudens un ziemas sezonas skrējienā nereti jūta-
mies noguruši, spēki ir izsmelti, ikdiena liekas pelēka 
un lietas vairs nesagādā prieku. Pavisam vienkārši pa-
līdzēt atgūt enerģiju un uzlabot pašsajūtu var nelielas 
ikdienas aktivitātes, kuras savā dienas kārtībā iespē-
jams iekļaut jau tūlīt. 

Fiziskas aktivitātes

Ieviest ikdienā nelielas regulāras fiziskās aktivitātes ir 
pavisam vienkārši. Sāc rītu ar nelielu ķermeņa izstiepša-
nu, pamodini savu organismu un muskuļus lēnām. 

Ja dodies uz darbu ar sabiedrisko transportu, izkāp no 
tā pieturu ātrāk un dodies nelielā pastaigā. Lifta vietā iz-
vēlies kāpnes.

Pusdienu pārtraukumā, pat ja pusdienas ņem līdzi no 
mājām, dodies ārā nelielā pastaigā pa kvartālu. Pastaiga 
svaigā gaisā palīdzēs gan izkustēties, gan atpūtināt prātu 
turpmākajam darba cēlienam.

Pietiekama atpūta
Sēdošā darbā neaizmirsti atpūtināt acis, ievērojot 20–

20–20 principu – ik pēc 20 minūtēm novērs acis no datora 
uz 20 sekundēm un paskaties vismaz 20 metru attālumā. 
Ja visu dienu pavadi, sēžot pie datora, pēc darba dienas 
beigām elektroniskās ierīces centies izmantot pēc iespē-
jas mazāk.

Atceries, ka acīm un prātam nepieciešama atpūta no 
ekrāna starojuma, tāpēc vismaz pusstundu pirms došanās 
gulēt nevajadzētu skatīties ekrānos. Miega ilgumu darba 
dienās noteikti vajadzētu palielināt vismaz 
līdz septiņām stundām, jo tieši šajā dien-
nakts periodā ķermenis atjaunojas, atpū-
šas un uzkrāj spēkus jaunai dienai.

Veselības dzērieni
Dienas laikā lietderīgi padzert kādas 

zāļu tējas – rudens un ziemas periodā tās 
gan sasildīs, gan dos enerģiju. Piemēram, 
zaļā tēja ir lielisks kafijas aizstājējs, taču 
atceries, ka visu vajag lietot ar mēru. Pēc 
ēšanas izvēlies piparmētru tēju, kas pa-
līdzēs gremošanas sistēmai, savukārt va-
karā tasīte kumelīšu tējas nomierinās un 
palīdzēs labāk iemigt.

Ja parasti kafijai vai tējai pievieno cu-
kuru, centies samazināt tā daudzumu vai 
atsakies pavisam. Rītu sāc ar veselīgu, 
svaigi spiestu augļu sulu vai dārzeņu smū-
tiju. Kaut gan vēsajā laikā ir daudz grūtāk 
dzert tikai ūdeni, dari to, papildinot ūdeni 
ar ogām, piemēram, dzērvenēm, kā arī cit-
ronu, un atceries par pietiekamu šķidruma 
uzņemšanu.

Piemērots apgaismojums
Gaismai sasniedzot acs tīkleni, tiek dots 

signāls smadzeņu centram, kas atbild par 
miega, apetītes, seksuālās tieksmes, ķer-
meņa temperatūras, garastāvokļa un akti-
vitātes regulāciju. Nesaņemot pietiekami 

daudz gaismas, šīs funkcijas mainās. Turklāt daļai cilvē-
ku, lai viņu organisms normāli funkcionētu, nepieciešams 
pat vairāk gaismas nekā citiem. Smadzenes uzstāda mūsu 
organisma iekšējo pulksteni atkarībā no dienas gaišajām 
stundām. Lai šis ritms netiktu izjaukts, gan mājās, gan 
darbā vajadzētu būt pietiekami spožam apgaismojumam.

Dabīgie vitamīni
Aktīvas darba dienas laikā ieteicams sevi palutināt ar 

nelielām vitamīnu un enerģijas devām. Piemēram, uz dar-
ba galda vari turēt C vitamīna trieciendevu – svaigas dzēr-
venes, tāpat vari ēst nesālītus riekstus, žāvētus augļus vai 
svaigus dārzeņus, piemēram, mazos burkānus. Dienas lai-
kā tā uzņemsi papildu enerģiju, lai produktīvi turpinātu 
darbu, kā arī vitamīnus, kas uzlabos pašsajūtu.

Kā uzlabot pašsajūtu

Dejotāji piedalās labdarības koncertā Aizputē
Foto: M. Kurčanova

Aizputes sporta hallē 8. de-
cembrī nu jau septīto reizi no-
risinājās Liepājas deju apriņķa 
deju kolektīvu lielkoncerts “No 
sirds uz sirdi”. Ik gadu koncerts 
tiek rīkots labdarības nolūkos, un 
dalība tajā ir goda lieta ikvienam 
kolektīvam. Daudziem dejotājiem 

lielkoncerts “No sirds uz sirdi” ir 
kļuvusi par tradīciju. Ir patiess 
prieks, ka ar deju var priecēt ska-
tītājus un palīdzēt tiem, kam šajā 
dzīvē iet visgrūtāk.

Koncertā piedalījās 23 Liepā-
jas deju apriņķa deju kolektīvi no 
Liepājas, Pāvilostas, Priekules, 

Vaiņodes, Grobiņas, Gaviezes, 
Durbes, Lieģiem, Vērgales, Ru-
cavas un Aizputes. Kopā vienotā 
deju solī fināla dejā apvienojās 
vairāk nekā 400 dejotāji.

Pāvilostas novadu pārstāvēja 
Vērgales kultūras nama VPDK 
“Vērgalīte”, kurš skatītājus prie-

cēja ar dejām “Lielais rits”, “Ģēr-
bies saule sudrabota”, “Rūnu 
raksti”, “Ābrama polka” un fināla 
deju “Līgo danči”, un Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama VPDK 
“Mārsils”, kurš  koncertā dejoja 
tādas dejas kā  “Lielais rits”, “Gri-
čeniks”, “Es meitiņa kā rozīte” 

un noslēguma deju “Līgo danči”.
Koncerta izskaņā ar ziediem 

un labiem vārdiem paldies tika 
teikts katram kolektīvam un tā 
vadītājam.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova
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SKAISTAIS ZIEMASSVĒTKU 
GAIDĪŠANAS UN SVINĒŠANAS LAIKS

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Tik patiesa un priecīga gaisot-

ne valdīja skolā, kur gan skolēni, 
gan pedagogi un skolas tehniskie 
darbinieki gatavojās pirmā mācī-
bu semestra noslēguma pasāku-
mam un decembra centrālajam 
notikumam – Ziemassvētku uz-
vedumam “Ieputināti kinoteātrī”. 
Pāvilostas vidusskolas skolēni un 
pedagogu kolektīvs 20. decembrī 
aicināja ikvienu uz īstu kino se-
ansu turpat divu stundu garumā. 
Un, kā jau īstā kino, iespējams ir 
it viss – gan dejas un dziesmas, 
gan jautras un smieklīgas izda-
rības no Latvijā iemīļotām un 
populārām kinofilmām, ārzemju 
animācijas filmām un multfil-
mām. Bet īsi pirms pasākuma 
skolēni vēl pēdējo reizi šajā mā-
cību pusgadā pulcējās klasēs, lai 
saņemtu liecības un kādu saldu 
pārsteigumu.

Kino skatīšanās maratonu at-
klāja vidusskolas 1.–4. klašu apvie-
notais kolektīvs, parādot nelielu te-

atrālu uzvedumu par dāvināšanas 
prieku un uzsverot, ka dāvana var 
būt arī dziesma un deja. Turpinā-
jumā katra klase rādīja savu stās-
tu no kādas populāras kinofilmas 
un multfilmas. Atpazinām frag-
mentus no filmām “Ziemassvētku 
jampadracis”, “Ziemassvētki Ma-
dagaskarā”, “Kā Grinčs nozaga 
Ziemassvētkus” u.c.

Bet pasākuma izskaņā skolas 
vecāku padome bija sarūpējusi 
lielisku pārsteigumu, naksnīga-
jās debesīs izšaujot svētku raķe-
tes, kas radīja prieku gan lielam, 
gan mazam skatītājam.

Turpinājumā skolēni gatavo-
jās Ziemassvētku ballītei ar de-
jām un skaistu mūziku. Līdz ar 
šo pasākumu skolēniem sākās 
garais ziemas brīvlaiks, kad var 
no sirds baudīt ziemas priekus, 
atpūsties un vairāk laika pavadīt 
ar ģimeni.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Lai gan MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLAS mūzikas 
nodaļā svētku nedēļa iesākās 
ar pirmā mācību pusgada eksā-
meniem, kas daudziem skolas 
audzēkņiem bija satraukumu 
un pārbaudījumu pilna diena, 
tomēr prieks par tuvajiem svēt-
kiem bija lielāks par uztrauku-
mu. Labi parādījuši sevi pār-
baudījumos, skolēni vecākiem, 
skolas pedagogiem un citiem 
interesentiem sniedza skaistus 
koncertus Vērgalē un Pāvilostā.

18. decembrī ar talantīgu 
jauno mūziķu sniegumu Vēr-
gales pamatskolas zālē izska-
nēja Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu Zie-
massvētku koncerts, kā arī bija 
apskatāma mākslas darbu izstā-
de. Piedāvājot saistošu koncert-
programmu, jaunie pianisti un 
ģitāristi skolotāju Anitas Ceras 
un Helmuta Audara vadībā at-
skaņoja gan pazīstamu klasisko 
mūziku, gan populāras Ziemas-
svētku melodijas. Savukārt sko-
lotājas Daigas Lapiņas 1. klases 
jaunie mākslinieki iekārtoja  
pašu veidoto darbu izstādi. Pa-
sākuma izskaņā SIA “Muižkal-
niņi” dāvinātais  kliņģeris 
uzbūra jauku Ziemassvētku no-
skaņu visiem klātesošajiem. Pā-
vilostas Mūzikas un mākslas 
skolas vārdā izsakām pateicī-
bu SIA “Muižkalniņi” valdes 
loceklim Viktoram Narvidam 
par atbalstu Ziemassvētku 
pasākumos Vērgalē un Pāvil
ostā!

Savukārt nākamajā dienā 
svētku koncerts noritēja Pāvil-
ostā. Koncertā uzstājās vijol-
nieku ansamblis, klavierspēles, 
ģitārspēles un akordeona spē-
les audzēkņi. Dzejoļus lasīja 
un pasākumu vadīja Laila Anna 
Horna un Emīls Kurčanovs , 
bet skolas pedagogi Anita Cera, 

Jeļena Doroņina, Dace Bērz-
niece un skolas direktore Inga 
Šnore vēlēja sirds siltus un svē-
tīgus Ziemassvētkus.

    
Direktore Inga Šnore un 

sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Marita Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

Vērgalē ikvienam bija iespē-
ja aplūkot mākslas nodaļas 

bērnu darbus.



2019. gada janvāris   9  www.pavilosta.lv

SKAISTAIS ZIEMASSVĒTKU 
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“Gads ir balts no abiem ga-
liem, bet pa vidu raibs” – tā sau-
cās izstāde, kas mākslas nodaļā 
notika gada izskaņā. Skolēni 
un pedagogi varēja izvērtēt sa-
vus darbus, kuri tapuši pirmajā 
pusgadā. Ziemassvētku noska-

ņā tika izdalītas liecības.
Bija gan eglīte, gan Ziemas-

svētku vecītis, kas pasniedza 
dāvaniņas. Solīti bija arī žagari, 
bet audzēkņi nosolījās mācīties 
cītīgāk un tā pēriens izpalika. 
Visa mākslas nodaļa smaržoja 

pēc tikko ceptām piparkūkām, 
kuru cepšana jau kļuvusi par 
garšīgu tradīciju, kas visiem iz-
raisa sajūsmu.

Skolotāja 
Antra Mazika

2018. gada 19. decembrī PĀ-
VILOSTAS PIRMSSKOLAS IZ-
GLĪTĪBAS IESTĀDES “DZINTA-
RIŅŠ” zāli pieskandināja bērnu 
balstiņas Ziemassvētku koncertā 
“Reiz Ziemassvētkos…”.

Laika apstākļi mūs lutināja – 
balts, skaists sniedziņš un saulī-
te pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzintariņš” teritoriju pārvērta 
īstā ziemas pasakā. Vecāku dari-
nātie zvaniņi spīdēja un laistījās 
kokos, sniegavīri smaidīgi sveici-
nāja visus viesus.

Bērnudārza zāle bija pārtapu-
si par pasaku valstību ar audzi-
nātāju pašu darinātām skaistām 
rotām eglītei un bērnu darinā-
tām sniegpārsliņām. Pasākumu 
vadīja divi enerģiski rūķi, kuru 
tēlos iejutās audzinātāja Ligita 
un mūzikas skolotāja Aija. Rūķi 
dziedāja, runāja, gāja rotaļās 
un visus klātesošos ņēma līdzi 
uz skaisto Ziemassvētku stāstu, 
kur pelītes slēpās no kaķiem, pi-
parkūkas kusa mutē un pat lieli 
un mazi spilveni griezās dejā. 
Paldies audzinātājām un skolo-
tājām, kā arī iestādes vadītājai 
par aizkustinošo dziesmu pasā-
kuma sākumā! Tā acīm redzami 

iedrošināja mazos māksliniekus 
turpmākajiem priekšnesumiem! 
Paši mazākie mākslinieki sildīja 
kājiņas, jo tikko bija atnākuši no 
sniegotā pasaku meža, bet vidē-
jās grupas bērni klausītājiem 
sniedza brīnišķīgu priekšnesu-
mu, izmantojot dažādus mūzikas 
instrumentus. Lielākie bērni bija 
samācījušies ļoti daudz dziesmu, 
dzejoļu un deju. Viņi rūķu pava-
dībā izspēlēja teatrālu uzvedumu 
ziemīgās noskaņās.

Milzīgs paldies vecākiem par 
smaidu, kas rodas, ienākot iestā-
des teritorijā – par pašrocīgi ga-
tavotajiem zvaniņiem, audzinā-
tājām un skolotājām, auklītēm 
paldies par lielo darbu ikdienā 
un it īpaši pirms svētkiem, strā-
dājot ar bērniem, iemācot tik 
daudz skaistu deju, dziesmu, 
dzejoļu, un, protams, paldies va-
dītājai Montai par tā visa kopā 
saturēšanu, uzraudzīšanu un 
izdomu!

Īsu brīdi pirms Ziemassvēt-
kiem, kad skolā noslēdzas šī mā-
cību gada pirmais semestris, VĒR-
GALES PAMATSKOLAS sko lēni 
aicināja visus uz Ziemassvētku 
koncertu.

Šoreiz tas pirmoreiz norisinā-
jās Vērgales pamatskolas zālē un 
pulcēja kuplu skatītāju un klausī-
tāju pulku. Svētku koncerts  tika 
plānots divās daļās. Pirmajā daļā 
uzstājās 1.–4. klašu skolēni, otrajā 
daļā 5.–9. klašu audzēkņi. Jaunāko 
klašu skolēnu programmu vadī-
ja Kaķis (skolotāja Iveta Vanaga), 
kurš pastāstīja par Ziemassvētku 
eglīti, rūķiem un dāvanām, pēc 
tam mudinot bērnus pa klasēm 
parādīt visu to, ko šajā laikā iemā-
cījušies. 1. klases skolēni iejutās 
latviešu tautas pasakas “Zvēri un 
abru taisītājs” tēlos. 2. klase visiem 
pastāstīja un parādīja seno stāstu 
par “Brēmenes muzikantiem”. 3. 
un 4. klase visiem stāstīja par rū-
ķiem un to darbiem un nedarbiem, 
bet noslēgumā ieradās pats Meža-
vecis.

Arī vecāko klašu skolēni spē-
lēja teātri, dziedāja dziesmas un 
skaitīja dzeju. Šo pasākuma daļu 
vadīja diktore – 8. klases skol-
niece Karīna Balode. Ar jautru 
humora pieskaņu 8. klases skolē-
ni parodēja populāras TV pārrai-
des un šovus – “Degpunktā”, “X 
Faktors”, “Laika ziņas”, “Sporta 

studija”. Savukārt programmu no-
slēdza 9. klases skolēnu iestudētā 
luga “Princese uz zirņa” ar nelielu 
mūsdienām raksturīgu piesitienu, 
kas izpelnījās skaļus skatītāju ap-
lausus.

Arī šogad skolas direktors 
Gints Juriks ar Pateicības rakstiem 
sveica tos skolēnus, kas mācījušies 
labi un teicami. Un tie ir:

1. klasē – Valters APLOKS, 
Adriāna Loreta BĀDERE, Daniels 
BRĒDIĶIS, Madars DIMANTS, Pē-
teris MIZĒNS, Evelīna ŠĪMANE, 
Gabriela ŠTAKONA;

2. klasē – Marta AKERFELDE, 
Renāte APLOKA, Anna GULBE, 
Ralfs GŪTMANIS, Kellija KRAUK-
LE, Dominiks PRIEDE, Rēzija 
ŠĒNA, Laura VANAGA;

3. klasē – Augusts AKER-
FELDS, Edvards AKERFELDS, 
Ance LIBĶENA;

4. klasē – Ance MATISONE, 
Madara MIZĒNA, Rinalds GULBIS, 
Ralfs HELMŠTEINS;

5. klasē – Madara BRĒDIĶE, 
Paula Loreta BRĒDIĶE, Marta VĪ-
TOLIŅA;

6. klasē – Gundega MATISO-
NE, Rihards NOVADS, Reinis VĪ-
TOLIŅŠ;

8. klasē – Miks KALĒJS;
9. klasē – Elīna MILTIŅA, Sani-

ja Monta BRĒDIĶE, Eva VĪTOLIŅA. 
 

Vita Braže

Piecgadīgo bērnu grupa “Jumīši” devās uz “Ievlejām”. 

Trīs un četrus gadus veco bērnu grupiņa “Vāverēni” un seš-
gadīgo bērnu grupa “Taurenīši” devās uz “Rūķupi”.

P. S. Jāatzīst, ka katrs pasā-
kums PII “Dzintariņš” rada īpa-
šas sajūtas, kas saglabājas vēl 
ilgi. Tāpat arī bērniem katra die-

na, ko tie pavada “Dzintariņā”, ir 
kā mazi svētki! Paldies!

Vecāku padomes pārstāve 
Kristīne

Foto: V. Braže
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Nu jau otro gadu Latvijas 
Nacionālā bibliotēka sadarbībā 
ar Latvijas bibliotēkām uzsāk 
skaļās lasīšanas sacensības, ie-
saistot 11 – 12 gadus vecus sko-
lēnus no 5. un 6. klases.

Uzsākot lasīšanas konkur-
su, Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras centrs ar 
savu  iniciatīvu vēlas pilnveidot 
bērnu prasmes izvēlēties piemē-
rotu un interesantu literatūru ska-
ļai lasīšanai, sekmēt interesi par 
lasīšanu un grāmatām, saliedēt 
bērnus kopīgām lasīšanas aktivi-
tātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Arī Pāvilostas bibliotēka sa-
darbībā ar Pāvilostas vidusskolas 
latviešu valodas skolotāju Annu 
Kaži iesaistās šajā konkursā, un 6. 
decembrī skolēniem tika noorga-
nizēta skaļās lasīšanas sacensību 
pirmā kārta, kurā  piedalījās Pāvil-
ostas vidusskolas 5. un 6. klases 
skolēni. Sacensības notiek trijās 
kārtās: ir vietējā un reģionālā kārta 
un nacionālais fināls Rīgā.

Šogad viesos bija ieradušies 
grāmatu varoņi – Pepija un Brālī-
tis. Brālītis stāstīja, cik interesanti 
ir lasīt īstas grāmatas un aptaustīt 
tās ar rokām, kā arī par iespēju la-
sīt e-grāmatas.

Skaļās lasīšanas sacensību 
laikā bērni lasīja daudzus brīniš-
ķīgus fragmentus no grāmatām, 

Pāvilostā notiek skaļās lasīšanas sacensības
Foto: M. Vītola

ko izvēlējušies viņu vienaudži. Iz-
vēli noteica visdažādākie iemesli: 
viņi lasīja smieklīgus, aizraujošus 
un vienkārši lieliskus stāstus, 
par kuriem bija jāpastāsta, kāpēc 
izvēlējies tieši šo grāmatu, un jā-
izlasa neliels ievads, lai klausītā-
jam būtu saprotams grāmatas un 
stāsta saturs, kuru lasa. Katram 
lasītājam tika dotas trīs minūtes 
izvēlētā grāmatas fragmenta ska-
ļai priekšlasīšanai. Skolēni ar lie-
lu interesi un uzmanību klausījās 
klasesbiedru uzstāšanos.

Katrā klasē tika noteikti pir-
mo trīs vietu ieguvēji. Bērni tika 

vērtēti punktu sistēmā no 6 līdz 
10, kur 6 bija viduvējs rādītājs, 
bet 10 – izcils sniegums. Žūrijas 
vērtēšanas veidlapās bija vērtēša-
nas kritēriji, pēc kuriem tika likti 
punkti katram dalībniekam par 
grāmatas fragmenta priekšlasī-
jumu. Piemēram, dalībnieks lasa 
piemērotā tempā, klausītājam tiek 

nodotas emocijas, stāsts aizrauj 
auditoriju, stāsta oriģinalitāte u.c. 
Žūrija ilgi apspriedās un, ņemot 
vērā iegūto punktu kopvērtēju-
mu, nolēma, ka skaļās lasīšanas 
vietējā mēroga čempione ir Keita 
Pastare no 5. klases.

Dalībniekus vērtēja žūrija: 
Monta Pētermane, Ilze Ozoliņa 

un es – Mairita Vītola. Jāatzīst, 
ka tas nebija viegli, jo bērni bija 
labi sagatavojušies, bet mums 
bija jāvērtē pēc daudziem no-
teiktiem kritērijiem. Paldies vi-
siem!

                                                                                                           
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja 

Mairita Vītola 

Nu jau ceturto gadu Ziemupes 
ļaudis Jauno gadu sagaidīja kopā. 
Laba vēlējumi, salūts, atrakcijas, 
smiekli un dejas līdz pieciem rītā – 
tāda bija ap 60 ziemupnieku gadu 
mija. Un pēc pusnakts tradicionālā 
kopbilde. Daļa dalībnieku par godu 
gadu mijai bija sev pasūtījuši krek-
liņus ar latvju zīmēm un uzrakstu 

“ziemupnieks” vai “ziemupnie-
ce”. No viņiem arī es saņēmu šo 
skaisto dāvanu – baltu krekliņu ar 
uzrakstu priekšpusē “ziemupnie-
ce”, bet uz muguras – “Ziemupe – 
mana karaliste”. Tas ir kas vairāk 
par jebkuru valdības apbalvojumu!

Vecgada vakarā televīzijā dzir-
dēju Gundara Āboliņa (arī drusku 

Ziemupes skarta) domas par pasā-
kuma, svētku vadītāja (manā ga-
dījumā – tautas nama vadītājas) 
lomu un nozīmi svētku norisē. 
Vakara vadītājs ir kā diriģents. 
Viņš ir tas, kas ar savu mājienu 
dod ziņu, ka svētki var sākties. 
Svētku sajūta, dzirkstelīte, ugun-
tiņa (vai sava ciema mīlestība) ir 

katrā no mums, katrā no svētku 
dalībniekiem. Vienkārši reizēm 
vajag kādu, kurš pamāj ar zizli. 
Diriģents jau arī pats nespēlē ne 
vijoli, ne bungas, nepūš arī trom-
peti... skanējums ir visu orķestra 
dalībnieku nopelns. Tas tāds ap-
tuvens Gundara domas pārstāsts, 
bet, manuprāt, ļoti trāpīgs. Viss 

pašu ziemupnieku rokās, es vien 
reizēm pamāju ar zizli.

Paldies jums, jaukie!
Vēlu visiem novada ļaudīm 

labu veselību, sirdsmieru un savē-
jo mīlestību!

 
Ziemupes tautas nama 
vadītāja Daina Vītola

Ziemupnieku gadu mija
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No 9. līdz 29. decembrim 
jau piekto gadu “Rūķupē”, kas 
atrodas Ziemupes jūrmalā, cie-
miņus gaidīja rūķi un Ziemas-
svētku vecītis. Šis gads mums 
bija ļoti darbīgs un notikumiem 
bagāts – krietni audzis ne vien 
apmeklējumu, bet arī organi-
zēto pasākumu skaits. Ciemos 
tika uzņemtas gan grupas no 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
un skolām, gan darba kolektīvi, 
gan ģimenes. Tālākie ciemiņi 
ceļu uz “Rūķupi” mēroja no Rī-
gas, Salaspils, Jelgavas, Mār
upes, Ventspils, Lietuvas, kā arī, 
izmantojot iespēju būt pie savē-
jiem Latvijā, daži atceļoja pat no 
Dānijas un Nīderlandes.

“Rūķupē” joprojām godā tiek 
turēta kvalitatīva kopābūšana, ļau-
joties dabas burvībai, karsti kūpo-
šai tējai, siltām piparkūkām, rūķu 
rūpēm un stāstiem, ponija Krikša 
spriganajai sagaidīšanai, trušu sai-
mes jūsmīgajai ciemiņu uzņemša-
nai, kopā radīšanai rūķotavās pie 
dažādiem rūķu meistariem. Katra 
diena “Rūķupē” bija neatkārtoja-
ma, atšķirīga no iepriekšējās. Svēt-
kus svinējām kā skaistā ziemas 
baltumā, tā plaukstošā pavasara 
atblāzmā. “Rūķupe” ir vieta, kur 
laiks iegūst citu plūdumu, un to 
var mērīt smieklos, kūleņos, laimī-
gās nopūtās, izsaucienos, iemācītā 
daudzumā, mērkaķu dūrītēs, sap-
ņainos skatienos, negaidītos jau-
tājumos, un to visu var savīt vienā 
lielā veiksmes mezglā, lai gan arī 
tad tas nebūtu pilnīgs raksturo-
jums.

Pateicoties Kultūras minis-
trijas un Kurzemes NVO centra 
atbalstam, tika aizsākta jauna tra-
dīcija – pirmo reizi tika organizē-
ta Lietuviešu valodas diena. Tās 
mērķis bija radīt jaunu sadarbības 
platformu, kas veicina savstarpējo 

“RŪĶUPE” NOSLĒGUSIES

saprašanos un izglītošanos, kā arī 
rast kopīgo un saklausīt atšķirīgo. 
Diena izvērtās jauka un interesan-
ta, tāpēc arī nākamajā gadā plāno-
ta Lietuviešu valodas diena. Tur-
klāt mūsos mīt izaicinājums apgūt 
ko jaunu vēl kādā citā valodā.

Šogad Ziemassvētku vecītis 
“Rūķupē” saņēma ap 500 vēstuļu, 
tās atceļojušas ne vien no Latvijas, 
bet arī no Krievijas, Ķīnas, Slovē-
nijas, Francijas, Baltkrievijas, Luk-
semburgas, Taivānas. Īpašs prieks, 
ka, pateicoties Pāvilostas novada 
domes finansiālajam atbalstam un 
“Tvnet.lv” fotogrāfam Jānim Ška-
param, “Rūķupei” ir sava marka, 
ar kuru tiek marķēti visi no “Rūķ-
upes” izejošie sūtījumi – vēstules 
un pastkartes.

Arī šogad tika organizēta lab-
darības akcija “Piepildīsim lielo dā-
vanu maisu!”. Dāvanu gatavotāju 
atsaucība bija liela. Dāvanas gata-
voja gan pirmsskolas izglītības ies-
tādes (vairākās iesaistoties pilnībā 

visām grupiņām), gan skolu klases 
un darba kolektīvi, gan ģimenes 
un citi atbalstītāji. Mēs esam prie-
cīgi un pateicīgi ikvienam, jo esam 
saņēmuši daudz, daudz košu kva-
litatīvu un jauku dāvanu. Šogad 
īpaši daudz saziedoti pārtikas pro-
dukti.

To izvadāšana plānota janvārī, 
kad dosimies ciemos pie ģimenēm, 
kam nepieciešams uzmundrinā-
jums, un vientuļajiem cilvēkiem 
Liepājā, Tukumā, Kandavā, Vents-
pilī.

Katru gadu “Rūķupes” rūķi arī 
lūkojas pēc kāda, kam palīdzēt, un 
domā,  kā stāstu nest plašumā. Šo-
gad rūķus uzrunāja divu bērnu mā-
miņas, mandalu zīmētājas Montas 
Rēvicas stāsts. Monta ir rīdziniece, 
kas mandalas zīmē, lai palīdzētu 
savam jaunākajam dēlam Tomam. 
Kad Tomiņam bija nepilni trīs gadi, 
neirologs viņam atklāja AST (au-
tiska spektra traucējumi). Viņi ir 
apmeklējuši vairākus speciālistus, 

izgājuši pedagoģiski medicīnisko 
komisiju, pēc kuras ieteikuma To-
miņš ir sācis apmeklēt bērnudārza 
logopēdisko grupiņu. Paralēli tiek 
apmeklēta mūzikas terapija, ko 
ieteicis bērnu psihologs. Šobrīd 
Tomam ir četri gadi. Vislielākās 
problēmas ir ar valodiņas aiztu-
ri, viņš nespēj izteikties, tāpēc ir 
grūti saprasties ar pārējo pasauli, 
rodas negribēta agresija, par kuru 
pašam sāp sirsniņa. Viņš nespēj 
pilnvērtīgi iesaistīties vienaudžu 
sabiedrībā, vairāk komunicē ar 
pieaugušajiem, jo tie viņu labāk 
saprot. Šobrīd būtu nepieciešama 
ABA terapija, kuras laikā intensīvi 
tiktu risinātas problēmas un snieg-
ta Tomiņam nepieciešamā palīdzī-
ba. Atsauksmes par šo terapiju no 
citiem vecākiem, kuru bērniem ir 
AST, ir pārsteidzoši pozitīvas. Bet 
diemžēl šī terapija ir ļoti dārga un 
ģimene to nevar atļauties. Tāpēc 
Montai radās doma dalīties ar sa-
vām mandalām, tādā veidā iegūstot 

Foto: N. Līcītis

Tikšanās Ziemupē
Foto: D. Vītola

27. decembrī Pāvilostas novada iestāžu 
vadītāji pulcējās uz gada noslēguma pasāku-
mu Ziemupē.

Tā kā jau piekto gadu Ziemupes jūrmalā dar-
bojas “Rūķupe”, tad visi kopā devāmies ciemos 
pie rūķiem un Ziemassvētku vecīša. Tur mūs 
sagaidīja viss tas pats, kas citus apmeklētājus – 
rotaļas ar vecīti, rūķu takas pārgājiens un stās-
ti. Rūķi uz ugunskura bija izvārījuši ļoti gardu 
zupu. Un tieši pie zupas katla risinājās pašas 
interesantākās sarunas par rūķu darbu, dzīvi, 
nākotnes plāniem un citām biedrības “Ziemupī-
te” iecerēm.

Pie tautas nama ciemiņi tika izšūpoti jauna-
jās Ziemupes šūpolēs. Tālākās runas un sarunas 
jau risinājās zālē. Lai jauno darba cēlienu sa-
gaidītu ar gaišām domām un jaunu spēku, tika 
dzerta zāļu tēja, kurai pievienotas arī vērmeles. 
Mums pašām patika jautājumu spēle. Tajā nācās 
atbildēt uz jautājumiem, kurus citkārt pat neie-
domātos viens otram pajautāt. Tā deva iespēju 
kolēģos ielūkoties arī no cita skatpunkta.

Paldies visiem, kuri izbrīvēja brītiņu, lai pa-
ciemotos pie mums Ziemupē!

 
Skaidrīte, Biruta un Daina

no Ziemupes tautas nama

līdzekļus sava dēliņa tik ļoti nepie-
ciešamajai terapijai. “Rūķupē” bija 
iespējams iegādāties bloknotus ar 
Montas mandalu zīmējumiem. No 
katra bloknota 1 eiro rūķi atvēlēja 
mazā Tomiņa ārstēšanai. Bloknota 
vāku rotā mandala, ko katrs pats 
var izkrāsot, tā rodot iedvesmu 
zīmējumiem vai rakstu darbiem 
bloknota iekšpusē.

“Rūķupe” ir biedrības “Ziemu-
pīte” izsapņots un realizēts noti-
kums, kas var notikt, tikai pateico-
ties mūsu īpašo rūķu degsmei un 
vēlmei darīt. Tāpēc no sirds esam 
pateicīgi par to, ka ar katru gadu 
mums izdodas sasniegt vairāk un 
mūsu pulks pamazām aug.

Liels paldies par iesaistīšanos 
un kopā radīšanu mūsu īpašajiem 
rūķiem: Bodīšrūķim – Skaidrītei 
Blūmai, Ponija rūķim – Dagnijai 
Lejai, Tējas rūķim – Birutai Tei-
bei. Paldies par īpašo klātbūšanu 
un kļūšanu par daļu no pamatko-
mandas Mezglu rūķim – Ilzei Vai-
novskai! Tāpat paldies Meša saim-
niecei Anitai Reinei, kas atbalstīja 
gan morāli, gan palīdzot nest “Rūķ-
upes” vārdu Latvijā un Lietuvā.

Mūsu draugi, kurus nevaram 
nepieminēt, – sīkplastikas meis-
tars Valters A. Vītols, Kalējrūķis, 
Embūtes garšaugu rūķi, Kuldīgas 
darbnīcu rūķīte Līga, ZS “Atvases” 
no Durbes, dekorāciju meistare 
Arta Lāčkoka, “Radi vidi pats” rūķi 
un daudzi citi, kas palīdzēja radīt 
“Rūķupi” par piedzīvojumu, kas 
aizrauj ne tikai mazus, bet arī lie-
lus.

Paldies visiem apmeklētājiem, 
morālajiem un informatīvajiem at-
balstītājiem!

Tiksimies šogad no 8. decem-
bra!

Rūķis Rakstītājs (Daina) un 
rūķis Plānotājs (Daiga)
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BIS * lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums

Teritorijas labiekārtojums – auto 
stāvlaukuma būvniecība

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

l Lēmums par atteikumu akceptēt būvniecības 
ieceri

Žoga pārbūve Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

l Lēmums par administratīvās  lietas uzsākšanu 
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai

Rūpnieciski izgatavotas ēkas 
novietošana

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

l Lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto 
seku novēršanu

Ēkas fasādes vienkāršotā 
atjaunošana

Adrese, Saraiķos, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Lēmums par administratīvās  lietas uzsākšanu 
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai

Pieslēguma izbūve esošajam ielu 
tīklam (iebrauktuve)

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

l Lēmums  par admini stratīvās lietas uzsākšanu 
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai

Rakta dīķa, siltumnīcas un 
dzīvojamā treilera novietošana

Nosaukums, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

l Lēmums par administratīvās  lietas uzsākšanu 
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai

Molu pagarināšana Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

l Lēmums par būvprojekta  izmaiņu 
saskaņošanu

Palīgēkas pārbūve Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

l Lēmuma par atteikumu pieņemt ekspluatācijā

Ēkas, koka konstrukcijas terases, 
divu ēku pamatu konstrukciju 
būvniecība un kūts pārbūve

Adrese, Saraiķos, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Lēmums par administratīvās  lietas uzsākšanu 
patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai

Ēkas ekspluatācijas laiks Adrese, Saraiķos, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Lēmums par ekspluatācijas laika 
nepagarināšanu

BIS-71763-273 Dzīvojamās mājas – ēkas 
fasādes vienkāršotā atjaunošana

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

BIS-71728-272 Tehniskās shēmas saskaņošana 
stacionārā ceļamkrāna 
uzstādīšanai

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Tehniskās shēmas akcepts

BIS-71722-271 Būvju neesība Adrese, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Izziņas par būvju neesību

BIS-70496-270 Kūts un šķūņa nojaukšana Adrese, Saraiķos, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Paskaidrojuma raksta akcepts
l Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
l Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildi

BIS-70485-269 Dzīvojamās mājas un divu 
palīgēku atjaunošana

Adrese, Saraiķos, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Izsniegta būvatļauja

BIS-70087-268 Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Apliecinājuma kartes akcepts
l Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
l Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildi

BIS-70065-267 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
būvniecība

Adrese, Vērgalē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
l Izsniegta būvatļauja

BIS-69896-266 Mazēkas novietošana Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

BIS-69458-265 Meža meliorācijas pārbūve Nosaukums, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā

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

BIS-69260-264 Dzīvojamās mājas 
elektroapgādes pievads

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Būvniecības iesnieguma akcepts
l Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

BIS-68259-263 Meža autoceļa būvniecība Nosaukums, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

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

BIS-67045-262 Palīgēkas būvniecība Adrese, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildi
l Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

BIS-66182-261 Ziemupes parka labiekārtošana Adrese, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Būvniecības ieceres izmaiņu akcepts

BIS-65322-260 Patvaļīgās būvniecības pazīmes Adrese, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi

BIS-64831-259 Kūts pārbūve par viesu namu Adrese, Ulmalē, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā

l Atzinums par būves pārbaudi
l Būvniecības iesnieguma akcepts

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma.

2018. gada izskaņā Saraiķu 
bibliotēkā tika aicināti visi lielie 
un mazie lasītāji uz gada noslē-
guma pasākumu. Pie izrotātas 
eglītes un pašu sarūpētā svēt-
ku galda saraiķnieki vispirms 
atsauca atmiņā aizvadītā gada 
svarīgākos un interesantākos no-
tikumus. Visi kopā spēlēja jautā-
jumu un atbilžu spēli, bet mazie 
svētku dalībnieki sarīkoja nelielu 
uzstāšanos ar dziedāšanu un dze-
joļiem. Mazajiem vēl bija iespēja 

“makšķerēt” saldumus un aizsie-
tām acīm zīmēt sniegavīru.

Noslēgumā tika rīkota lo-
terija, un katrs, liels vai mazs, 
saņemot dāvanu, noskaitīja dze-
jolīti. Saraiķu bibliotēkas vadītā-
ja saka lielu paldies ikvienam, 
kurš atnāca uz pasākumu, un 
aicina visus arī šogad apmeklēt 
bibliotēku un būt čakliem grā-
matu lasītājiem!

 
Vita Braže

Svētki Saraiķu bibliotēkā

Foto: V. Braže

Pāvilostas vidusskolas skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī
Pavisam nemanot aizritējis 

1. mācību semestris. Tas mūsu 
skolā ir bijis dažādiem pasā-
kumiem bagāts, kā arī spraigs 
darbs aizritēja mācību jomā. Cen-
šamies mācību procesā vairāk 
balstīties uz skolēnu mācīšanas 
un mācīšanās pieejas maiņu, ak-
centējot skolēnu pašvadītu mācī-
šanos, lai viņi sasniegtu izvirzīto 

mērķi un būtu līdzatbildīgi iegū-
tajā rezultātā. 

Mācību sasniegumi šajā se-
mestrī kopumā ir labi, skolā vidē-
jais vērtējums ir 7,73 balles. Vis-
augstākais vidējais vērtējums ir 
5. un 6. klases skolēniem – 8,58 
un 8,47 balles, kopumā augsts 
un optimāls mācību sasniegumu 
līmenis (no 6 līdz 10 ballēm) ir 

51% skolēnu. Diemžēl pieciem 
skolēniem liecībā ir nepietiekami 
vērtējumi.

Ar izcilām sekmēm semestri 
beidza:

l Ērika Ezīte 2. klasē;
l Monta Tumpele 2. klasē;
l Laila Anna Horna 3. klasē;
l Gerhards VagotiņšVagulis 

3. klasē;

l Marta Zamarīte 9. klasē;
l Mihaēls Doroņins 11. kla-

sē.
Sācies arī mācību priekš-

metu olimpiāžu laiks. Aizri-
tējusi starpnovadu bioloģijas 
olimpiāde, kurā mūsu skolas 9. 
klases skolniece Marta Zamarī-
te ieguva 2. vietu. Viņa janvārī 
ir uzaicināta piedalīties valsts 

bioloģijas olimpiādē Rīgā. Pal-
dies Martai par labo rezultātu, 
un vēlu veiksmi valsts olimpi-
ādē, bet skolotājai Baibai Arājai 
paldies par ieguldīto darbu, sa-
gatavojot audzēkni olimpiādei. 

                                    
Direktores vietniece 

mācību darbā 
Aina Jakovļeva

Būvvaldē 2018. gada augustā,  septembrī un oktobrī lemtais

Gundegas Matisones 
(4. kurss) zīmējums.
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Dažas dienas pirms gada 
skaistākajiem svētkiem, Zie-
massvētkiem, Vērgales kultū-
ras namā pie sevis pašus ma-
zākos pagasta bērnus aicināja 
Ziemassvētku vecītis ar saviem 
čaklajiem palīgiem. 

Vispirms bērni kopā ar vecā-
kiem noskatījās izrādi “Kā lauku 
pele un pilsētas pele Ziemassvēt-

kus svinēja”. Tās laikā uzzinā-
jām, kā lauku pele ar savu čaklo 
meitiņu posās Ziemassvētkiem 
un gādāja cienastu, lai dotos pie 
savas māsas pilsētas peles un vi-
ņas meitas. Nokļūstot pilsētā, iz-
rādījās, ka pilsētnieces dzīvo pa-
visam citādāku dzīvi nekā laukos 
un svētkiem nav sagatavojušās. 
Risinoties trauksmainiem noti-

Svētki pašiem mazākajiem
Foto: V. Braže

8. decembrī Pāvilostas pil-
sētas kultūras namā notika 
Liepājas apriņķa amatierteāt-
ru skate, kurā varēja noskatī-
ties sešas izrādes.

Skates dienu agrā rītā atklā-
ja Pāvilostas pilsētas amatier-
teātris ar izrādi “Trīnes grēki”, 
pēc tam savu varējumu žūrijai 

rādīja Kalvenes amatierteātris 
“Nebēda” ar izrādi “Dūdene 
zin”, turpināja Nīcas teātris ar 
izrādi “Orķestris”. Bet jau vē-
lākā pēcpusdienā skatītājiem 
un žūrijai uzstājās Vaiņodes 
amatierteātris “Kuratieši” ar 
izrādi “Meklēju omi... opim” un 
Durbes amatierteātris “Dīvat-

Pāvilostā notiek Liepājas 
apriņķa amatierteātru skate

Pāvilostas amatierteātris ar izrādi “Trīnes grēki”. Foto: S. Vārsberga

Kalvenes amatierteātris “Nebēda” izrādē “Dūdene zin”.

rons” ar izrādi “Dzimumzīme 
degungalā”. Skates noslēgumā 
uz Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama skatuves kāpa Vērgales 

amatierteātris ar izrādi “Klases 
salidojums”. 

Izrādes vērtēja aktrise un 
Liepājas Tautas teātra režiso-

re Ināra Kalnarāja un Liepājas 
Tautas mākslas un kultūras 
centra Jauniešu teātra studijas 
režisors Juris Ločmelis.

kumiem, pilsētas peļu mājoklī 
pēkšņi ieradās pats Ziemassvēt-
ku vecītis, un svētki varēja sāk-
ties!

Arī kopā ar mūsu pašiem ma-
zākajiem bērniem Ziemassvētku 
vecītis un viņa palīgi dziedāja 
dziesmas un gāja jautrās rota-
ļās. Bērni ar vecākiem mēģināja 
atminēt āķīgas mīklas, par parei-
zajām atbildēm saņemot pa kon-
fektei. Savukārt pats gaidītākais 
notikums bērniem bija dzejolīšu 
skaitīšana, par ko tika saņemtas 
saldumu paciņas! Pēc tam Zie-
massvētku vecītis atvadījās, solot 
bērniem ierasties atkal citugad!

 
Vita Braže



Foto: V. Braže
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Vērgales pamatskolas 5. 
kla ses skolnieks Ralfs LAUMA-
NIS jau trešo gadu nodarbojas 
ar visnotaļ savdabīgu un inte-
resantu sporta veidu – šautri-
ņu mešanu, turklāt ar ļoti la-
biem panākumiem. 

Bet kas tad ir šautriņu me-
šana? Nezinātājam no malas var 
šķist, ka tā ir vienkārša, izklaidē-
joša un viegla spēlīte, kur ar šaut-
riņu jātrāpa mērķī. Bet tā tomēr 
nav. Šautriņu mešana ir sporta 
veids, kura nosaukums angļu 
valodā ir darts. Šis ir gan indivi-
duālais, gan pāru, gan komandu 
sporta veids. Šautriņu mešana ir 
koncentrēšanās un precizitātes 
māksla. Šautriņas trenē attālu-
ma izjūtu, koordināciju, reakciju, 
spēka izjūtu un tā visa saskaņu. 
Punktu skaitīšana attīsta atmiņu, 
īpaši bērniem veicina matemātis-
ko domāšanu un spēju prognozēt 
rezultātu. Adrenalīns, ko izraisa 
koncentrēšanās metienam, po-
zitīvi ietekmē nervu sistēmu un 
palīdz atbrīvoties no stresa. Tre-
niņi attīsta pacietību, pilnveido 
mērķtiecību un audzina rakstu-
ru. No mešanas vietas līdz mēr-
ķim attālums ir 2,37 metri, platu-
mā nepieciešams 1 metrs brīvas 
telpas, bet augstumā — vismaz 
2,20 metri. Šautru dēļa augstums 
ir 1,73 m līdz centram.

 Vēlēdamies uzzināt vairāk 
par šī sporta veida būtību, par 
Ralfa gaitām un sasniegumiem, 
Vērgales pamatskolas 5. klasē 
sapulcējušies viņa klasesbiedri 
kopā ar audzinātāju. Bet Ralfam 
līdzi ir ne vien sacensību trofe-
jas, kausi un medaļas, bet arī 
viņa paši tuvākie cilvēki – ģime-
ne, kas reizē ir arī viņa lielākie 
atbalstītāji un līdzjutēji. Uz jautā-
jumu, kad un kā Ralfs sācis no-
darboties ar šautriņu mešanu, at-
bild viņa tētis Andris. 2014. gada 
decembrī veikalā “Depo” vecāki 
meklējuši bērniem Ziemassvēt-
ku dāvanas. Nekādi nav varējuši 
izdomāt, ko Ralfam dāvināt, līdz 
ieraudzījuši šautriņu dēli, kuru 
arī nopirkuši. Par šo dāvanu 
Ralfs esot bijis pārlaimīgs, taču 
no intensīvās šautriņu mešanas 
dēli nācies utilizēt jau pēc diviem 
mēnešiem. Tā kā šī spēle dēlam 
bija iepatikusies, tētis drīz vien 
meklēšanas vietnē “Google.lv” 
atradis informāciju, ka tepat, Lie-
pājā, ir šautriņu mešanas klubs, 
kuru, starp citu, vada bijušais 
Vērgales pamatskolas absolvents 
Romāns Barkus. Ralfs pamēģi-
nāja, rezultāti bija labi, un pēc 
laika jau bija iespēja veiksmīgi 
piedalīties sacensībās. Pirmajos 
divos gados sīvs konkurents bija 
šautriņu metējs Rihards Slišāns 
no Vecumniekiem, kurš, tāpat kā 
Ralfs, spēlēja jauniešu līgā. Nu 
jau Rihardam ir 18 gadi, un viņš 
vairs nestartē jauniešu grupā. 
Bet, kopš Rihards ir izstājies no 
jauniešu līgas, Ralfs ir pirmais 

PAŠIEM SAVS ČEMPIONS 

numurs Latvijā gan jauniešu, gan 
junioru grupā. 

Pirmie panākumi Ralfam bija 
2015. gadā, kad viņš ieguva 3. vie-
tu jauniešu līgā. Saņemot savu 
pirmo trofeju, juties ļoti laimīgs 
un gandarīts. Pa šiem gadiem ie-
guvis 14 kausus un 20 medaļas. 
Tos visus tikšanās reizē Ralfa 
tētis Andris atnesis līdzi tuvā-
kai aplūkošanai. Spožās trofejas 
rotā uzraksti – Saulkrastu kauss, 
Liepājas kauss, Bauskas kauss, 
Priekules kauss, Vaiņodes kauss 
un Ingus Grandberga kauss. Viņa 
vārdā tādēļ, ka viņš gan organizē 

sacensības, gan pats arī met šaut-
riņas. Arī Ralfa tētis šajā sporta 
veidā nav iesācējs un veiksmīgi 
piedalās sacensībās. Viņš arī ie-
spēju robežās trenē Ralfu šaut-
riņu mešanā, kā arī ved dēlu uz 
sacensībām. Cītīgi jātrenējas kat-
ru dienu vismaz vienu stundu, 
kā jau jebkurā sporta veidā. Pa-
gaidām Ralfs startē tikai Latvijas 
čempionātos, bet, ja būs gatavs 
kam lielākam, noteikti brauks 
arī uz sacensībām ārzemēs. No 
14. līdz 16. decembrim Apšucie-
mā notika LDO (Latvijas Darta 
organizācija) 2018. gada Latvijas 

Mazais čempions 
Ralfs Laumanis 

ar tēti Andri Laumani.

kausa izcīņa, kurā jauniešiem 
ļāva piedalīties arī pieaugušo 
konkurencē. Ralfam pirmā spēle 
bija pret šī brīža Latvijas reitinga 
pirmo numuru – Kristapu Micku. 
Pēc četriem izspēlētiem legiem 
rezultāts bija 2:2! Protams, Kris-
taps uzvarēja ar 4:2, bet šī uzvara 
nenāca viegli! Ralfs tika ārā no 
grupas, bet nepārvarēja pirmo 
izslēgšanas kārtu. 

šautriņu mešanā – Ralfs Laumanis

Jauniešu grupā Ralfs sevi pa-
rādīja no vislabākās puses, nospē-
lējot bez zaudējumiem un finālā 
uzveicot savu sīvāko pretinieku 
Robertu Buļko no Durbes ar 3:2. 
Līdz ar to Ralfs pierādīja, ka viņš 
ir pilntiesīgs 2018. gada Latvijas 
čempions jauniešu un junioru gru-
pā. Labākos 2018. gada šautriņme-
tējus apbalvos 2019. gada 18. jan-
vārī Apšuciemā, kur norisināsies 
“Latvijas čempionāts – 2019” un 
jaunās sezonas atklāšana.

Papildus mācībām un šaut-
riņu mešanai Ralfs mācās arī 
Liepājas Mūzikas skolā sist bun-
gas, bet pēcpusdienās apmeklē 
volejbola pulciņu Vērgales sporta 
namā. Vecāki ar dēla nodarbēm 
ir ļoti apmierināti, jo dēlam ir 
nosprausti konkrēti mērķi un 
laiks netiek vienkārši nomests 
zemē, bezmērķīgi dauzoties ap-
kārt. Gan Ralfs, gan viņa vecāki 
saskata izaugsmes iespējas šaut-
riņu mešanā. Viņam ir, kur tiek-
ties, jo puisis vēlas gūt tikpat la-
bus rezultātus kā šautriņmetējs 
Madars Razma, piedalīties Eiro-
pas čempionātā un gūt labus pa-
nākumus augsta līmeņa sacensī-
bās. Savukārt Ralfa klasesbiedri 
un audzinātāja viņam novēl iegūt 
vēl daudz pirmo vietu, turpināt 
spēlēt vēl labāk, nekad nepado-
ties, iegūt daudz kausu, pabeigt 
iesākto, lai pašam patīk tas, ko 
dara, un lai visi sapņi piepildās.

Vita Braže
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Pāvilostas telpu futbola ko-
manda no oktobra līdz decem-
brim piedalījās Aizputes nova-
da 2018. gada čempionātā telpu 
futbolā. Turnīrā piedalījās se-
šas komandas, katra ar katru 
izspēlējot divus apļus.

PIRMĀ APĻA REZULTĀTI:
“Rokasbirzs” – “Pāvilosta” 0:5
“Apriķi” – “Pāvilosta” 1:2
“Cīravas LT” – “Pāvilosta” 2:9
“Dunalka” – “Pāvilosta” 2:3
“Cīrava” – “Pāvilosta” 6:3
 
OTRĀ APĻA REZULTĀTI:
“Apriķi” – “Pāvilosta” 4:3
“Cīravas LT” – “Pāvilosta” 1:3
“Cīrava” – “Pāvilosta” 5:3
“Rokasbirzs” – “Pāvilosta” 0:3
“Dunalka” – “Pāvilosta” 2:4

Pēc divu apļu izspēles notika 
izslēgšanas spēle par iekļūšanu 
labāko četrniekā.

“Cīravas LT” – “Apriķi”, ar re-
zultātu 1:5 uzvarēja “Apriķi”.

“Dunalka” – “Rokasbirzs”, ar 

rezultātu  7:1 uzvarēja “Dunalka”.
Pusfinālā tikās komandas “Cī-

rava” un “Apriķi”, ar rezultātu 7:4 
uzvarēja “Cīrava”, bet spēlē “Pā-
vilosta” – “Dunalka” ar rezultātu 
2:3 uzvarēja “Dunalka”.

Spālē par 3. vietu tikās “Pā-
vilostas” un “Apriķu” komandas. 
Pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 
2:2, bet pēcspēles sitienos rezul-
tāts bija 2:1, uzvarēja “Pāvilostas” 
komanda.

Finālā tikās “Cīravas LT” un 
“Dunalkas” komandas. Ar rezultā-
tu 7:4 uzvarēja “Cīravas LT”.

Par čempionāta rezultatīvāko 
spēlētāju ar 28 gūtiem vārtiem 
kļuva Rignārs Zvirbulis no Cīra-
vas komandas.

Pāvilostas komandā spēlēja 
Ivo Jaunzems, Gints Šulcs, Ivars 
Horns, Arvis Pētermanis, Andris 
Cābelis, Juris Bučoks, Matīss Eih-
valds Gvido Lagzdiņš, Kaspars 
Kadegs un Aldis Barsukovs.

Pāvilostas sporta organizators 
Aldis Barsukovs

Aizvadīts 2018. gada čempionāts telpu futbolā

28. decembrī Pāvilostas vi-
dusskolas sporta zālē notika 
ikgadējā Pāvilostas ceļojošā 
kausa izcīņa galda tenisā.

Vecuma grupā “Dalībnieki 
vecumā līdz 16 gadiem” turnīrā 
piedalījās 7 dalībnieki. Par tur-
nīra uzvarētāju jau otro reizi pēc 
kārtas kļuva Kristiāns Roberts 
Gertsons, 2. vietā ierindojās Jā-
nis Ūdriņš, bet 3. vietu ieņēma 
Rihards Ķepsnis.

Savukārt grupā “Pieaugušie” 
turnīrā piedalījās 14 dalībnieki – 
5 sievietes un 9 vīrieši. Sieviešu 
vidū par turnīra uzvarētāju arī 
otro gadu pēc kārtas kļuva Aija 
Barsukova, 2. vietā – Arita Mūr-
niece, 3. vietā – Laila Priedola. 
Vīrieši vietas un medaļas sadalī-
ja šādi: 1. vietā – Ivo Jaunzems, 
2. vietā – Ainars Gerkiens, 3. vie-
tā – Aldis Barsukovs.

Paldies visiem galda tenisa 
cienītājiem par piedalīšanos tur-
nīrā!

Pāvilostas sporta organiza-
tors Aldis Barsukovs

Pāvilostas ceļojošā kausa izcīņa galda tenisā 2018. gadā
1. vietā – Ivo Jaunzems, 
2. vietā – Ainars Gerkiens, 
3. vietā – Aldis Barsukovs.

1. vietā – Aija Barsukova, 
2. vietā – Arita Mūrniece, 
3. vietā – Laila Priedola.
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Amandas Trofimovas zīmējums. Džeinas Šervinckas (5. kurss) zīmējums.
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente 
Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti 2019. gada februāra izdevumam jāiesniedz līdz 28. janvārim.
Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā
 (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
PĀVILOSTĀ

AINA ANSONE 
(14.09.1947.–19.12.2018.)

Izsakām līdzjūtību!

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2018. gada decembrī 
Pāvilostas novadā reģistrēti:

JAUNDZIMUŠIE 
1 meitene Vērgales pagastā.

                          Sveicam ģimeni!

Daudz darbiņi padarīti, 
Daudz solīši iztecēti, 
Lai nu mīļi Zemes māte 
Pārklāj savu seģenīti.

Pāvilostas novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību piederīgajiem, 

Ainu ANSONI 
Mūžībā aizvadot. 

LĪDZJŪTĪBA

AINA ANSONE
(14.09.1947. – 19.12.2018.)

Dzimusi  Ludzas (tagad – Rēzeknes no-
vads) rajonā, Nautrēnu ciema “Zaļmuižā”. 
Tēvs bija ceļu meistars, māte – izpildkomite-
jas sekretāre, vēlāk mājsaimniece. Ģimenē 
auga trīs bērni.

Skolas gaitas uzsāka 1953. gada 1. sep-
tembrī Nautrēnu vidusskolā nepilnu sešu 
gadu vecumā. Mācībās veicās labi. Pēc sep-
tiņgadīgās pamatskolas beigšanas izglītoša-
nos turpināja Ērgļu vidusskolā, tad studēja 
Liepājas Valsts pedagoģijas institūtā, ko pa-
beidza 1968. gadā. Studiju gados iesaistījās 
vairākos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, piemēram, jauktajā an-
samblī “Līga”, sieviešu korī “Atbalss”.

Darba gaitas Pāvilostas vidusskolā uzsāka 1968. gadā, strādājot par 1.– 
4. klašu skolotāju (mācot šī vecumposma skolēniem arī krievu valodu) un 
skolas bibliotekāri. Darbs ar sākumskolas bērniem ļoti patika. No 1978. līdz 
1994. gadam amatu apvienošanas kārtībā veica direktora vietnieces mācību 
darbā pienākumus. 

1990. gadā tika ievēlēta par Liepājas rajona padomes deputāti un sa-
biedriskā kārtā pildīja rajona padomes sekretāres pienākumus. 1994. gadā 
pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēta par Pāvilostas domes priekšsēdētāju. 
Šajā amatā nostrādāja divus sasaukumus, kopā septiņus gadus. Šajā pe-
riodā tika no jauna veidotas tādas pašvaldības institūcijas kā ostas pārval-
de, bāriņtiesa, slimnīca tika pārveidota par pansionātu utt. Sākās projekti 
“700+” un “500-”, kas bija pirmsākums, lai veidotu atkritumu saimniecību, 
ūdensapgādes saimniecību. Tika īstenoti jahtu ostas projekti: apkārt Baltijas 
jūrai starptautiskā mēroga projekts “Suportnet”, integrētais piekrastes pār-
valdes projekts Lietuvai un Latvijai. Tika padziļināta jahtu osta pie Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja, izvietoti pontoni piestātnēs, pārbūvēta Pāvilostas 
centrālā katlumāja kurināšanai ar šķeldu. 

Visus gadus ar bijušā pāvilostnieka Teo Hartmaņa palīdzību notika aktīva 
sadarbība ar Gotlandes biedrību Slitē. Īpaši jāpiemin brauciens uz Sliti, kurā 
piedalījās Pāvilostas Mākslas un mūzikas skolas bērni, skolotāji, ansamblis 
“Piemare”, koklētāji un amatnieki, prezentējot Pāvilostu gadatirgos un kon-
certos. Pāvilostas Jūras svētkos no Gotlandes ieradās zviedru krasta apsar-
dzes kuģi, kas piedalījās kuģu parādēs. 

Vairākus gadus pēc kārtas Pāvilostā notika vasaras nometnes  Latvijas 
Nacionālo partizānu organizācijas veterāniem. Brāļu Stefanu vadībā PBLA 
(Pasaules Brīvo latviešu apvienība) izdevīgais un retais kredīts palīdzēja veikt 
remontu vidusskolas pagrabstāvā. 

 No 2001. līdz 2003. gadam darba gaitas turpināja Pāvilostas vidussko-
lā, strādājot par direktores vietnieci mācību darbā, bet no 2003. gada līdz 
2014. gadam par Pāvilostas vidusskolas direktori.

Skolā darbs ritēja intensīvi un plānoti, darāmā nekad netrūka. Tika no-
mainīts inventārs klasēs. 2005. gadā atklāja jauno sporta halli, skolas vecā 
zāle pārtapa par aktu zāli, bet plašajā vestibilā tika ierīkota skolas bibliotēka 
un lasītava ar datortehniku, TV, kopētāju. Meiteņu mājturības kabinets ie-
guva jaunu tehniku, mēbeles un modernu mācību virtuvi, zēnu mājturības 
kabinets tika izremontēts, apgādāts ar nepieciešamo inventāru, skolas me-
dicīnas māsas kabinets tika iekārtots atbilstoši noteikumiem. Vecais skolas 
bruģis tika nomainīts pret jaunu. Ar Šveices evaņģēliski luteriskās baznīcas 
atbalstu izdevās nomainīt skolas parādes durvis. Par vasaras nometņu laikā 
sapelnītajiem līdzekļiem tika iegādātas mēbeles skolotāju istabā. 

2008./2009. mācību gadā realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītais projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiā-
lās bāzes nodrošināšana”, iegūstot četrus izremontētus kabinetus ar jaunām 
mēbelēm, IT tehniku. Virtuves bloks 2004. gadā tika pilnībā pārveidots, ap-
gādāts ar inventāru, iekārtām. 2005. gada janvārī un februārī nomainīti logi 
skolas 2. un 3. stāvā. 

Pats lielākais sasniegums sadarbībā ar pašvaldību bija skolas renovā-
cija 2012. gadā, ko veica ļoti īsā laikā (pārveidota apkures sistēma, ierīkots 
moderns ēkas siltumapgādes mezgls, veikta pagrabstāva hidroizolācija, ēkai 
uzlikts jauns jumts, siltinātas sienas).

Skolēnu sasniegumi gadu no gada mācību olimpiādēs, konkursos bija 
rezultāts skolotāju neatlaidīgam darbam, sadarbībai ar vecākiem.

Skolas ikgadējās tradīcijas joprojām runā pašas par sevi – citas gadu 
gaitā nostiprinājušās, citas veidotas no jauna. Pedagogu un tehnisko dar-
binieku jubileju atzīmēšana, kopīgas ekskursijas, lai saliedētu visus vienam 
galvenajam mērķim – skolēnu sekmīgai mācīšanai un audzināšanai. 

Aina Ansone reiz teikusi: “Tādēļ ar skolēnu sasniegumiem, gan lielākiem, 
gan pašiem mazākajiem, lepojas katrs pedagogs, katrs skolēns. Absolvents 
lepojas ar skolā gūtajām mācībām, ar savu izaugsmi, ka viņš, sākot no maza 
cilvēciņa, kurš atnāk uz 1. klasi, izaudzis līdz jaunietim, kurš, beidzot skolu, 
ir jau ar savu skatījumu un perspektīvu tālākai dzīvei. Tāda jau ir tā skolas 
būtība, pedagogu virsuzdevums – darot mazos ikdienas darbus, nepazaudēt 
tās nākotnes zvaigznes, kas katram jāsasniedz atbilstoši viņa spējām, gribai, 
neatlaidībai. Bet skola ir tas pamats, tā klints dzīves atspērienam.”

“Mēs visi savā būtībā esm gaismas dzirksteles, tādēļ mūsu galvenā misi-
ja šajā pasaulē ir – gaismot!” – šie ir krievu tautības ārsta, psihologa, homeo-
pāta Valērija Siņeļņikova vārdi, kas tik ļoti iedvesmoja direktori Ainu Ansoni.

No Ainas Ansones personiskiem pierakstiem apkopojumu veidoja 
Pāvilostas vidusskolas direktore Marita Rolmane.

Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas un izsakām līdzjūtību vi-
siem Ainas ANSONES piederīgajiem!

 
Pāvilostas vidusskolas pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs

PĀVILOSTĀ

l 16. janvārī plkst. 17 bibliotēkā atklās Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas dzintara apstrādes skolotājas Solveigas Vārnas 
DZINTARA ROTU IZSTĀDI un Pāvilostas Mūzikas un mākslas sko-
las 2018. gada valsts konkursa AUDZĒKŅU ILUSTRĒTO DZEJOĻU 
GRĀMATU IZSTĀDI. Paredzēta tikšanās ar dzejoļu autori Ilzi Jackēviču-
Voitkeviču.

l 18. janvārī plkst. 18 pie Pāvilostas pilsētas kultūras nama notiks 
1991. GADA BARIKĀŽU ATCERES PASĀKUMS. Programmā filma par 
barikāžu laiku, dzejas lasījumi, muzikāli priekšnesumi un barikāžu da-
lībnieku atmiņu stāsti. Pie atmiņu ugunskura cienāsimies ar karstu tēju 
un maizītēm. Aicināti visi interesenti, bet jo īpaši 1991. gada barikāžu 
dalībnieki!

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS


