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ZVEJNIEKU SVĒTKI
PĀVILOSTĀ
13. jūlijā

PIE OSTAS

9.00 Svētku tirgus – mājražotāju, amatnieku, lauksaimnieku preces, zivju produkcija, uzkodas un dzērieni visām
gaumēm, piepūšamās un izklaides atrakcijas
11.00 Atceres brīdis Pāvilostas kapsētā pie piemiņas
akmens “Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras
dzelmē”
No ostas 11.00 Vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru
(par maksu)

PLUDMALĒ

11.00 Zvejnieku svētku turnīrs pludmales futbolā un
volejbolā (pieteikties līdz 12. jūlijam pa tālr. 29230995,
nolikums www.pavilosta.lv)
11.00 – 19.00 Lēkšana no skatu torņa ar virvēm sadarbībā
ar “Ropejumping.lv” (par maksu)

PIE KROGA “ĀĶAGALS”

13.00 Visneaizmirstamākā bērnu ballīte “Putu paradīze” ar
dejām putās
Ostā 13.00 – 15.00
l Uzstājas ugunīgais un enerģiskais Latvijā pirmais sitaminstrumentu ansamblis “Perpetuum Ritmico”
l Radošās apvienības “Spiediens” improvizācijas šovs “Iz
zvejnieku dzīves”
18.00 Burtnieku novada Matīšu tautas nama amatierteātra izrāde – M. Zīle “Savedējs”
Pludmalē 15.00
l Kuģu un laivu parāde
l Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana
l Sportiskas aktivitātes zvejnieku stilā – glābšanas riņķa
mešana ūdenī, virves vilkšana (komandas stafete, 6 dalībnieki), enkura celšana
l Kapelas “Luste” koncerts

SAKAS UPĒ STARP MOLIEM

17.00 Lidojošo turbīndēļu un ūdens motociklu šovs (pēc
priekšnesuma iespēja asu izjūtu cienītājiem palidināties ar
turbīndēli)

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ

21.00 Balle kopā ar grupām “Rumbas kvartets”, “Līvi”,
“Deﬁcīts”
Pusnaktī svētku uguņošana
Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parka estrādē
pasākuma dienā 10 EUR, bērniem līdz 12 gadu vecumam un
personām ar invaliditāti (uzrādot apliecinošu dokumentu) –
bez maksas.
Organizē Pāvilostas novada pašvaldība.
Pasākumu atbalsta restorāns “Pilsētas elpa”.
Pasākuma laikā tiks uzņemtas fotogrāﬁjas, kas tiks
publicētas www.pavilosta.lv un pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.
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PĀVILOSTAS NOVADA
DOMES SĒDE JŪNIJĀ
2019. GADA 27. JŪNIJĀ PĀVILOSTĀ NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.
Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās
Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Gints
JURIKS, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds
MAGONE, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ
sēdē nepiedalījās deputāte Zane MEŽAVILKA, bet neparedzētu apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās
deputāts Ralfs JENERTS. Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē
tika izskatīti 22 darba kārtības punkti.
â Nolēma piešķirt Vērgales pagasta PII “Kastanītis” finansējumu 3188,00 EUR apmērā papildus nepieciešamo pedagogu atalgojumam periodā no 1.09.2019. līdz 31.12.2019.
Nolēma ar 1.09.2019. izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību
štatu sarakstā un tarifikācijā Vērgales pagasta PII “Kastanītis” sadaļā.
â Nolēma piešķirt finansējumu 800,00 EUR apmērā Vērgales peldbaseina remontam
– dēļu klāja nomaiņai. Finansējumus tiks rasts Pāvilostas novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijā – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
â Nolēma piešķirt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam” projektam “Trenažieru zāles izveide Vērgales sporta centrā” līdzfinansējumu 1182,45 EUR apmērā; Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2014.–2020. gadam” projektam “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta
– pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā” līdzfinansējumu 5464,80 EUR apmērā, kā arī
Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija–Lietuva programmas 2014.–2020. gadam projektam
“Increasing the attractiveness of tourism in Klaipėda and Kurzeme region, small settlements,
popularizing traditional marine culture and developing marine tourism products”, akronīms
“Sea Culture”, līdzfinansējumu 31500,00 EUR apmērā. Nolēma paredzēt līdzfinansējumu
biedrības “VPDK Mārsils” projektam “Autentiska Sakas tautastērpa izgatavošana Pāvilostas
vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārsils”” 2452,86 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada budžetā.
â Nolēma dzēst vienai privātpersonai (miris 3.06.2019.) nekustamā īpašuma nodokļa,
īres un nomas maksu par summu 37,22 EUR.
â Nolēma ar 1.06.2019. samazināt vienai privātpersonai ar pirmās grupas invaliditāti
par nekustamo īpašumu Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem.
â Nolēma klasificēt par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām šādas būves, kā arī to teritorijas, kas neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgas
teritorijas prasībām: “Klētnieki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā; Sakas iela 7, Pāvilostā,
Pāvilostas novadā; Sakas iela 6a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā; Sakas iela 7, Pāvilostā, Pāvil
ostas novadā. Nolēma klasificēt, ka teritorija ap šādām ēkām neatbilst pilsētvides ainavas
vai ainaviski vērtīgas teritorijas prasībām: Sakas iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva
vienai privātpersonai līdz 2019. gada 1. septembrim nojaukt dzīvojamo ēku tādā apjomā, lai
tā neradītu bīstamību, kā arī sakārtot teritoriju, lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski
vērtīgas teritorijas prasībām, iesniedzot būvvaldē skaidrojošu aprakstu par ēkas nojaukšanu,
kurā norādīta informācija par nojaukšanas metodi, nojaukšanā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu. Dome uzdeva SIA “Fontaine.
Ent.” veikt būvju konservāciju vai nojaukt būves tādā apjomā, lai tās neradītu bīstamību
un līdz 2019. gada 10. jūlijam iesniegt būvvaldē būvniecības ieceri – paskaidrojuma rakstu
par būvju konservāciju vai nojaukšanu ēkām ar kadastra apzīmējumiem 64130050001008,
6413005001007, 64130050001006, 64130050001005, 64130050001002, 64130050001004,
64130050001009, 64130050001010, 64130050001003 un 64130050001012. Uzdeva SIA
“Fontaine.Ent.” līdz 2019. gada 10. jūlijam sakārtot būvju ar kadastra apzīmējumiem
64130050001001 un 64130050001011 teritoriju, lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgas teritorijas prasībām. Dome nolēma nekavējoties piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes
vai būves kadastrālās vērtības).
â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus: “Ventas”, Sakas pagastā, Pāvil
ostas novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām 6,4 ha platībā un 1,31 ha platībā; “Vaiva
riņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,38 ha platībā; “Mežūpes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,49 ha platībā;
“Laukmales”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,13 ha platībā;
“Savarini”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,48 ha platībā; “Balviņas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 4,11 ha
platībā; “Laukzāles”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,59
ha platībā. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.1.
punktā minētā īpašuma atsavināšanu.
â Nolēma izdarīt grozījumus ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. janvāra sēdes
lēmumu apstiprinātajos degvielas limitos Pāvilostas novada Dzimtsarakstu nodaļas sadaļā un
Lauku attīstības konsultanta sadaļā.
â Nolēma piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajām būvēm un ēkām šādu adresi:
“Jauneglienes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466.
â Nolēma piešķirt adresi “Sīmaņi”-2, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463,
telpu grupai, kas ietilpst īpašumā “Sīmaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma
piešķirt adresi “Sīmaņi”-3, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, telpu grupai, kas
ietilpst īpašumā “Sīmaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.
â Nolēma mainīt brīvdienu mājai un zemes vienībai adresi no “Mākoņdienas”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi 2”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas
novads; brīvdienu mājai un zemes vienībai adresi no “Mākoņu brīvdienas”, Strante, Sakas
pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi 3”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
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brīvdienu mājai un zemes vienībai adresi no “Mākoņi”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas
novads, uz adresi “Mākoņi 4”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; brīvdienu mājai un
zemes vienībai adresi no “Mākoņstūmēji”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi 6”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; brīvdienu mājai un zemes vienībai
adresi no “Mākoņbrīvdienas”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi
7”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; brīvdienu mājai un zemes vienībai adresi no
“Strantes mākoņi”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi 9”, Strante,
Sakas pagasts, Pāvilostas novads; brīvdienu mājai un zemes vienībai adresi no “Mākonīši”,
Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi 10”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; brīvdienu mājai un zemes vienībai adresi no “Brīvdienas”, Strante, Sakas
pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi 11”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
brīvdienu mājai un zemes vienībai adresi no “Brīvdieniņas”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Mākoņi 12”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; brīvdienu mājai
un zemes vienībai adresi no “Brīvdienīte”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz adresi
“Mākoņi 13”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas novads.
â Nolēma līdz 2044. gada 31. jūlijam piešķirt nomā SIA “Investra” (reģ.
Nr.40003869690) domei piederošā nekustamā īpašuma “Rīvas karjers” zemes vienību 14,12
ha platībā ar tiesībām izvietot vēju elektrostacijas, pamatojoties uz būvvaldes atzinumu.
Dome nolēma noteikt objekta nomas maksu atbilstoši neatkarīgā vērtētāja noteiktajai tirgus
nomas maksai, kā arī noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dome uzdeva
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai organizēt tirgus nomas maksas
noteikšanu un noteica, ka nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summu.
â Nolēma grozīt 2015. gada 17. maijā starp Pāvilostas novada pašvaldību un biedrību
“Ziemupīte” noslēgtā zemes nomas līguma Nr.71 1.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
1.1. Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā pašvaldībai piederošu daļēji
labiekārtotu zemes vienību “Ziemupes stāvvieta”, kas atrodas Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvil
ostas novadā, kopplatība 9,53 ha, kadastra Nr. 64960010310 (turpmāk tekstā – zemes vienība).
Zemes vienības izvietojuma shēma ir norādīta zemes robežu plānā, kas ir šī līguma neatņemama
sastāvdaļa un tiek pievienota līgumam kā pielikums Nr.1.
Dome nolēma grozīt 2015. gada 17. maijā starp Pāvilostas novada pašvaldību un biedrību
“Ziemupīte” noslēgtā zemes nomas līguma Nr.71 3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 200,00 EUR gadā, turpmāk tekstā – no
mas maksa.
â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma Ziemupes iela 1, Saraiķos, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību 0,101 ha platībā, un mainīt adresi
zemes vienībai no Ziemupes iela 1, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, uz Ziedu iela
12b, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kūtij piešķirt adresi Ziedu iela 12b, Saraiķi,
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 0,101 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Zemes vienībai 0,23 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma Ziemupes iela 3, Saraiķos, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību 0,092 ha platībā, un piešķirt adresi zemes vienībai, kūtij un šķūnim – Ziedu iela 12a, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960050186 0,092 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Zemes vienībai 0,2070 ha platībā saglabāja nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101.
â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošo
noteikumu Nr.3 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pāvilostas novadā” precizēto projektu. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu
Nr.11 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Pāvilostas novadā” precizēto projektu. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
â Nolēma izsludināt ikgadējo konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2019” un
apstiprināja konkursa nolikumu, kritērijus un vērtēšanas komisijas sastāvu.
â Projekta “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana” pabeigšanai,
divus gadus paredzēt Pāvilostas novada pašvaldības budžetā dotāciju 35000 eiro apmērā
Pāvilostas ostas pārvaldei.
â Apstiprināja vienas privātpersonas izmantotās pirmpirkuma tiesības uz nekustamo
īpašumu “Alkšņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.
â Nolēma pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu privātpersonu dzīvojamās mājas un pārējo ēku uzturēšanai “Āpas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 0,4 ha platībā. Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Āpas”, Sakas pagastā,
Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,4 ha platībā. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības
mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanu.
â Nolēma piešķirt nosaukumus: dīķim, kas atrodas nekustamajā īpašumā Dzelzceļa
iela 50, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, – “Meniķis”, Pāvilosta, Pāvilostas novads; grantskarjera
ūdenstilpei, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā, – “Vecais karjers”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; un grantskarjera
ūdenstilpei, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Valsts mežs” Rīvā, Sakas pagastā, Pāvilostas
novadā,– “Pieviku dīķis”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads.
â Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu.
â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 18. jūlijā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 25. jūlijā Vērgales pagasta pārvaldē.
Informāciju apkopoja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova.
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IZPILDDIREKTORS ZIŅO

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Vasaras sezona rit pilnā sparā, līdz ar to Pāvilostas pilsētā un novadā ieplūst daudz
tūristu.
Ø
Kā redzams, notiek Dzintaru ielas asfaltēšanas darbi, tāpēc lūgums iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būt iecietīgiem un paciest tās neērtības, kas rodas remontdarbu
laikā.
Ø
Lai atvieglotu nokļūšanu pludmalē, esam izgatavojuši un novietojuši laipu Viļņu ielas galā, kā arī ir noliktas kāpnes uzkāpšanai uz Ziemeļu mola.
Ø
Regulāri notiek zāles pļaušana, lai gan sausais laiks šobrīd ir apstādinājis intensīvu zāles augšanu un pļaušanas darbi tiek samazināti.
Ø
No jauna ir izgatavotas un uzstādītas kāpnes Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā
cilvēku drošai nokāpšanai pludmalē.
Ø
Pāvilostas pilsētā grants seguma ielas regulāri tiek apstrādātas ar pretputes
materiālu.
Ø
Rit pēdējie darbi Celtnieku ielā Pāvilostā, lai pilnībā varētu ielu nodot ekspluatācijā. Viens no pēdējiem darāmajiem darbiem ir aku vāku regulēšana, lai tie būtu vienā
līmenī ar brauktuvi.
Ø
Pašvaldība vēlreiz atgādina par pareizu atkritumu šķirošanu konteineros, kas
atrodas pašvaldības administrācijas ēkas sētā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. Lūgums neatstāt iztukšotās stikla pudeles plastmasas maisiņos, bet iemest tās paredzētajā konteinerā
bez plastmasas maisiņa. Pretējā gadījumā darbiniekiem jātērē laiks un resursi, lai citu
vietā pareizi sašķirotu atkritumus. Tāpat lūgums nevest un neatstāt pie šķirošanas konteineriem lietas, kas būtu jāutilizē pašiem! Piemēram, salauzti krēsli, putuplasts un citas
lietas, kas neatbilst prasībām par šķirotiem atkritumiem. Ceram uz sapratni!
Ø
Paldies visiem, kuri aktīvi izmanto pašvaldības izveidoto rīku “Ja redzi, ziņo!”
novada mājaslapā www.pavilosta.lv. Paldies, ka ziņojat par ievēroto Pāvilostas pilsētā un
novadā, lai varam operatīvi reaģēt uz lietām, kas nav laikus pamanītas. Visiem kopā ir
iespējams ātrāk novērst radušās nebūšanas.

Pašvaldība jūnijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“Angelikas”, Vērgales pagastā, 3,02 ha platībā.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA
AICINA PIETEIKTIES UZ VAKANCĒM
â

BIS * lietas Nr.

Objekta nosaukums

Adrese/Nosaukums

BIS-89692-316

Patvaļīga dzīvojamās
mājas būvniecība vai
ekspluatācija

Nosaukums, Ziemupe,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

BIS-89544-315

Dzīvojamās mājas un Adrese, Vērgales
pirts būvniecība
pagasts,
Pāvilostas novads

Lēmums par būvprojekta sadalīšanu
divās kārtās

BIS-89479-314

Patvaļīga būves
būvniecība

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

Lēmums par administratīvā procesa
lietas ierosināšanu patvaļīgās
būvniecības radīto seku novēršanai
Lēmums par būvniecības ieceres
iesniegšanu I grupas inženierbūvei
Lēmums par būvniecības ieceres
iesniegšanu trīs mēnešu laikā

BIS-89082-313

Nojumes un lūgšanu
nama būvniecība
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

Adrese, Ziemupe,
Vērgales
pagasts, Pāvilostas
novads

Būvniecības iesnieguma akcepts
Atzinums par būves pārbaudi
Būvatļaujas izsniegšana
Atzīme par projektēšanas nosacījumu
izpildi

BIS-89050-312

Ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana ar
lietošanas veida
maiņu

Adrese, Vērgale,
Vērgales
pagasts, Pāvilostas
novads

Atzinums par būves pārbaudi
Atzīme par būvniecības ieceres
akceptu

BIS-88488-311

Patvaļīga ēku
būvniecība

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

Lēmums par administratīvā
procesa lietas ierosināšanu
patvaļīgās būvniecības radīto seku
novēršanai
Uzaicinājums iesniegt plānoto darbu
sarakstu ar laika grafiku

BIS-88369-310

Dzīvojamās mājas
un palīgēku
būvniecība

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi
Būvniecības iesnieguma akcepts

BBIS-88290-309

Dzīvojamās mājas un Adrese, Pāvilosta,
divu palīgēku
Pāvilostas
fasāžu vienkāršotā
novads
atjaunošana

Būvniecības iesnieguma akcepts
Atzinums par būves pārbaudi
Atzīme par būvniecības ieceres
akceptu
Atzīme par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi

BIS-87364-308

Žoga pārbūve

Atzīme par būvniecības ieceres
akceptu

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDES BŪVINSPEKTORS

(profesijas kods 2422 54)
Prasības kandidātiem:
l
Augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
l
Reģistrēts būvinspektoru reģistrā (saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem”);
l
Vismaz trīs gadu darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā;
l
Zināšanas arhitektūras un būvniecības jomā un nozares likumdošanā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
l
Prasme strādāt komandā, disciplinētība un precizitāte;
l
Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
l
Labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām un izpratne par būvniecības informācijas sistēmu.
Galvenie amata pienākumi:
l
Kontrolēt būvju un būvniecības procesa tiesiskumu;
l
Sniegt atzinumus par būvju pārbaudi;
l
Ekspluatācijā pieņemtu ēku kontrole;
l
Būvvaldes pieņemto lēmumu par patvaļīgo būvniecību kontrole;
l
Sagatavot dokumentāciju būvju pieņemšanai ekspluatācijā un vadīt komisijas
darbu.
Ar vakances pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas
novada pašvaldības kancelejas vadītājas.
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto): 612,00 eiro mēnesī.
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem sūtīt uz e-pasta adresi dome@pavilosta.lv vai
pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas
novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai. Pieteikšanās termiņš – līdz 31. jūlijam plkst. 14.
â

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 2019.GADA
MAIJĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI

APKOPĒJS-SĒTNIEKS, KURINĀTĀJS

Sakas klientu apkalpošanas centrā
(profesijas kods 9112 01-9613 01, 8182 04)
Galvenie pienākumi:
l
Telpu uzkopšana ikdienā un pēc svinīgiem pasākumiem;
l
Pie pašvaldības ēkas uzturēt kārtībā gājēju celiņu un zaļo zonu (notīrīt sniegu,
sabirušās lapas u.c.). Ziemā pēc nepieciešamības celiņus nokaisīt ar smiltīm;
l
Kurinātāja pienākumi veicami apkures sezonā;
l
Veikt citus līdzīgus uzdevumus pēc izpilddirektora rīkojuma.
Darba laiks:
1.05. – 30.09. nepilna laika darba nedēļa, 30 stundas pie summētās darba laika uzskaites.
1.10. – 30.04. pilna laika darba nedēļa, 40 stundas pie summētās darba laika uzskaites.
Darbs uzsākams no 1. oktobra.
Darba alga (bruto): 355,00 eiro (1.05. – 30.09.); 473,00 eiro (1.10. – 30.04.).
Ar pilnu amata aprakstu var iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas
vadītājas.
Pieteikties Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi vai pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@pavilosta.lv. Pieteikšanās termiņš – līdz 31. jūlijam.

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas
novads

Lēmums par administratīvā procesa
lietas ierosināšanu patvaļīgās
būvniecības (ekspluatācijas) radīto
seku novēršanai

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma

NOTIKUMI
2019. gada jūnijā

Pāvilostas novada pašvaldība jūnijā veica šādus darbus:
â Pāvilostas novadā par automašīnas novietošanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā sodīti 12 automašīnu vadītāji. Kopējais uzliktais sods ir 650 eiro. Pārbaudīti
vēl četri ziņojumi par automašīnu iebraukšanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā.
Automašīnas netika atrastas.
â Pāvilostā kāda automašīna iebrauca ielas apgaismes laternā. Tika izsaukta Ceļu
policijas ekipāža, lai sastāda protokolu un uzsāk lietu.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, uz ietves gulēja vīrietis alkohola reibumā. Pēc personības noskaidrošanas vīrietis tika nogādāts dzīvesvietā.
â Veiktas sešas patrulēšanas pa Pāvilostas novada teritoriju. Vienā no reidiem tika
konstatētas četras automašīnas, kas atradās īpašuma “Matroži”, Sakas pagasts, teritorijā.
Pēc pārbaudes tika konstatēts, ka tām bija izdota Pāvilostas novada domes atļauja uzturēties šajā teritorijā.
â Tika saņemta informācija par nakts miera traucēšanu Saraiķos. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatētas kāzu svinības. Uzsākta administratīvā lietvedība.
â Kādam dzīvoklim Pāvilostā bija uzlauztas durvis. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka tur atrodas divas nepiederošas personas. Uz adresi tika izsaukti Valsts policijas
darbinieki.
â Tika saņemta informācija par to, ka kāds Pāvilostas iedzīvotājs ilgāku laiku nav
redzēts un, klauvējot pie viņa dzīvokļa durvīm, tās neatver. Tika izsaukts Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests. Dzīvokļa īpašnieks aizvests uz Liepājas Reģionālo slimnīcu.
Aleksandrs Urtāns,
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks
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SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūnijā 7 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm maznodrošinātās
ģimenes statuss, 2 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 ģimenēm piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 1 personai piešķirti asistenta pakalpojumi, 4 personām piešķirts pabalsts
veselības aprūpei, 2 personām – apbedīšanas pabalsts, 13 personām piešķirts represētās
personas pabalsts. Izdalītas 24 dāvanu kartes 1. klases uzsācējiem.
Atvaļinājumā:
l
vadītāja no 8. līdz 14. jūlijam;
l
Irēna Jaunskunga no 15. līdz 21. jūlijam;
l
Vizma Alseika no 16. līdz 29. jūlijam.
Vasaras periodā visi vēlas kaut mazliet izmantot daļēju atvaļinājumu. Tādēļ iedzīvotājiem lūgums ar darbiniekiem sazināties vispirms telefoniski, lai nebūtu tā, ka veltīgi
ierodaties. Ceru uz abpusēju sapratni!
Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja

E-ASISTENTS – NEAIZSTĀJAMS PALĪGS
E-PAKALPOJUMU SAŅEMŠANĀ

2019. gada jūlijs

ARVĪDS PIRKTIŅŠ
(31.08.1932.–13.06.2019.)
Arvīdam Pirktiņam bija lemts lielāko daļu no savas
dzīves pavadīt Vērgalē.
Gandrīz 20 gadus viņš nostrādāja par kolhoza
priekšsēdētāju, vēlāk par celtniecības darbu vadītāju. Arvīds pēc izglītības bija agronoms, taču, kā pats
kādreiz izteicās, īstais aicinājums bija celtniecība. To
varam nojaust, braucot cauri Vērgalei. Tika radīta laba
lauksaimnieciskās ražošanas bāze. Cēla fermas, graudu kalti, mehāniskās un koka darbnīcas, kā arī dzīvojamās mājas, veikalu, bērnudārzu un sporta zāli. Kad
vēlāk pēc kolhoza likvidēšanas viss ļodzījās un bruka,
vērgalniekiem pietika saprāta saglabāt daudzus ražošanas objektus, tos nododot
paju īpašnieku valdījumā. Un Arvīds juta gandarījumu, ka viņa mūža darbs nav
bijis velts.
Iesaistīšanās Vērgales sabiedriskajā dzīvē ļāva justies savējam starp ļaudīm,
būt vajadzīgam. Jaunībā volejbols, dziedāšana ansamblī, vēlāk jauktajā korī. Kora
piedalīšanās Dziesmu svētkos 1990. gadā arī bija Arvīda sapnis. Un tas piepildījās. Labs tenors vienmēr bijis pieprasīts, un Arvīds godam turēja kanti. Vēlāk
tika stādīts kora parks pie Elkiem ar 26 liepām un 14 ozoliem. Arvīds un Ausma
izaudzinājuši trīs meitas un divus dēlus. Visi izskoloti un tagad jau paši savās
dzīvēs. Un kur nu vēl kuplais mazbērnu pulciņš! Pamatīgi izpētītas dzimtu saknes
un sarakstīta grāmata. Varēja jau padzīvot arī sev. Cik nu ļāva veselība un knapā
pensija. Arvīds bija pienākuma cilvēks. Savā garā nedaudz spītīgs, gaužām labsirdīgs. Un vēl tāds, kuram nekad nekas nekur pie rokām nepielipa, nekas nepelnīts
kabatā nejauši neieslīdēja, kaut iespējas jau toreiz bija, jo bija trakais kolhoza
bērēšanas laiks.
Viņam vienmēr varēja uzticēties. Viņš bija īstens Goda vīrs. Un tāds viņš arī
paliks mūsu atmiņās.
Bet pļavās smaržo siens,
Un drīz plūks Jāņu zāles…
Vērgales pagasta pārvaldes vārdā Aivars Grava

AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM BŪT
UZMANĪGIEM!
Lai e-pakalpojumus portālā “Latvija.lv” varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums.
Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski.
Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka Valsts pārvaldes
vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību.
E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)
darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu.
Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.
Viss, kas jādara – jāņem savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas
apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka
palīdzība nepieciešamās formalitātes, proti, pilnvarojuma, nokārtošanā. Šis pilnvarojums
būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs
klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām.
Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC
adreses var atrast portālā “Latvija.lv”, sadaļā “Vienotie pakalpojumu centri”.
Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), tad e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas
neizmanto elektroniskās identifikācijas līdzekļus, nepaliks “ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās administratīvo
slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un
saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē vai pa pastu.
E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi apliecinot
šāda risinājuma nepieciešamību un lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem.
VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta,
Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros
var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru,
internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c.
VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC
darbinieki ir iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas “Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kurās apgūst e-pakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lietošanu, kā arī
jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti
– centru darbinieki vēlāk izmanto savā ikdienas darbā. Informāciju par programmu un sev
tuvāko digitālo aģentu meklē vietnes mana.latvija.lv digitālo aģentu kartē.

Valsts meža dienests ar 19. aprīli noteica meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā.* Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.
Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 19. aprīļa,
uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai samazinātu meža ugunsgrēka
izcelšanās iespējas, atrodoties mežā, ir jāievēro daži aizliegumi un ierobežojumi, par
kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.
Uzturoties mežos un purvos, AIZLIEGTS:
â nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
â kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
â atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
â dedzināt atkritumus;
â braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
â veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību nedrīkst veikt nekādu dedzināšanu, kas rada dūmus, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.
Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā
dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju
rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas
būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža
ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņam piederošā mežā īpašnieka
pienākums ir veikt ugunsgrēka vietas uzraudzību.
Šogad pavasarī pavisam ir reģistrēti jau 196 meža ugunsgrēki un kopējā izdegusī
meža zemes platība ir 113 hektāri, tajā skaitā jaunaudzes – 61 hektārs.
Nesen likvidēti divi lieli meža ugunsgrēki – apmēram 12 hektārus liels meža
ugunsgrēks bija pie Lubānas Centrālvidzemes virsmežniecības teritorijā un 10,5
hektārus liels meža ugunsgrēks pie Daugavpils Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā.
2018. gadā meža ugunsgrēki dzēsti 972 reizes pavisam 2864 hektāru platībā.
Kopumā 76% gadījumu meža ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir bijusi neuzmanīga
rīcība ar uguni, bet 12% gadījumu tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana.
Valsts meža dienests aicina būt īpaši uzmanīgiem ar uguni mežā!
* MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 412.
punkts.
Informāciju sagatavoja Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD preses sekretāre,
sīkāka informācija –
Zigmunds Jaunķiķis, tālr. 67221092,
VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks.
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DARBI SABIEDRĪBAI TURPINĀS
Esot Eiropas līmeņa starptautiskās vīriešu veselības organizācijas “Europa
Uomo” (“Eiropas vīrietis”) dalīborganizācijai no Latvijas, kas pilnībā tika apstiprināts organizācijas Ģenerālajā asamblejā Birmingemā jūnija vidū, paveras aizvien
plašākas savstarpējās sadarbības iespējas ar citām valstīm. Kopā ar mums Eiropas
organizācijai pievienojās arī citas valstis – Bulgārija, Islande. Tāpat Latvija pirmo
reizi balsoja, kopīgā balsojumā papildinot lielās organizācijas valdi ar Nīderlandes
un Norvēģijas pārstāvjiem. Arī projekti, ko, piemēram, veido Vācijas organizācija un
kur būs nepieciešama mūsu palīdzība, veicot lielu aptauju arī Latvijā, ir ļoti nozīmīgi
– vācieši Frankfurtē strādā pie projekta “Dzīves kvalitāte”, kurš domāts vīriešiem,
kuri atveseļojušies, bet vēl jaušamas slimības blaknes. Runājot tieši par prostatas
lietām, jaunākās apspriestās domas zinātnieku, profesionāļu vidū Eiropā ir tādas, ka,
ja asins analīzē ir paaugstināts (vairāk nekā 4 ng/ml) prostatas specifiskais antigēns
PSA, tad uzreiz nevajadzētu ņemt biopsiju (jo ir blaknes), bet iesākt ar prostatas
magnētisko rezonansi.
Vasaras mēneši ir pateicīgs laiks dažādiem informatīviem pasākumiem, lai uzrunātu gan vairākus tūkstošus “Stirnu buka” dalībnieku šosezon vēl palikušajos četros
sacensību posmos (jo arī sportiskiem, kuri ne par ko nesūdzas, gadās piemirst par
veselības pārbaudi ik gadu), gan “baikerus” Motoklubu asociācijas divpadsmit pasākumos. Tāpat, ja visiem iesaistītiem būs iespējams, plānots, ka jūlija vai augusta
trešās nedēļas nogalē mūsu partnerorganizācijas www.telpaviriem.lv nu jau gandrīz
desmit grupu vīrieši varētu mēģināt sajust “dziedošās smiltis”, ejot www.jurtaka.lv
pārgājienā no Pāvilostas uz Akmensragu. Plānots arī, ka līdz septembra vidum varētu
notikt pilnvērtīgs mācību seminārs Kurzemes pašvaldību par veselības lietām atbildīgajiem darbiniekiem.
Lai palīdzētu ikvienam, gan vīriešiem, gan viņu sievietēm, kuras uztraucas par
kādiem simptomiem savu tuvāko ikdienā, mūsu biedrības cilvēki labprāt atbildēs uz
jautājumiem. Zvaniet, tālrunis 28960605, rakstiet, e-pasts dppd.biedriba@inbox.lv.
Agris Pīrāgs,
biedrības “Dažādas paaudzes par dzīvi” pārstāvis

Ir noslēgušies divi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstīti
projekti pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.
Projektā “Robežsargu skatu torņa kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un izmantošana tūrismā”, I.D. Nr. 17-02-FL03F043.0207-000005, tika atjaunots vecais padomju laika skatu tornis Sakas upes
kreisajā krastā. Pilnībā tika veikta metāla konstrukciju nomaiņa un pamatu atjaunošana, labiekārtots laukumiņš pie torņa un novietota WC, pats tornis ir aprīkots ar
teleskopu un trīs novērošanas kamerām, kas tuvākajā laikā tiks pieslēgtas pie pašvaldības mājaslapas. Apkārt tornim ir izvietota sēta, jo pats tornis atrodas Aizsardzības
ministrijas esošajā īpašumā, kā arī atrodas militāro objektu aizsardzības zonā. Uzkāpt tornī būs iespējama tikai Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra darba
laikā (laiks tiks precizēts), bet uz nakti un ziemas sezonā tornis drošības apsvērumu
dēļ tiks slēgts. Tāpat drošības apsvērumu dēļ tornī drīkstēs atrasties maksimāli pieci
pieauguši cilvēki, jo kāpnes ir stāvas un skatu platforma nav liela. Tuvākajā laikā
robežsargu skatu tornis tiks atvērts apmeklētājiem.
Otrs projekts ir “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr.
17-02-FL03-F043.0207-000007, kurā rekonstruēta bijušās pienotavas ēka, kas pēdējā laikā kalpoja par dzīvojamo ēku. Tajā tiks izvietota Ziemupes senlietu krātuve “Jūras māja”. Pati ēkas rekonstrukcija ir pabeigta, bet aprīkojumam un senlietu
krātuves izveidei tiks meklēts finansējums no citiem projektiem. Pašreiz citā EJZF
projektā “Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē, apkārtnes labiekārtojums” tiek
veikts apkārtnes labiekārtojums, kuru plāno pabeigt līdz 1. augustam.

PĀVILOSTAS NOVADA
PŠVALDĪBAS PROJEKTI

Projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr.
5.5.1.0/17/I/009, apakšprojekts “Pretplūdu aizsargbūves-promenādes izbūve,

lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”.
Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi iepirkuma procedūru un noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam “Pretplūdu aizsargbūves-promenādes izbūve,

lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”. Būvdarbus veiks SIA “Tilts” par kopējo
līguma summu 1076 364,77 EUR. Projektā plānots nostiprināt Sakas upes krastu,
izbūvēt promenādi un slipu laivu nolaišanai ūdenī, veikt Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtojumu, sakārtot muzeja pieejamību un ierīkot
ugunsdzēsības kāpnes uz ēkas otro stāvu, izbūvēt nelielu estrādi pie muzeja,
SERF mājai pievadīt komunikācijas un izvietot labiekārtojuma elementus. Kopējais plānotais līguma ilgums ir desmit mēneši, bet būvdarbu termiņš – deviņi mēneši. Līguma noslēgšanas datums ir šī gada 24. aprīlis. Objekta autoruzraudzību
atbilstoši tirgus izpētei veiks SIA “ISLIENA V”, darbam nozīmējot būvuzraugu
Dairi Sanderu, bet autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants”.
Ir uzsākti būvdarbi objektā, līdz ar to ir norobežota piekļuve jūrai un Ziemeļu
molam pie muzeja gar Sakas upi.
Lūdzam iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būt saprotošiem un atvainojamies
par sagādātajām neērtībām.

Pāvilostas novada pašvaldība jau otro gadu ir
iesniegusi pieteikumu un saņēmusi atbalstu Latvijas Vides aizsardzības fonda nacionālas nozīmes
projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana” atbalstītam projektam,
ko administrē Latvijas Pašvaldību savienība, –
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, līguma Nr.1–
20/73.
Projekta uzdevumi un plānotās darbības:
1.
Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastē Pāvilostas novada teritorijas
posmu, regulāri savācot atkritumus, tai skaitā lielgabarīta, arī no kāpām un liedaga.
2.
Savākt atkritumus, tai skaitā riepas un beigtos dzīvniekus, un tos izvest no
kāpām un pludmales zonas;
3.
Uzstādīt vienu publisko tualeti.
4.
Izbūvēt koka kāpnes Ziemupes stāvlaukuma teritorijā.
Kopējās projekta izmaksas ir 15 248,00 EUR.
Projektā visas tūrisma sezonas garumā tiek uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekraste Pāvilostas novada teritorijā. No 2019. gada 1. maija līdz 31. augustam tika pieņemti
darbā pieci sezonas strādnieki, kas regulāri apstaigā savu jūras piekrastes posmu un
savāc atkritumus, līdz ar to piekraste pastāvīgi tiek uzturēta kārtībā, netiek piesārņota
apkārtējā vide, tā ir vizuāli pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. Tiek savākti lielgabarīta atkritumi un autoriepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie dzīvnieki. Lai netiktu
piesārņota kāpu zona, plānots iegādāties vienu tualetes kabīni un novietot to pie Ziemeļu mola kāpu zonā. Plānots izgatavot un Ziemupes stāvlaukuma teritorijā izvietot
kāpnes nokļūšanai pludmalē, lai netiktu veidotas vairākas stihiskas noejas takas, mazinātos slodze uz kāpu zonu un tiktu regulēta gājēju plūsma.
Vizma Ģēģere,
projektu koordinatore
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Sauļošanās ietekme uz veselību
Mums vasarā patīk pavadīt
laiku dabā, baudot sauli un
siltumu, tas ļauj mums izskatīties un arī justies labāk. Tomēr pakļaušanās pārlieku lielai saules staru iedarbībai var
radīt kaitīgu ietekmi uz veselību. Ultravioletais starojums
(UV), ko dod saule un solārijs,
var bojāt ķermeņa šūnas. Laika gaitā UV starojuma radītie
šūnu bojājumi uzkrājas un var
veicināt ādas vēža attīstību.
Tāpēc sauļojoties ir svarīgi
ievērot piesardzības pasākumus.

ULTRAVIOLETAIS
STAROJUMS UN TĀ
IEDARBĪBA UZ ĀDU
Saule izplata UV starojumu,
kurš pēc viļņu garuma iedalās
trīs veidos:
â Ultravioletais A starojums (UVA) – pilnībā sasniedz
zemes virsmu, iespiežas ādā visdziļāk, bojājot ādas vidējo slāni
(dermu). Derma satur audus, kas
nodrošina ādas elastību. UVA starojums veicina ādas novecošanos
un grumbu veidošanos.
â Ultravioletais B starojums (UVB) – zemes virsmu sasniedz neliela daļa no UVB starojuma. Tas tiek absorbēts ādas
virsējā slānī (epidermā), rada
ādas apsārtumu (apdegumu),
veicina iedegumu un ir svarīgs D
vitamīna veidošanās procesā.
â Ultravioletais C starojums (UVC) – gandrīz visu UVC
starojumu aiztur ozons atmosfēras augstākajos slāņos, zemes
virsmu tas nesasniedz.
Mākslīgie UV starojuma avoti
ir solāriju lampas un medicīnā
izmantojamās UV lampas (ārstēšanai, dezinfekcijai).

IEDEGUMA VEIDOŠANĀS
Iedeguma veidošanās ir dabīgs
ādas aizsargprocess. Lai pasargātu ādu no UV starojuma kaitīgās
iedarbības un turpmākiem tās bojājumiem, ādas šūnas melanocīti
pastiprināti sāk ražot pigmentu
melanīnu, kas padara ādu tumšāku. Melanīns ir pigments, kas piešķir krāsu arī taviem matiem, acīm
un ādai. Ņem vērā, ka iedegums
tevi nevar pasargāt no apdeguma
vai citiem ādas bojājumiem!

UV STAROJUMA
INTENSITĀTE
Vislielākā saules gaismas UV
starojuma intensitāte ir vasarā
pusdienas laikā. Liela nozīme ir
tavai atrašanās vietai virs jūras
līmeņa, mākoņu daudzumam un

gaismas atstarošanās iespējai no
zemes (piemēram, sniegs kalnos). Ultravioletās radiācijas indekss (UVI) norāda, kāds UV starojuma daudzums dienas laikā
sasniedz zemes virsmu. Tas tiek
novērtēts skalā no 0 līdz 11+. Jo
augstāks ir UVI, jo intensīvākam
UV starojumam tu tiec pakļauts.
Jo augstāks UVI, jo bīstamāka
starojuma iedarbība!
UVI prognozes katrai dienai
var atrast Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā www.meteo.lv.

KĀ SAULE IETEKMĒ
TAVU ORGANISMU?
Labvēlīgā ietekme
â Siltuma un gaismas ietekmē uzlabojas organisma vispārējā pašsajūta.
â Saule veicina D vitamīna veidošanos organismā. D
vitamīns nodrošina normālu
skeleta attīstību, regulē kalcija
un fosfora maiņu, nepieciešams
imūnās sistēmas stiprināšanai.
Lai uzturētu augstu D vitamīna
līmeni organismā, vasaras mēnešos pietiek ar 5 – 15 minūšu ilgu
sejas un roku pakļaušanu saules
ietekmei 2 – 3 reizes nedēļā.
Nelabvēlīgā ietekme
â Sauļošanās nav veselīga.
UV starojums iekļūst ādas dziļākajos slāņos un bojā šūnas.
Šādām bojātām šūnām pastāv
lielāks ļaundabīgu audzēju attīstības risks. Tu nevari sajust to, kā
UV starojums bojā tavu ādu.
â Apdeguma veidošanās.
Īstermiņā pārmērīga saules iedarbība var radīt apdegumu. Kad UV
starojums sasniedz ādu, tas bojā
šūnas ādas virsējā slānī. Ādas
apdegums uzreiz nav redzams.
Simptomi parasti parādās pēc 4
stundām, pašsajūta pasliktinās
24 – 36 stundu laikā un pāriet 3

– 5 dienu laikā. Apdeguma simptomi ir sarkana, karsta, jutīga un
pietūkusi āda. Pēc dažām dienām
apdegusī āda var sākt lobīties.
â Katarakta. UV starojums negatīvi iedarbojas uz acīm,
veicinot kataraktas attīstību. Katarakta ir saslimšana, kas izraisa
acs lēcas apduļķošanos. Tās sekas ir redzes pasliktināšanās.
â Ādas bojājumu veidošanās. Atkārtota pārmērīga
saules iedarbība gadu garumā
var radīt ādas bojājumus. Tie var
būt: priekšlaicīga novecošanās,
grumbas, pigmenta plankumu
veidošanās, labdabīgi kārpveida
izaugumi uz ādas. UV starojums
(gan saules, gan solārija) izmaina
ādas struktūru, liekot tai ātrāk
izskatīties vecākai. Biežu apdegumu vai sauļošanās rezultātā uz
ādas var veidoties pastāvīgi tumši pigmenta plankumi.
â Ādas audzēju attīstība. UV starojuma iedarbība,
gan no saules, gan mākslīgā UV
starojuma avotiem (solāriji), ir
ādas vēža riska faktors. Uzskata,
ka deviņos no desmit ādas vēža
gadījumiem cēlonis ir UV starojums no saules vai solārija. Ādas
šūnām, kuras ir bojātas, pastāv
lielāks risks kļūt par ļaundabīgām.
Trīs izplatītākie ādas vēža
veidi ir:
â Melanoma. Mazāk sastopama, bet visbīstamākā ādas
vēža forma. Tā attīstās no šūnām
(melanocītiem), kurās veidojas
pigments melanīns. Melanoma
izskatās kā dzimumzīme, kas
aug un mainās. Tā var veidoties
jau no esošas dzimumzīmes, kā
arī attīstīties uz iepriekš neizmainītas ādas, jebkur uz ķermeņa.
â Bazālo šūnu vēzis. Visbiežāk rodas uz tām ķermeņa daļām, kas vairāk pakļautas saules
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Pusdienas laikā ieteicams uzturēties ēnā, lietot aizsargkrēmu ar saules aizsardzības
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Ļoti augsts

Pusdienas laikā labāk uzturēties telpās. Ja tas nav iespējams, tad vismaz ēnā, lietot atbilstošu apģērbu, cepuri, saulesbrilles, aizsargkrēmu ar saules aizsardzības indeksu (SPF),
kas atbilst dubultam UVI skaitlim.

iedarbībai, piemēram, uz sejas.
â Plakanšūnu
vēzis
(karcinoma). Tas var attīstīties
jebkurā ķermeņa vietā. Parasti tas parādās kā sārts, iekaisis
ādas plankums, kas klāts ar zvīņām. Retāk tas var izskatīties kā
ilgi nedzīstoša čūla vai krevele.
Pazīmes, kas varētu liecināt par ādas vēzi:
â parādījies jauns pigmentēts veidojums;
â notikušas iepriekš esoša pigmentēta veidojuma formas
(simetrijas), krāsas, izmēra (visbiežāk palielinās), malu (robežu),
virsmas izmaiņas;
â uz ķermeņa ir ādas veidojums, kas ilgstoši ir sāpīgs,
jutīgs, niez, periodiski asiņo un
pārklājas ar kreveli, ir izveidojušās čūlas vai brūces, kas nedzīst;
â ādas veidojumi, kas zvīņojas un nedzīst pēc ārstēšanas.
Svarīgi ir veikt regulāru ādas
pārbaudi, lai savlaicīgi konstatētu jebkādas izmaiņas. Īpaši
jāpievērš uzmanība dzimumzīmēm, pigmenta plankumiem, to
izmaiņām, kā arī vietām uz ādas,
kuras pēkšņi kļuvušas jutīgas,
sāpīgas vai niez.
Ja uz savas vai savu ģimenes locekļu ādas ievēro iepriekš
aprakstītās pazīmes, vērsies pie
sava ģimenes ārsta, dermatologa
vai onkologa.

KĀDI PIESARDZĪBAS
PASĀKUMI JĀIEVĒRO,
UZTUROTIES SAULĒ?
Ļoti svarīgi zināt, kā tu sauli
vari baudīt droši, nekaitējot sev.
Labākais veids, kā pasargāt
sevi no saules nelabvēlīgās iedarbības, ir izvairīties no pārmērīgas atrašanās saulē.
Lai pasargātu sevi un savus
ģimenes locekļus no UV starojuma kaitīgās ietekmes, ievēro šādus ieteikumus:
Pavasarī un vasarā izvairies
no uzturēšanās saulē laika periodā no plkst. 11 līdz plkst. 15.
Šajā laika periodā ir visspēcīgākā
saules intensitāte. Šajā laikā ieteicams uzturēties ēnā.
Īpašu piesardzību ievēro,
uzturoties sniega tuvumā, pie
ūdens un smiltīs, jo tie atstaro
UV starus un līdz ar to pieaug apdeguma risks.
Pēc iespējas aizsedz ķermeni,
atrodoties saulē.
â Izvēlies piemērotu apģērbu. Kad vien tas ir iespējams,
izvēlies vieglu, dabīga materiāla
apģērbu ar garām piedurknēm,
tas var pasargāt tevi no UV starojuma.
â Galvassega. Labākai aizsardzībai izvēlies cepuri ar malām,
kas apēno seju, ausis un sprandu.
â Saulesbrilles pasargā
tavas acis no UV starojuma un
samazina kataraktas risku.

Uzturoties saulē vienmēr lieto aizsarglīdzekļus (krēmu, losjonu, izsmidzināmu aizsarglīdzekli) pret UV starojumu.

KĀ PAREIZI IZVĒLĒTIES
UN LIETOT
AIZSARGLĪDZEKLI PRET
SAULES STAROJUMU?
Izvēloties aizsardzības līdzekli, noteikti pievērs uzmanību
marķējumam – vai tajā ir norāde,
ka aizsardzības līdzeklis sniedz
aizsardzību gan pret UVB, gan
UVA staru kaitīgās ietekmes.
Lieto aizsardzības līdzekli,
kura saules aizsardzības indekss (SPF) nav mazāks par 15.
Aizsarglīdzeklis ar augstāku SPF
aiztur vairāk UVB un UVA starojuma – produkts ar SPF 15 aiztur
apmēram 93% starojuma, bet līdzeklis ar SPF 30 apmēram 97%
starojuma. Jo lielāks saules aizsardzības indekss, jo aizsardzība
augstāka, āda apdeg mazāk, iedegums veidojas lēnāk, tas ir vienmērīgāks un saglabājas ilgāk.
Iegādājoties aizsardzības līdzekli, ņem vērā savu ādas tipu.
Ja tava āda ir gaiša, izvēlies saules
aizsarglīdzekli, kura aizsardzības
pakāpe ir SPF 30 līdz SPF 50.
Aizsardzības līdzekļi ar
augstu aizsardzības pakāpi
(SPF 50) ieteicami:
â maziem bērniem;
â cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret saules starojumu;
â pēc kosmētiskām, estētiskām vai lāzerprocedūrām;
â cilvēkiem ar pastiprinātu pigmentāciju vai izteiktiem
pigmentācijas laukumiem;
â cilvēkiem, kuriem bijušas ādas vai citas organisma
ļaundabīgās saslimšanas.

SVARĪGĀKAIS PAR
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
LIETOŠANU
Saules aizsardzības līdzekli
uzklāj uz ādas 20 – 30 minūtes
pirms sauļošanās (ir nepieciešams nedaudz laika, lai tas iesūktos ādā un iedarbotos).
Uzklājot aizsardzības līdzekli,
īpašu uzmanību pievērs visjutīgākajām ķermeņa daļām – lūpām,
degunam, vaigiem, pierei, pleciem, vietām gar sauļošanās kostīma malām, kā arī pakausim, ja uz
tā nav apmatojuma, plaukstu un
pēdu virspuses, par kuru aizsardzību dažkārt tiek aizmirsts.
Uzklāj to atkārtoti, vismaz ik
pēc divām stundām, kā arī vienmēr
pēc peldēšanās vai ja āda pastiprināti svīst (pat tad, ja uz etiķetes ir
norādīts, ka līdzeklis ir ūdens izturīgs). Bērniem to uzklāj vēl biežāk.
Uzklāj aizsardzības līdzekli
pietiekamā daudzumā, saskaņā ar
tā lietošanas instrukcijā norādīto.
>>
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UV starojums un āda

>>

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS
PASĀKUMI SAUĻOJOTIES
â Sauļoties nedrīkst cilvēki, kuriem bijusi onkoloģiska
saslimšana, jo īpaši ādas vēzis.
â Cilvēkiem ar lielu dzimumzīmju skaitu saulē jābūt piesardzīgiem. Pirms došanās saulē
ieteicams konsultēties ar ārstu
un veikt izmeklējumus. Svarīgi
pievērst uzmanību tām dzimumzīmēm, kas uz ādas parādījušās
nesen.
â Sauļoties nav ieteicams
arī grūtniecēm un cilvēkiem ar
sirds – asinsvadu sistēmas slimībām (īpaši, ja ir bijis infarkts un/
vai insults), kā arī cilvēkiem antibiotiku lietošanas laikā un nedēļu
pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas.
â Lietojot medikamentus,
uzmanīgi izlasi zāļu lietošanas
instrukciju, kurā ir norādīts, ja
sauļošanās nav ieteicama.
â Dodoties atpūsties uz
dienvidu zemēm, atceries, ka tur
UV staru iedarbība ir spēcīgāka.
Sauļojoties lieto spēcīgāku aizsardzības līdzekli un saulē uzturies īsāku laiku.
â Atceries, ūdens virsma
UV starojuma daudzumu dubulto. UV starojums nāk gan no saules, gan atstarojas no ūdens virsmas. Tāpēc, atpūšoties pie vai uz
ūdeņiem, izvēlies aizsargkrēmu
ar lielāku aizsardzības indeksu.
â Peldoties atceries, ka
UV starojums iekļūst ūdenī 40
cm dziļumā.

KĀ RĪKOTIES ĀDAS
APDEGUMA UN KARSTUMA
DŪRIENA GADĪJUMĀ?
Pārāk ilga atrašanās saulē
var izraisīt apdegumus un arī
karstuma dūrienu. Karstuma dūriena pazīmes ir galvassāpes, reibonis, slikta pašsajūta, nemiers,
apdullums, karsta, pietvīkusi un
sausa āda, paātrināts pulss, ķermeņa temperatūra virs 40°C.
Palīdzība cietušajam saules
apdeguma gadījumā:
â apsedz cietušā ādu ar
vieglu apģērbu vai dvieli. Palīdzi viņam ieiet ēnā vai, vislabāk,
vēsā telpā;

â piedāvā dzert vēsu ūdeni (bieži un maziem malkiem),
lai palīdzētu samazināt šķidruma
zudumu organismā;
â atvēsini apdegušās vietas ar atvēsinošām kompresēm
vai peldēm;
â izvairies no turpmākas
saules iedarbības, kamēr apdegums ir sadzijis;
â izmanto pieejamos mitrinošos krēmus, alveju vai kādu
pēc sauļošanās līdzekli.
Ja uz ādas virskārtas izveidojušies pūšļi:
â pūšļus nekādā gadījumā nedrīkst pārplēst (tas palēnina dzīšanas procesu un palielina
infekcijas risku), tie uzsūksies
paši un veicinās ādas sadzīšanu;
â kad pūšļi pārplīst un lobās āda, noņem sausos ādas gabalus un uzklāj antiseptisku ziedi.
Ja pūšļi klāj plašu ķermeņa
apvidu, nekavējoties vērsies pēc
palīdzības pie ārsta. Ja apdegums
ir nopietns un nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība,
nezied apdegušās vietas ar krēmu vai putām – lai novērtētu apdeguma pakāpi, mediķiem ziede
būs jānotīra, un tas cietušajam
radīs papildu sāpes.
Palīdzība cietušajam karstuma dūriena gadījumā:
â nekavējoties pārvieto
cietušo uz kādu vēsu vietu, atbrīvo viņu no virsdrēbēm, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību
(zvani 113);
â ietin cietušo aukstā,
mitrā palagā un turi ietītu, līdz
ķermeņa temperatūra nokrītas
līdz +37,5°C. Ja nav pieejams palags, apvēdini cietušo vai aprasini viņu ar aukstu ūdeni;
â tikko cietušā temperatūra ir normalizējusies, mitro palagu aizstāj ar sausu.
Ja cietušais nereaģē uz pieskārienu (papurini pie pleca!),
uzsāc sirds masāžu un mākslīgo elpināšanu attiecībā 30:2
(30x masē sirdi, 2x elpini no
mutes mutē). Pirmās 5 minūtes
pēc elpošanas un sirdsdarbības
apstāšanās ir ļoti nozīmīgas, jo,
uzsākot sirds masāžu un mākslīgo elpināšanu, cilvēku iespējams
glābt.

Materiālu sagatavoja Slimību proﬁlakses un kontroles centra speciālisti sadarbī
bā ar Veselības ministriju un biedrību “Dermatologi pret ādas vēzi” 2015. gadā.

Tūrisma sezonā vasarā Pāvilostā
dežurē NMPD mediķu brigāde
Ņemot vērā, ka Pāvilosta ir iecienīts tūristu
un atpūtnieku galamērķis un apkārtnes pludmales iemīļojuši arī ūdenssporta veidu cienītāji, turpmāk katru vasaru Pāvilostā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
(NMPD) izvietos vienu mediķu brigādi. Vasaras laikā strauji palielinās cilvēku skaits Pāvilostas apkārtnē, turklāt aktīvās atpūtas iespējas
būtiski palielina arī negadījumu un nopietnu
traumu risku.
Pāvilostā brigāde dežurēs diennakts režīmā no 20. maija līdz 30. septembrim. Šādu
brigādi saskaņā ar pērnā gada nogalē apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem* dienests var veidot, lai uzlabotu palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem – uz izsaukumiem dodas
viens mediķis un operatīvā transportlīdzekļa
vadītājs. Šāda veida brigādes darbojas pēc pirmā reaģētāja principa – tā izsaukuma vietā
ierodas pirmā, jo atrodas vistuvāk. Ja nepieciešams, īpaši kritiskā situācijā palīgā steidzas
cita brigāde no tuvākā punkta, tai skaitā ārstaspeciālista brigāde no Grobiņas.
Jauna tipa brigāžu veidošana ir iespēja arī
ļoti sarežģītajā situācijā, kad trūkst medicīnas
darbinieku, ne tikai saglabāt esošo teritoriālo
pārklājumu, bet veidot arī papildu izvietojuma
punktus. Tādējādi brigādes ātrāk var ierasties
pie pacientiem dzīvībai kritiskās situācijās.
Jo īpaši svarīgi tas ir reģionos, kur mazāk apdzīvotās teritorijās brigādēm, lai sasniegtu pacientus, nākas mērot lielus attālumus. Līdzīgi
NMPD organizē brigādes arī citos reģionos, kas
ļauj saglabāt nemainīgi augstu dienesta reaģētspēju uz dzīvībai kritiskiem izsaukumiem.
NMPD atgādina: lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113, nevis jādodas uz brigādes
punktu!
Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma
uz citu un ne vienmēr atrodas uz vietas savā
punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to
prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pār-

dislocēta citur. Šādos gadījumos 113 dispečeru
centrs uz izsaukumu nekavējoties nosūta citu
tuvāko, brīvo brigādi.
Tāpat NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzību vienkāršākās situācijās – šādos gadījumos arī turpmāk
jāvēršas pie ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē. Ja cilvēks guvis nelielu traumu,
ir pēkšņi saslimis (paaugstināta temperatūra,
iesnas, kakla sāpes u.c.) vai saasinājusies hroniska slimība, darba dienās jāsazinās ar savu
ģimenes ārsta praksi vai jāvēršas vietējā feldšerpunktā. Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību sniedz dežūrārsti un mediķi
steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.
Ja nepieciešams mediķa padoms pēc ģimenes
ārsta darba laika vakaros (no plkst. 17 līdz 8)
un brīvdienās (visu diennakti), vienmēr var
zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni
66016001.
NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt
palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un
dzīvība ir apdraudētas un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks
ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana,
gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu,
ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt
par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir
apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams
sniegt nekavējoties un neatliekami.
*Ministru kabineta noteikumi Nr.60 “Notei
kumi par obligātajām prasībām ārstniecības ies
tādēm”.
Arita Freimane,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta galvenā sabiedrisko
attiecību speciāliste,
tālr. 67337009,
prese@nmpd.gov.lv,
Twitter: @NMPdienests

“SAKOPTĀKĀ SĒTA
PĀVILOSTAS NOVADĀ 2019”
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina gadskārtējo konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas
novadā 2019”. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Pāvilostas Novada Ziņas” un mājaslapā www.pavilosta.lv. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada
31. jūlijam.
Komisija vērtēšanu veic no 1. līdz 10. augustam.

2019. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas:
1. Sakoptākais privātais dārzs novadā.
2. Sakoptākais lauku īpašums novadā.
3. Skats no malas:
3.1. Sakoptākā iestāde un/vai uzņēmums novadā;
3.2. Inovatīvas idejas dārzā un/vai
lauku saimniecībā;
3.3. Pāvilostas novada 2019. gada īpašās nominācijas.
4. Viesu mājas:
4.1. Tūrisma uzņēmējs – Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs;
4.2. Jaunais tūrisma uzņēmējs novadā un/vai jauns tūrisma piedāvājums novadā.
Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir vienu balvu katrai no minētajām
nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī var tikt
pasniegta nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā.
Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi balvā saņem bezmaksas ekskursiju.
Nolikums lasāms Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv.
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Pāvilostas vidusskolas Aizvadīts
12.
klases
izlaidums
9. klases izlaidums
8. jūnijā Pāvilostas pilsētas kultūras namā izskanēja Pāvilostas vidusskolas
12. klases izlaidums. Sveikt
absolventus viņiem tik nozīmīgajā dienā bija ieradušies
ģimenes locekļi, draugi, skolas biedri un citi viesi.
Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem
teica direktore Marita Rolmane, novēlot gūt panākumus
dzīvē un būt veiksmīgiem cilvēkiem. Apsveikumu turpināja domes priekšsēdētājs Uldis
Kristapsons, aicinot jauniešus
apgūt jaunas zināšanas un
prasmes, likt uzsvaru uz mācībām un mācīšanos savā tagadējā dzīvē, jo gūtās zināšanas
un pieredze būs labs pamats
turpmākajām dzīves gaitām.
Ik gadu izlaidumā tiek īpaši
sveikti tie skolēni, kuri guvuši augstus mācību sasniegumus. Un šogad 12. klasē teicami mācījušās Kristiāna Šeiko,
Ilva Bunka un Gerda Tomsone.
Domes priekšsēdētājs abasolventes sveica ar naudas prēmiju, diplomiem un ziediem.
Savukārt ar sirdsmīļiem vārdiem absolventi sveica savus
vecākus un skolotājus, pateicās
gan par uzmundrinājumu un
iedrošinājumu, gan mīlestību,
sapratni un dotajām zināšanām.
Ar Pāvilostas vidusskolas
absolvēšanu šogad sveicām
Samantu BARSUKOVU, Ilvu

BUNKU, Ievu MATISONI, Ralfu PĒTERMANI, Unu STENDZI, Kristiānu ŠEIKO, Lieni
ŠĶILU un Gerdu TOMSONI.
Ar sirsnīgiem ceļavārdiem
savus audzēkņus lielajā dzīvē
pavadīja klases audzinātāja
Ārija Paipa, uzsverot skolas
gadu draudzības un mīlestības
nozīmīgumu. Viņa jauniešiem
novēlēja arī turpmāk sastapt
daudz labu, atsaucīgu cilvēku.
Absolventu vecāki pateicās skolai un skolotājiem par
ieguldījumu bērnu mācību sasniegumos un audzināšanā. Ir
noslēdzies ļoti īpašs, daudzveidīgs un radošs posms katra absolventa dzīvē.
Par pasākuma muzikālo
baudījumu rūpējās Krista Karlsone un Artis Arājs, kuri svinīgā pasākuma izskaņā šī gada
12. klases absolventiem veltīja
Ulda Marhilēviča dziesmu ar
vārdiem: “Tikai tā. Tie ir mūsu
sapņi, mūsu krāsas, kurās savu
dienu krāsojam. Tie ir mūsu
vārdi, mūsu mēles, kuras mēs
aiz zobiem neturam…”
Pienācis laiks izvēlēties
savu mērķi dzīvē un tiekties uz
to! Ar centību un gribasspēku
var panākt ļoti daudz. Lai katra diena atnāk ar jaunām cerībām, jaunām zināšanām un
atklāsmēm!
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Foto: M. Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

15. jūnija pēcpusdienā
Pāvilostas pilsētas kultūras
namā aizritēja kārtējais izlaidums. Pāvilostas vidusskolas
pedagogu kolektīvs, 9. klases audzēkņi un viņu vecāki
izlaiduma dienu sagaidīja
ar gandarījumu, jo tika dots
starts jauna dzīves perioda
sākumam.
Pasākumu ar uzrunu absolventiem, viņu vecākiem un
skolas pedagogiem atklāja Pāvilostas vidusskolas direktore
Marita Rolmane, bet turpināja
direktores vietniece mācību
darbā Aina Jakovļeva, nolasot
direktores rīkojumu par atestātu saņemšanu. Izlaiduma dienā skola deva ceļamaizi dzīvei
14 pamatskolas absolventiem
– Edijam BIELIM, Tomam Robertam BIĢELIM, Alīnai Viktorijai BURMEISTEREI, Lulū
Angelīnai KRĒSLIŅAI, Rasai LĀCĪTEI, Annai Namejai
PAVLOVSKAI, Aleksandram
PROTOPOVIČAM, Ritvaram

PUKINSKAM,
Armandam
SKUDRAM, Ingai ŠLANGENAI, Ievai ŠLANGENAI, Klāvam
Paulam
VĒJKĀJAM,
Martai ZAMARĪTEI un Raimondam ZĪLĪTIM.
Sveikt 9. klases absolventus nozīmīgajā dzīves notikumā
bija ieradies Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors
Alfrēds Magone. Viņš sacīja:
“Pašvaldības vārdā šodien sveicu jauniešus un vecākus. Jaunieši, jums nebūs viegls ceļš,
būs kāpumi un kritumi, bet tie
visi ir pieveicami, ja ir zināšanas un prasmes. Novēlu jums
apgūt tādas profesijas, kas būtu
noderīgas ne tikai valsts mērogā, bet arī Pāvilostas novadā, jo
jauni, zinoši un darboties griboši jaunieši ir potenciāls novada
izaugsmei un attīstībai. Lai veicas turpmākajā ceļā, ko būsiet
izvēlējušies!”
Ik
gadu izlaidumā tiek
pasniegta pašvaldības un vidusskolas iedibinātā “Cerību

balva” par augstiem sasniegumiem mācībās. Un šogad to
saņēma Marta Zamarīte, Rasa
Lācīte un Aleksandrs Protopovičs.
Paši absolventi ar dzejas
rindām un atmiņām par deviņiem skolā pavadītajiem gadiem sveica skolotājus. Bet
saviem vecākiem viņi veltīja
skaistu dziesmu.
Īpašs paldies tika teikts
pirmajai skolotājai Intai Priedoliņai un klases audzinātājai
Dacei Bunkai. Arī absolventu
vecāki sveica lielo skolas kolektīvu, kas ik dienu rūpējas par
bērnu izaugsmi un labu noskaņu skolas telpās.
Palaižot savus audzēkņus
lidojumā pretim jauniem dzīves
izaicinājumiem, sirsnīgus vārdus viņiem veltīja klases audzinātāja Dace Bunka.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Izlaidums Vērgales pamatskolā

2. augustā

Sakas “Pagasta mājas” pagalmā

SAKAS PAGASTA SVĒTKI

â plkst.20:00 Vērgales amatierteātra izrāde
“TAPIŅA ATGRIEŠANA”

/pēc Edvarda Vulfa lugas motīviem/

â pēc koncerta ZAĻUMBALLE
kopā ar Ainaru Dūdiņu un Arti Arāju.

/balle notiks no plkst.21:00 līdz 03:00/

Ieeja uz pasākumu
BEZ MAKSAS.
Visi laipni gaidīti!

Graﬁku autors: A. Paipa

15. jūnijā Vērgales kultūras namā notika Vērgales
pamatskolas 9. klases izlaidums.
Zālē mūzikas pavadījumā
svinīgi ienāca skolotāji un absolventi. Pēc himnas nodziedāšanas un skolas direktora Ginta
Jurika uzrunas absolventi saņēma apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Un šogad tie
ir Jānis BLŪMS, Sanija Monta
BRĒDIĶE, Māris DARONDA,

Toms KUPŠIS, Elīna MILTIŅA,
Dagnija TOMAŠEVSKA, Eva VĪTOLIŅA un Harijs VĪTOLS.
Audzinātāja Anda Blūmane
īsi raksturoja katru absolventu, pastāstot par sasniegumiem
mācībās un citās skolas aktivitātēs. Uz lielā ekrāna tika rādīts
absolventa Toma sagatavotais
video, kurā bija redzams aizvadītajos gados piedzīvotais.
Absolventus sveica arī viņu
pirmā audzinātāja Sigita Frei-

mane, bet ar skanīgām dziesmām visus priecēja 5. klases
meiteņu ansamblis un 1. klases
skolniece Andželīna. Absolventi izpildīja savas klases mīļāko
dziesmu “Smilšu rausis”, kā arī
sveica visus savus skolotājus,
audzinātājas un vecākus. Noslēgumā tika dziedāta R. Kaupera
“Mana dziesma”. Pēc svinīgās
daļas absolventi tradicionāli nodejoja skolas valsi.
Vita Braže

“BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU
ŽŪRIJA 2019”
Sveiki, visi esošie un topošie “Bērnu žūrijas” dalībnieki!
Aicinu visus aktīvi iesaistīties jauno grāmatu lasīšanā.
Liels prieks par tiem, kas to jau dara, kā arī par tiem, kas
žūrijas grāmatu lasīšanā piedalās pirmo gadu. Īpaši aicinu
šajā aktivitātē iesaistīties vecākus – gan mammas, gan tētus, jo tas rada arī bērniem vēlmi lasīt grāmatas. Piebildīšu,
ka, salīdzinot ar rudens un ziemas periodu, šobrīd grāmatas ir pieejamas daudz vieglāk!
Gaidām lasītājus pie mums bibliotēkā!
E. Horna

Skan jūra un līgodziesma

Foto: M. Kurčanova

Vasaras saulgriežos, 21. jūnijā, Pāvilostas sieviešu koris
“Sīga” nu jau trešo gadu pēc

kārtas piedalījās “Latvijas
Radio 2” realizētajā projektā
“Gadsimtā garākā Līgo dzies-

ma”, kas ir kā dāvana Latvijai
simtgadē un vienlaikus ir gan
mūsu kopības apzināšanās, gan

vēstījums pārējai pasaulei par
mūsu senajām un spēcīgajām
dziedāšanas tradīcijām. Sieviešu

kora dziedājumu ikviens klausītājs “LR 2” programmā varēja
dzirdēt pulksten 16.45. Ieraksta
arhīvs pieejams vietnē www.lr2.
lsm.lv. Šogad koristes diriģentes
Lienes Brečas vadībā, skaistu vijoļspēli piespēlējot Gunai Vagotiņai-Vagulei, izpildīja dziesmu
“Es saviju vainadziņu” (J. Lūsēns / latv. tautas dz.).
“Latvijas Radio 2” pārstāvji
jau iepriekš ziņoja, ka 21. jūnijā no saullēkta līdz saulrietam
tiks izdziedāta gadsimta garākā
līgodziesma. Unikālajā valsts
simtgades projektā piedalījās
vairāk nekā 40 kori un folkloras kopas no Latvijas, Kanādas,
ASV, Francijas, Austrijas un
Luksemburgas, dziedot skaistākās līgotnes no savas pilsētas
vai novada skaistākajām vietām.
Kurzemē līgodziesma izvijās caur Saldu, Brocēniem, Durbi, Pāvilostu, Alsungu, Ventspili, Kolku un Roju.
Pāvilostas sieviešu koris
“Sīga” ar pilnu apņēmību apliecināja, ka arī nākamgad labprāt
vēlreiz piedalīsies šajā akcijā.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Saulgriežu
pasākums
Pāvilostā
Pāvilostas pilsētas kultūras
nama vadītāja aicināja ikvienu
Pāvilostas Upesmuižas parka
estrādē Līgo vakarā, 23. jūnijā,
svinēt saulgriežus pasākumā
“Visi gaida Jāņu dienu”.
Kā ik gadu, arī šoreiz Upesmuižas parka estrādē pulcējās
gana daudz ļaužu, lai baudītu Pāvilostas pilsētas kultūras nama
amatierteātra izrādi. Šogad amatierteātra aktieri un režisore Marita Horna priecēja skatītājus ar
izrādi “Mūsu pokāls” pēc Ādolfa
Alunāna darba motīviem.
Turpinājumā Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Mārsils” un jaunizveidotā grupa
“Acetons” aicināja ikvienu līgotāju svētku noskaņu rast jautrās
dziesmās no teātra izrādēm un
deju popūrijā “Jūrmalnieki priecājās, Jāņu dienu gaidīdami”.
Bet pavēlā vakarpusē, kad
Upesmuižas parkā jau dega lielais Līgo ugunskurs, visi līgotāji
varēja izdejoties kārtīgā zaļumballē, kurā šogad muzicēja grupa
“Pa ceļam”.

Foto: I. Kurčanova

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

ZIEMUPNIEKI
ZIEMUPEI
Nupat bijām divu dienu pieredzes apmaiņā uz Tukumu
un Jūrmalu. Skatījāmies, priecājāmies un izdomājām, ka
ir lietas, kas der arī mums. Tuvojas Ziemupnieku saiets,
un tādēļ mēs jums piedāvājam divas aktivitātes.

Vasaras saulgrieži Ziemupē
21. jūnijā Ziemupes jūrmalā sagaidījām vasaras saulgriežus.
Kopā smēlāmies enerģiju,
izdzinām skauģa prātu, pavadījām sauli jūrā, dedzām akcijas
“Izgaismo Latviju” ugunskuru
jūras krastā, veicām uguns ri-

tuālu, mielojāmies un kopā ar
izturīgākajiem sagaidījām rītausmu. Apņēmīgākie un drosmīgākie pa vienam vai divatā
devās peldēties pa pliko jūrā.
Tiem, kuri gaidīja rīta rasu, ar
mazgāšanos neveicās, jo rasas
no rīta nebija. Arī šogad mūsu

pulks bija gana plašs – bijām
ap 100 līgotāju no tuvienes un
tālienes.
Paldies visiem, kas bija kopā
ar mums! Šie bija maģiski svētki! Mēs kopā esam spēks.
Daina un Daiga,
biedrība “Ziemupīte”
Foto: D. Vītola

1.
SAPŅI UN VĒLĒJUMI ZIEMUPEI.
Mēs veidosim savu sapņu, labo vēlējumu un vēlmju sarakstu. Savus vēlējumus jūs varat iesūtīt dažādi – iemest pasta
kastītē pie bibliotēkas, sūtīt elektroniski uz e-pastu ziemupeb@
inbox.lv, pievienot portālā “Facebook” https://www.facebook.
com/ziemupez/. Ja rakstīt negribas, var vienkārši piezvanīt
vai pateikt satiekoties – mēs pierakstīsim. To varēs izdarīt arī
Ziemupnieku saieta laikā 10. augustā, tad izveidosim speciālu
sapņu lādi. Es ticu, ka visas gaišās domas un sapņi reiz piepildās. Mēs to piedzīvojam arī šobrīd – mūsu senlietu krātuve
“Jūras māja” ir tapusi!
2. PASTĀSTI SAVU ZIEMUPES STĀSTU!
Ja padomātu, tad katrs mēs atcerētos kādus nostāstus par
Ziemupi, ziemupniekiem, senus un ne tik senus notikumus,
pašu piedzīvotus, vecāku un vecvecāku izstāstītus. Lai izzinātu, stiprinātu mūsu ciema būtību, vismazākajam notikumam
ir liela nozīme. Tādēļ arī šie stāsti būtu izstāstāmi, pierakstāmi un saglabājami. Nav tā, ka nekas nav pierakstīts. Ir. Bet
par daudz nebūs nekad. Mēs katrs pats varam uzrakstīt savu
Ziemupes stāstu. Iesūtīt un izstāstīt iespējams tieši tāpat, kā
minēts iepriekš.
Cerot uz atsaucību,
Daina un Skaidrīte Ziemupē
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Pāvilostas novada TIC Pieredzi smeļas kultūras darbinieki
piedalās gadatirgū Rīgā
1. un 2. jūnijā Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra pārstāve Anta Lībiete piedalījās 49. latviešu tautas lietišķās
mākslas darinājumu gadatirgū,
kur tiks prezentēts Pāvilostas
novada tūrisma piedāvājums
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja stendā.

“Četrdesmit deviņu gadu
pastāvēšanas laikā gadatirgus
ir kļuvis par valsts nozīmes notikumu – par Rīgas un Latvijas
amatniecības simbolu, par svētkiem dalībniekiem un ikvienam apmeklētājam. Gadatirgus
ir tikšanās un profesionālās
pieredzes apmaiņas vieta dažādu paaudžu un arodu tautas
lietišķās mākslas izstrādājumu
darinātājiem no visiem Latvijas
kultūrvēsturiskajiem novadiem
un ārzemēm. Vienlaikus gadatirgus ir amatniecības gada
sasniegumu skate un iespēja
meistariem izrādīt un pārdot
savus labākos izstrādājumus,”
rakstīts Latvijas Etnogrāfiskā

brīvdabas muzeja tīmekļvietnē.
Gadatirgus apmeklētāji tika
iepazīstināti ar Pāvilostas novada tūrisma piedāvājumu, un
vislielākā interese bija tieši no
jauno ģimeņu puses, kuras jau
ieplānojušas šajā vasarā apmeklēt Pāvilostas novadu un labprāt
vēlējās uzzināt, ko papildus jūras
baudīšanai pie mums var apskatīt un darīt. Tāpat gadatirgū
tika sarunātas vairākas tūristu
grupas gan uz Pāvilostu, gan Liepāju. Cilvēku plūsma šajā pasākumā ir milzīga, un interese ķert
jaunus piedzīvojumus tikai aug.
Lai gan Pāvilosta ir ļoti populāra tieši jauno cilvēku vidū, arī
vecākā paaudze novērtē pilsētas
izaugsmi, un visi ar nepacietību
gaida, kad tiks pabeigti būvdarbi
un Pāvilosta kļūs vēl skaistāka
un pieejamāka.
Lai mums izdevusies šī gada
sezona!
Anta Lībiete
Pāvilostas novada
TIC vadītāja p.i.
foto: M. Kauliņa

Arī šogad par godu Kultūras darbinieku dienai 12. un
13. jūnijā aicināju pieredzes
apmaiņas braucienā radošos,
enerģiskos un izdomas bagātos kultūras cilvēkus no visa
Pāvilostas novada – bibliotēku, muzeju, Tūrisma informācijas centra, novada avīzes redkolēģijas un kultūras
nama darbiniekus un pulciņu
vadītājus – smelties idejas Salaspilī un Ropažos.
Jo ierasti, kad citiem ir svētki, tieši šie cilvēki pašaizliedzīgi
rūpējas par pārējo labsajūtu. Tāpēc Kultūras darbinieku diena
ir brīdis atelpai pašiem svētku
radītājiem.
Pāvilostas novada pašvaldības kultūras darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Daugavas muzeju. Tur

17. augustā Ziemupes
jūrmalā atpūtas
pasākums “ma-DARA”
Jau astoto gadu (šogad 17.
augustā) Ziemupes jūrmalā
norisināsies atpūtas pasākums
“ma-DARA”.
Tā ir satikšanās, kopā būšana,
mācīšanās, iedvesmošanās un sajušana. Pasākums ir mijiedarbība
starp tiem, kas rada, rāda, uzstājas, māca, glezno vai vienkārši
bauda. Tas ir par mums, par to,
ko no senču tradīcijām radām
mūsdienās. Šī gada vadmotīvs ir
“Ceļš”.
To var iedalīt vairākās sadaļās: “MĪTAVA” – prasmju, radošo darbnīcu, zināšanu apmaiņa
starp tiem, kas rada ko no sevis,
un starp tiem, kas ir pasākumā.
Tas vienlaikus ir arī mazs tir-

dziņš; “TĒJNĪCA” – vieta un laiks,
kur dzejnieki mijas ar dziesminiekiem, laiks, kad apstāties un
ieklausīties. Visus papildinās
koncerti, kuros muzicēs folkloras
kopas un ansambļi, dziedātāji,
grupas no Latvijas un Lietuvas.
Paralēli vēl notiks dažādas izstādes, lekcijas, radoša darbošanās,
kopīga saules pavadīšana un
uguns kuršana.
Organizē biedrība “Ziemupīte”. Pasākums ir bez maksas un
ļoti draudzīgs bērniem.
Vairāk informācijas www.fa
cebook.co/pasakumsmadara.
Uz tikšanos “Ceļā”! Uz satikšanos “ma-DARĀ”!
Daina Vanaga

mums pastāstīja par Latvijas
likteņupes un Salaspils novada
kultūrvēsturi. Unikāli materiāli
bija pieejami par Latvijas senāko vēsturi, sākot ar akmens laikmeta cilvēku pirmo dzīvesvietu
– Salaspils Laukskolas apmetni.
Parka teritorijā apskatījām simtgadīgu Daugavas lejteces zvejnieku sētu, kā arī izmantotos
zvejas rīkus.
Apmeklējām Salaspils novada Tūrisma informācijas centru,
Salaspils Nacionālo botānisko
dārzu, Rīgas HES – jaunāko un
otru lielāko hidroelektrostaciju
uz Daugavas.
Otrais rīts iesākās ar sportisku rīta rosmi Ropažu novada jaunajā dabas takā “Lielie Kangari”.
Pēc tam, ejot pa vairāk nekā 2
kilometrus garo dabas taku, bija
jāveic dažādi uzdevumi par au-

giem un kukaiņiem. Uzzinājām
un sadzirdējām daudz jaunas
informācijas, kā arī aplūkojām
apkārtni no 33 metrus augstā
skatu torņu. Dabas taka ir Ropažu novada pašvaldības projekts
“Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izveide
dabas liegumā “Lielie Kangari””,
tā laikā izbūvēts skatu tornis ar
platformu, no kuras paveras panorāma uz Kangaru ezeru un
Lielkangaru purvu.
Vēl mēs apmeklējām Ropažu
novada bibliotēku un mājupceļā Salaspils novada bibliotēku.
Iepazināmies ar fantastiskiem,
iedvesmojušiem darbiniekiem.
Mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi,
laipni, piedomājot par katru sīkumiņu.
Mairita Vītola
Foto: J. Vecbrālis
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Līgo Vērgalē!
Foto: V. Braže

Šogad Līgo svētkiem Vērgalē sāka gatavoties jau 19. jūnijā, kad Andas Vītolas vadībā Vērgales kultūras namā
notika otrā radošā nodarbība
projektā “Prieku rodi, radi,
rādi”.
Astoņas dalībnieces veidoja
vāzes no auduma un cementa.
Tās bija redzamas centra un
kultūras nama noformējumā
un bija piepildītas ar ziediem,
kurus sagādāja Marina Raubena. Nodarbībā tika veidoti arī
dažādi vainagi (kultūras nama
vadītājai tas bija galvā svētku
vakarā) un dāvaniņas Līgām un
Jāņiem, arī pušķi no graudzālēm. Paldies Normundam Ozolam par koka kluču sagatavošanu nodarbībai!
23. jūnija pievakarē pirms
pašiem Līgo svētkiem Vērgales
kultūras namā amatierteātris
aicināja uz Edvarda Vulfa lugas
“Tapiņa atgriešana” pirmizrādi.
Izrādes režisore ir Inese Ceriņa,
scenogrāfe – Anna Dunkere.
Tā bija joku luga divos cēlienos par laucinieku dzīvi, kur
Lielceru saimnieks, vecpuisis
Jānis Tapiņš, beidzot saņēmis dūšu precēties, bet čigāns
Kazlauckus ir precinieks. Jānī

ieskatījusies arī saimniecības
vadītāja Anna, kas cenšas ar
čigāna Kazlauckus palīdzību
izjaukt Jāņa Tapiņa precības ar
jaunkundzi Adelgundi Feldman
no pilsētas. Smalkajai jaunkundzei pagalam nav pa prātam
laucinieku dzīve, taču punktu
visam pieliek tas, ka saimniecības vadītāja Anna tiek atrasta
atpūšamies saimnieka gultā! Kā
vienmēr, beigas bija labas, jo
saimnieks Jānis bija gatavs precēt saimniecības vadītāju Annu.
Izrādes beigās interesantu
pārsteigumu sarūpēja Vērgales
kultūras nama vadītāja, kuru
“nejauši” bija pārsteidzis troksnis uz skatuves. Viņa kopā ar
čigānu sameklēja kāzām un ar
ziediem sveica vedējmāti – režisori Inesi Ceriņu un ar Jāņu
vainagu vedējtēvu – pārvaldes
vadītāju Jāni Vitrupu. Visi izrādes kāzu viesi Jons Kalējs, Dita
Rudzāja, Jānis Aizstrauts, Sanita Dunkere, Igors Kravecs, Agnis Ignāts, Inga Čipāne, Lelde
Štakona, Agnis Aizstrauts, Dace
Gričele, Zane Dreimane un Normunds Dunkers tika pie Velgas
dāvātās rozes un skatītāju pasniegtajiem ziedu pušķiem.
>>

2019. gada jūlijs
>>
Aktieri skandēja tautas
dziesmas un sveica savus divus Jāņus, kā arī Jāni Zelgalvi
un Jāni Dunkeru no skatītāju
vidus. Par Jāņu vainagiem bija
parūpējušās Ausma Ozola, Inga
Čipāne, Dzidra Andersone un
Benita Baltrune. Tika sveiktas
arī šīsdienas gaviļnieces Līgas
– Līga Spirģe, Līga Jekševica un
Līga Kalēja.
Noslēgumā visi skatītāji
tika cienāti ar sieru, bet izpalika Jāņu alus, jo čigāna nešpetnā ķēve to bija izdzērusi. Tad
visi tika aicināti kopīgi doties
uz muižas parku aizdegt lielo Jāņu ugunskuru un kārtīgi
izdancoties zaļumballē, kurā
spēlēja Aivars Laumanis ar
draugiem.
Vita Braže
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Novada zemnieki dodas
pieredzes apmaiņas braucienā
2018. gada martā Pāvilostas novada pašvaldība pirmo
reizi aicināja novada uzņēmējus doties pieredzes apmaiņas
braucienā ārpus Latvijas robežas. Tā, marta vidū smelties
pieredzi un apmainīties ar viedokļiem uz Lebas pilsētu Polijā
devās trīs Pāvilostas zvejnieki.
Šogad iedibināto tradīciju turpinājām un pašvaldība pieredzes
apmaiņas braucienu organizēja
jau novada zemniekiem, 25. un
26. jūnijā aicinot doties uz Lietuvu, Ķēdaiņu rajona Akadēmijas
ciematu, kur norisinājās ikgadējā lauksaimniecības tehnoloģiju
izstāde “Agrovīzija 2019”, kas ir
lielākā lauksaimniecības augu
un augu aizsardzības līdzekļu,
mēslošanas līdzekļu, augu šķirņu, lauksaimniecības mašīnu un
citu lauksaimniecības preču izstāde brīvā dabā.
Pāvilostas novada delegācijas
viesošanās notika Ķēdaiņu apkaimē, SIA “Labūnava” saimniecībā,
kur mūs sagaidīja saimniecības
agronoms Simons un uzņēmuma
“Syngenta Latvija” vadītājs Gaidis
Meikšāns. Liels paldies “Syngenta
Latvija”, kas Pāvilostas novada delegācijai nodrošināja bezmaksas
ieejas biļetes un pusdienas.

Publicitātes foto

Foto no personīgā arhīva

SIA “Labūnava” apsaimnieko
2400 ha LIZ (lauksaimniecībā izmantojamā zeme), audzē ziemas

kviešus ap 500 ha (‘Etana’ un
‘Skagen’ šķirnes), ziemas rapsi
ap 300 ha (puspunduri ‘Pione-

Ar līgodziesmām sveic
pansionāta iemītniekus
20. jūnijā Pāvilostas senioru apvienības “Varavīksne”
biedri apmeklēja Pāvilostas
ilgstošās rehabilitācijas centra (Pāvilostas pansionāta)
iemītniekus.
Ar līgodziesmām, ziedu pušķiem un Jāņu vainagiem centra iemītnieki tika sveikti Līgo
svētkos. Dziedot tika izstaigātas
visas pansionāta istabiņas. Zie-

dus saņēma visi iemītnieki, bet
ar ozolu vainagiem īpaši tika
sumināti Jāņi.
Paldies Mairai Briedei un visam pansionāta kolektīvam par
sirsnīgo uzņemšanu!
Gunta Raibarte,
Pāvilostas senioru
apvienības “Varavīksne”
vadītāja

er’), lauka pupas – 400 ha (šķirni
‘Vertigo’), alus jeb iesala miežus
– 300 ha (šķirne ‘Laureate’), kā
arī kukurūzu – 300 ha un zālājus. Saimniecībā ir 600 slaucamas govis un jaunlopi, kopā ap
1700 vienību. Strādā 91 cilvēks,
visvairāk nodarbināto ir lopkopībā, jo ir vecās, padomju laika
fermas un līdz ar to daudz roku
darba.
Šajā apkārtnē ir ļoti auglīga
augsne. Tās skābums ir no 7,0 –
7,6 pH, kas norāda, ka augsnes
skābums ir normāls un sārmains.
Tādā augsnē patīk augt visiem
kultūraugiem. Pagājušajā sezonā
visražīgākās bijušas lauka pupas,
kas devušas ražu – 6,2 t/ha. Ar
saimniecībā saražotajiem kūtsmēsliem tiek mēsloti kukurūzas
lauki. Mēslus izved uz lauka rudenī un iear. Pārējie lauki tiek
apstrādāti ar bezaršanas tehnoloģiju. Kukurūzas laukos liela
problēma ir nezāles, it sevišķi
balanda, kuru grūti ierobežot ar
herbicīdiem. Saimniecībā tiek

ievērota augu maiņa. Kukurūza
– lauka pupas vai ziemas kvieši
– ziemas rapsis – ziemas kvieši
– alus mieži.
Pāvilostas novada delegāciju
pārstāvēja domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons un 14 zemnieki no 5 zemnieku saimniecībām
– no Pāvilostas novada zemnieku
saimniecības ar 40 darbiniekiem
z/s “Kalniņkalni” bija 8 pārstāvji,
no SIA “Jāņkalni” – 1 pārstāvis,
no z/s “Gausēni” – 1 pārstāvis,
no z/s “Aploki” – 2 pārstāvji un
no z/s “Balvgalvji” – 2 pārstāvji.
Divu dienu garumā Pāvilostas
novada zemnieki daudz redzēja, dzirdēja un uzzināja. Notika
viedokļu un pieredzes apmaiņa.
Pāvilostas novada lauksaimnieki
atzina, ka labprāt vēlreiz piedalītos šādā pašvaldības organizētā
pieredzes apmaiņas braucienā.
Vita Cielava,
z/s “Gausēni” pārstāve
un LLKC augkopības
konsultante
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Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 2019. gada 31. jūlijā:
â plkst. 11 Vērgales pagasta pārvaldē;
â plkst. 12 Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63498261 (Pāvilostā),
63490836 (Vērgalē).

“Vērgalīte”
dejo Kurzemes
Dziesmu
svētkos Liepājā

PĀVILOSTAS PENSIONĀRU APVIENĪBA
2019. GADA 24. JŪLIJĀ ORGANIZĒ
GADSKĀRTĒJO EKSKURSIJU

Izbraukšana no Pāvilostas autobusu pieturām pulksten 7.
Ekskursija plānota uz Ventspils, Dundagas un Talsu novadu.
Apskates objekti: Ances muiža, eksotisko dzīvnieku parks
Dundagā, Dundagas pils un krokodila skulptūra, AS “Latvijas
Valsts meži” Ziemeļkurzemes klientu centrs Dundagā, Ārlavas bānītis un amatnieka Igurda Baņķa sēta “Kauliņi”.
Dalības maksa 8 EUR no personas (cenā ietilpst apskates objektu ieejas maksa un gida pakalpojumi).
Pieteikties līdz 20. jūlijam pie Veltas Citskovskas, tālrunis
63498161 vai 25436660.

Publicitātes foto

29. jūnijā, Pēterdienā, Liepājas Olimpiskā centra arēnā pulcējās vairāk nekā 2000
Kurzemes Dziesmu svētku dalībnieku, lai vienotos koncertā
“Es esmu dzīvība”. Ar Kurzemes Dziesmu svētkiem noslēdzās
Latvijas simtgades pasākumu
kopums “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 100”. Kurzemes
Dziesmu svētkos piedalījās 75
kori, 15 deju kolektīvi un seši
pūtēju orķestri no visiem Latvijas
vēsturiskajiem novadiem.
No Pāvilostas novada šajos
svētkos gods piedalīties bija vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Vērgalīte” un sieviešu korim

“Sīga”. Deju kolektīvs koncertā
izdejoja Jāņa Purviņa deju “Rūnu
raksti”, kurai pavadījumu dziedāja kori, kā arī piedalījās svētku finālā. Deju kolektīvi ar savu sniegumu centās padarīt spilgtāku
dziesmās izdziedāto vēstījumu.
Dziesmu svētku “Es esmu
dzīvība” koncepcija – mūzikas,
dejas un dziesmas sintēzē veidots stāsts par dažādiem laika
posmiem Latvijas valsts dzīvē,
tautas gara spēku un mīlestību,
kas ļāva Latvijai būt dzīvai.
Svētku mākslinieciskā programma tika veidota, akcentējot
Kurzemes kultūrvēsturiskā novada pamatvērtības – tajā iekļauti

PIEŅEMŠANAS LAIKU IZMAIŅAS
no 2019. gada 1. augusta
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Liepājas nodaļas speciālista konsultācijas
PĀVILOSTAS NOVADĀ
(Sakā un Vērgalē)
TREŠDIENĀS UN PIEKTDIENĀS plkst. 8.30 – 12
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ
(“Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,
LV-3463)
â

Ernesta Vīgnera, Emiļa Melngailļa, Alfrēda Kalniņa, Pētera Vaska,
Agra Engelmaņa, Selgas Mences,
Ērika Ešenvalda, Jāņa Lūsēna,
Raimonda Tigula, Andra Kontauta un citu autoru skaņdarbi.
Muzikālo pavadījumu nodrošināja pūtēju orķestri un mūziķu
grupa Normunda Kalniņa vadībā.
Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Ilze Valce, režisors – Reinis
Suhanovs, deju kolektīvu virsvadītājs – Jānis Purviņš. Koncertu
vadīja aktieri Zane Jančevska un
Kaspars Znotiņš.
Ineta Brensone,
deju kolektīva “Vērgalīte”
dejotāja

ZINĀŠANAI
â Atvaļinājumu laikā līdz 19.
jūlijam Vērgales veselības centrs
būs slēgts! Ģimenes ārsts Juris
Kraģis pacientus pieņems 17. jūlijā.
Iepriekš sazināties ar māsiņu pa tālruni 26046489.

ATVAĻINĀJUMI
â Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna
BLAUBĀRDE no 1. līdz 21. jūlijam
būs atvaļinājumā.

â PIRMDIENĀS UN OTRDIENĀS plkst. 8.30 – 12
SAKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ
(“Pagasta māja”, Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā,
LV-3466)

â Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE būs atvaļinājumā no 31. jūlija
līdz 2. septembrim.

Iepriekš piesakoties, ir iespējama konsultācija arī Pāvilostā.

â Bāriņtiesas priekšsēdētaja
Laila JANKOVSKA būs atvaļinājumā no 19. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot).

Lūdzu zvaniet, ja ir kādi jautājumi vai nepieciešama individuāla tikšanās citā laikā!
Kontakti: Santa Ansone, tālr. 29362137,
interneta mājaslapa: www.llkc.lv, www.laukutikls.lv;
“Facebook”: www.facebook.com/LLKCLiepaja/
JŪLIJĀ PIEŅEMŠANA PALIEK IEPRIEKŠ IZZIŅOTĀ!
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” galvenās
darbības jomas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecī
bas un citu nozaru ražošanas procesu, biznesa plānošanas un grā
matvedības konsultāciju un pakalpojumu sniegšana, kā arī pētījumu
veikšana, klientu izglītošana un informēšana.

â No 22. jūlija līdz 14. augustam kasiere Mudīte ZAMARĪTE
būs atvaļinājumā. Maksājumus
pieņems galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde.
â Pāvilostas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anna
BRŪKLE būs atvaļinājumā no
8. līdz 22. jūlijam.
â Sakarā ar Būvvaldes lietvedes darbnespēju Pāvilostas novada Būvvaldes darba laiks jūlijā:
pirmdienās 9.00–12.00, ceturtdienās 12.00–15.30.

Informācija tirgotājiem Zvejnieku svētkos Pāvilostā
2019. gada 13. jūlijā!
PIETEIKŠANĀS TIRDZNIECĪBAI:
NO PIRMDIENAS LĪDZ CETURTDIENAI – no plkst. 8 līdz 17,
PIEKTDIENĀ – no plkst. 8 līdz 14.
Kontaktpersona Mudīte Zamarīte, tālr. 634 84562,
e-pasts: mudite.zamarite@pavilosta.lv.
1.
Lielajiem tirgotājiem (sabiedriskā ēdināšana, alkohols) nodevas samaksa veicama pēc pašvaldības izrakstīta rēķina ar pārskaitījumu vai pašvaldības kasē nedēļu pirms pasākuma.
2.
Sazinoties ar minēto kontaktpersonu un saskaņojot tirdzniecības platību un izcenojumu, jebkurš tirgotājs var maksāt ar pārskaitījumu.
REKVIZĪTI MAKSĀJUMA VEIKŠANAI:
Pāvilostas novada pašvaldība,
nodokļu maksātāja reģistra Nr. 90000059438,
BANKA: AS “Swedbank”, KODS: HABALV22,
KONTS: LV32HABA0001402037066.
3.
Amatnieki, mājražotāji un citi tirgotāji samaksu varēs veikt
arī pasākuma dienā Pāvilostas novada pašvaldības kasē Dzintaru
ielā 73 no plkst. 7 līdz 10.
4.
Vietu ierādīšana notiks 13. jūlijā no plkst. 7, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu!
Kontaktpersona Marita Horna, tālr. 29226526
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Radošā nodarbība Vērgalē
17. JŪLIJĀ PULKSTEN 16!

Pāvilostas novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansētā projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību proﬁlaksei Pāvilostas novadā”,
Nr.9.2.4.2.//16/1/056, rīko tikšanos ar

KARDIOLOGU

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

Lekcijas tēma

“SIRDS VESELĪBA UN TĀS NOZĪME
CILVĒKA DZĪVESRITMĀ”.

Ļoti veiksmīgi turpinās
projekts “Prieku rodi, radi,
rādi” Andas Vītolas vadībā.
Trešās nodarbības tēma ir
“Ziedi”. Apgūsim māku veidot
ziedu – zāļu paklājus, ziedu
pušķus un kompozīcijas traukos, lielo papīra ziedu gatavošanu noformējumam, ziedu
rotu gatavošanu. Līdzi jāņem
liels klēpis dažādu zāļu un
ziedu paklājam (skābenes, biškrēsliņi, vērmeles, vībotnes,
dažādas lapas, zaļumi, graudzāles u.c.), dārza ziedi (samtenes, asteres, ﬂokši, dālijas u.c.)
Aicinām piebiedroties jaunus interesentus. Sīkāka informācija pie Velgas, tālr. 29189223.

2019. gada jūlijs

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
PĀVILOSTĀ

Pāvilostas bibliotēkā no 16. jūlija līdz augusta beigām
būs skatāma bibliotekāres Elīnas Hornas rokdarbu izstāde
“PAR PRIEKU SEV UN CITIEM”.
l
Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma
Ramonas ĶIESNERES gleznu izstāde “AR VIENU VILCIENU”.
l
Pāvilostas novadpētniecības muzejā aplūkojama Tautas lietišķās mākslas studijas “ZĪTARS” izstāde
“DZINTARA ROTAS”.
l
13. jūlijā ZVEJNIEKU SVĒTKI Pāvilostā. Programmu skatīt 9. lpp.
l
26. un 27. jūlijā Pāvilostas mūzikas un mākslas
festivāls “ZAĻAIS STARS”. Vairāk informācijas 1. lpp.
l

VĒRGALĒ

VĒRGALĒ SVĒTKI 17. un 18. augustā. Ja mūs pārsteidza tas, ka šogad viss uzziedēja daudz ātrāk nekā citus gadus, tad joprojām augusta vidū svinam savus pagasta svētkus.
Sestdien, 17. augustā, visas dienas garumā būs dažādas
aktivitātes. Bērniem būs tikšanās ar “Priekatrakcijas” komandu, vizināšanās ar zirgu un poniju, radošās darbnīcas,
hennas zīmējumi, dīķī ūdensbumbas un pirmo reizi Vērgalē
arī kārtīga Putu ballīte. Tie, kam tuvāks sports un ar to saistītas aktivitātes, varēs spēlēt strītbolu, šaut ar loku, piedalīties auto rallijā “Tikai Vērgalē” un vērot Rīgas “Greentrials”
šovu. Izklaide solās būt arī pie dīķa. Vēdera priekam būs dažādi našķi un kārtīgas pusdienas. Savā pulkā uzņemsim un
sveiksim pašus jaunākos vērgalniekus. Sirdij un dvēselei būs
Liepājas tautas teātra izrāde – A. Brigaderes “Sievu kari ar
Belcebulu”. Protams, būs arī koncerts, bet zaļumballē muižas laukumā spēlēs grupa “Piemare”.
Svētdien, 18. augustā, plkst. 14 Vērgales kapos būs kapusvētki, diena, kurā atceramies Mūžībā aizsauktos tuviniekus un draugus. Atnāc! Svētku programma būs Pāvilostas
novada avīzes augusta numurā, informāciju varēsiet atrast
arī mājaslapā un aﬁšās.
l

SLUDINĀJUMS
“Ievleju” rudzu maizei Pāvilostā ir pastāvīga tirdzniecības
vieta – kafejnīca “ENKURS”.
No ceturtdienas līdz svētdienai
jūsu izvēlei tiek piedāvāta divu veidu maize – sēklu un parastā rudzu
maize. Pārējo produkciju var pasūtīt, zvanot pa tālruni 29124128.

LĪDZJŪTĪBAS
Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.
(A. Skujiņa)
Izsakām mūsu visdziļāko
līdzjūtību Daigai Lapiņai,
TĒTI zaudējot.
Vērgales
PII “Kastanītis” kolektīvs
Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J. Rūsiņš)
Pāvilostas novada pašvaldība
izsaka visdziļāko līdzjūtību
Anitai Sprudzānei un
Daigai Lapiņai,
TĒVU Mūžībā aizvadot.

SAKĀ

2. augustā plkst. 20 Sakas “Pagasta mājas”
pagalmā SAKAS PAGASTA SVĒTKI. Vairāk par pasākumu lasiet 9. lpp.
l

ZIEMUPĒ

10. augustā no plkst. 12 notiks ikgadējais
ZIEMUPNIEKU SAIETS. Plašāku programmu skatiet 16. lpp.
l

PĀVILOSTAS NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2019. gada jūnijā Pāvilostas novadā
noslēgtas trīs laulības.
Jaundzimušie:
1 meitene un 1 puika Sakas pagastā;
1 meitene un 1 puika Vērgales pagastā.

SARAIĶOS

10. augustā SARAIĶU SVĒTKI. Visas dienas garumā būs dažādas atrakcijas bērniem, interesenti varēs apskatīt
un izmēģināt “RC TEAM Saraiķi”, paredzēta Zvejnieku sētas
apskate, bet plkst. 20.30 sāksies balle.
l

Sveicam ģimenes!

KAPUSVĒTKI NOVADA KAPSĒTĀS
SAKAS PAGASTĀ

MŪŽĪBĀ
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 augusta izdevumam jāiesniedz līdz 29. jūlijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2.stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāﬁjā. Tirāža 1400 eksemplāru.
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

28. jūlijā:
• plkst. 13 Ulmales kapos;
• plkst. 14 Labraga kapos;
• plkst. 15 Pievikas (Rīvas) kapos.
11. augustā:
• plkst. 13 Stembres kapos;
• plkst. 14 Upsēdes kapos.

Pāvilostā
IMANTS BARANOVS
(7.10.1959. – 6.06.2019.)
Vērgales pagastā
ARVĪDS PIRKTIŅŠ
(31.08.1932. – 13.06.2019.)
ASTRA MIZĒNA
(1.05.1941. – 14.06.2019.)
Izsakām līdzjūtību!

PĀVILOSTĀ

4. augustā plkst. 13 Pāvilostas kapsētā.

VĒRGALES PAGASTĀ
28. jūlijā:

• plkst. 11 Saraiķu kapos;
• plkst. 12.30 Annas kapos.
10. augustā plkst. 12 Ziemupes kapos.
18. augustā plkst. 14 Vērgales kapos.

