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NOTIEK IKGADĒJĀS IEDZĪVOTĀJU SAPULCES

Pāvilostas novada pašvaldība katru gadu pēc paš-
valdības budžeta apstiprināšanas februārī rīko nova-
da iedzīvotāju sapulces gan Vērgalē, gan Pāvilostā. 

Šogad sapulces notika 19. februārī Vērgalē un 21. 
februārī Pāvilostā. Pagājušā gadā iedzīvotāju sapulces 
bija veidotas jau citādā platformā, proti, gan Vērgalē, gan 
Pāvilostā notiekošajās sapulcēs pieaicināti pašvaldības 
iestāžu vadītāji un darbinieki, kas novada iedzīvotājiem 
prezentēja savas iestādes darbību, sasniegtos mērķus un 
izvirzītos plānus. Šādā veidā noritēja arī šī gada sapul-
ces.

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE VĒRGALĒ
19. februārī Vērgales kultūras namā uz ikgadējo ie-

dzīvotāju sapulci bija ieradušies 43 cilvēki, to skaitā de-
putāti – Uldis Kristapsons, Gatis Brēdiķis, Vita Cielava, 
Gints Juriks, Aldis Barsukovs un iestāžu vadītāji, kuri 
prezentēja savas iestādes. 

Sapulce sākās ar Pāvilostas novada domes priekšsē-
dētāja Ulda Kristapsona īsu izklāstu par svarīgāko no-
vadā. Pēc tam pašvaldības iestāžu vadītāji prezentēja 
savas iestādes. Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Vitrups īsumā pastāstīja par paveiktajiem darbiem aiz-
vadītajā periodā un iepazīstināja iedzīvotājus ar plāno-
tajiem veicamajiem darbiem šajā gadā. Iespēju robežās 
tiks veikti svarīgākie darbi pagasta ceļu uzturēšanā un 
sakārtošanā, Vērgales kultūras namā tiks ierīkota venti-
lācija, plānots ierīkot ielu apgaismojumu vietās, kur tas 
vēl ir nepieciešams. Tiks veikti dažādi labiekārtošanas 
darbi, tai skaitā arī  mājas “Ploce 15” jumta seguma no-
maiņa par 52 000 eiro. Vērgales komunālās saimniecības 
valdes loceklis Ivars Lapiņš klātesošos iepazīstināja ar 

Vērgales komunālās saimniecības darbību, īsumā snie-
dzot ieskatu par svarīgākajiem veicamajiem darbiem 
turpmākajā periodā. Vērgales pamatskolas direktors 
Gints Juriks prezentācijā īsumā atspoguļoja ikdienas 
norises skolā, pastāstot par svarīgākajiem pasākumiem, 
skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un pulciņiem. Par 
Vērgales pagasta bibliotēku darbību un paveikto pastās-
tīja Daina Vītola, Benita Baltrune un Inguna Kopštāle. 
Savukārt par plānotajiem pasākumiem šajā gadā stāstīja 
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane, bet par 
Vērgales muzejā notiekošo informēja tā vadītāja Mirdza 
Sīpola. 

IEDZĪVOTĀJIEM BIJA IESPĒJA UZDOT JAUTĀJUMUS: 
– Iedzīvotāji no daudzdzīvokļu mājām Vērgales 

centrā jautā, vai nevar rast iespēju ierīkot novēroša-
nas kameras pie atkritumu konteineriem, kur met 
gružus “Alfu”, “Sudrabu” un “Atvaru” māju iedzīvo-
tāji, jo konteineri ir pilni jau nākamajā dienā pēc to 
izvešanas.

Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups: “Gružu konteine-
ru apkārtnes kārtība  pie daudzdzīvokļu mājām “Alfas”, 
“Sudrabi” un “Atvari” ir jāuztur pašiem šo māju iedzīvo-
tājiem kopā ar māju apsaimniekotāju, t.i., Vērgales komu-
nālo saimniecību, organizējot māju iedzīvotāju sapulci, 
vienoties par veicamajiem darbiem. Daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem savstarpēji jāvienojas, vai pie gružu kontei-
neriem likt kameras vai apkārt būvēt žogu, kur teritorija 
būtu slēgta. Lielāka uzmanība jāpievērš gružu šķirošanai.”

– Kā cīnīties ar privātīpašnieku nolaistajām ēkām 
Saraiķu centrā, kas bojā centra apkārtni? 

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: “Šo ēku 

īpašniekiem tiek piemērots 3% nekustamā īpašuma nodok-
lis.”

– Ko darīt ar piegružoto ceļu uz jūru Saraiķos un 
piedrazoto pludmali? 

Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups: “Ceļš uz jūru ir 
privātīpašuma servitūts, un pašvaldība tur neko nevar da-
rīt. Savukārt pludmale tiks sakopta, sākot ar maiju, kad 
Vērgales pagasta teritorijā esošo pludmali regulāri apse-
kos un gružus savāks 2 cilvēki.”

– Vai ģimenei ar 3 bērniem pienākas atlaide mak-
sai par nekustamo īpašumu? 

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: “Atlaide 
pienākas ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu.” 

– Kur Vērgalē var dabūt granti? 
Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups: “Pašvaldība kat-

ru pavasari izsludina iepirkumu par ceļu uzturēšanas dar-
biem vasarā, un tiek vesta grants no karjera, kurš nepieder 
pašvaldībai. Viena kubikmetra cena ir ap 10 EUR.”

– Kas notiks ar peldbaseinu Vērgales centrā? 
Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups:  “Šo jautājumu 

risina Vērgales sporta nama vadītājs Dzintars Semenkovs.”
– Kad tiks būvēts sporta laukums pie Vērgales 

sporta nama?
Atbild domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: “Ir iz-

strādāts tehniskais projekts, un tas tiks īstenots, līdzko būs 
pieejams ES finansējums.”

– Kas notiks pēc novadu apvienošanas? 
Atbild domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: “Šobrīd 

vēl konkrēti neviens nevar pateikt, kā tieši notiks apvieno-
šanās, bet noteikti būs pārmaiņas un ministrijas pārstāvju 
tikšanās ar iedzīvotājiem.”

Turpinājums 8., 9. lpp.

Foto: V. Braže
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28. FEBRUĀRĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

1. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta 
IEŅĒMUMI 2019. gadā

Grupa   Kods                    Koda nosaukums Plāns

    

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1 446 578

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1 446 578

1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 339 087

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 339 087

 4.1.1.0. NĪN par zemi 263 615

 4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 75 472

2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. 90

  UN ĪPAŠUMA

2.0 8.6.0.0. %  no kotu atlikum., atlikto maks. 90

9.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 18 146

 UN KANCELEJAS NODEVAS

 9.4.0.0.
Valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašv. b. 1236

 9.5.0.0.  Pašvaldību nodevas 16 910

 9,9,0,0 Pārējās nodevas 0

 10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 2000

 12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 31 987

 12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 10 000

 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 21 987

 13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRDOŠ. 55 048

 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš. pārd. 4274

 13.2.0.0.
Ieņēmumi no zemes, meža īpaš. 
pārd. 15 774

 13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. un mantas realiz. 35 000

5.0. 18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2 429 238

5.0. 18.6.0.0. Pašv. saņemtie transf. no v. budž. 2 429 238

 19.0.0.0. PAŠVALD. BUDŽETU TRANSFERTI 62 121

 19.1.0.0.
Ieņēmumi pašv. budž. no citām 
budž. v. 0

 19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv. 62 121

 19.3.0.0. Saņemtie transf. no augst. iestādes 0

3.0 21.0.0.0. IESTĀDES IEŅĒMUMI 75 931

3.0. 21.3.0.0.
Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. m. 
pak. 75 931

           ATLIKUMS uz 01.01.2019.: 60 640

 KOPĀ  IEŅĒMUMI: 4 460 226

                         Iekšējā finansēšana: 0

          IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 4 520 866

3. PIELIKUMS
Pāvilostas novada speciālā budžeta 
IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2019. gadam

Kods                Nosaukums  2019.g.

 Atlikums uz 01.01.2019.  13 250

      I Ieņēmumi  kopā:   112 965

      II
Ieņēmumu sadalījums pa spec. b. 
veidiem 112 965

         Dabas resursa nodoklis 7500

 
5.5.3.0. Dabas resursu 
nodoklis  7500

        Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 105 465

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

 18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie 
transferti no valsts budžeta 
noteiktam mērķim

 
105 465 

        Pārējie spec. budž. līdzekļi  

 Kopā ar atlikumu: 126 215

      III Izdevumi kopā:   126 215

      IV Izdevumi pēc funkcionālajām kategor. 126 215

01,000
Vispārējie vadības 
dienesti  0

04,000 Ekonomiskā darbība  116 474

04,100
Vispārējā ekonomiskā 
darbība 0

 04,110 Projekti   0

04,500 Transports 116 474

04,510 Autotransports  116 474

05,000 Vides aizsardzība   9741

08,000 Atpūta, kultūra  0

09,000 Izglītība    0

     V
Izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas 126 215

1100 Darba samaksa   2000

1200
Valsts soc. apdroš. 
iemaksas  482

2000 Preces un pakalpojumi 108 733

5000 Pamatkapitāla veidošana  15 000

7000
Pašv. uztur. izdevumu 
transferti  0

9000
Kapitālo izdevumu 
transferti  0

 Atlikums uz 01.01.2020.g.  0

Domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

2. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta 
IZDEVUMI 2019. gadā

   kods Koda nosaukums Plāns

 

01.000 Vispārējie valdības dienesti   556 112

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 331 749

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi  142 143

01.800
Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. 
budžetam 82 220

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  86 507

03.100 Policija     44 498

03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 9186

03.300
Tiesa un prokuratūras 
iestādes   17 847

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 14 976

04.000 Ekonomiskā darbība 1 783 182

04.100
Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. 
darbība 43 749

04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 33 959

04.400 Būvniecība    49 775

04.500 Transports  1 98 263

04.700 Citas nozares    1 406 041

04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 51 395

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  185 817

06.200 Teritoriju attīstība  185 817

06.600
Pārējā citur neklasificētā pašv. ter. un māj. aps. 
d. 0

07.000 Veselība 12 868

07.200 Ambulatorās ārstniecības iestādes  12 868

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 409 336

08.100
Atpūtas un sporta 
pasākumi   61908

08.200 Kultūra  347 428

09.000 Izglītība   1 190 320

09.100 Pirmsskolas izglītība    409 699

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība  652 706

09.500
Līmeņos nedefinētā 
izglītība   127 915

10.000 Sociālā aizsardzība 181 920

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 181 920

KOPĀ IZDEVUMI: 4 406 062

IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA: 114 804

             PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 4 520 866

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 31. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 
“PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2019. GADAM”

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. 
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā 
arī Pašvaldības darbinieki – Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas novada pašvaldības 
galvenā grāmatvede, Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs, Anita 
SPRUDZĀNE, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede, Marita KURČANOVA, Pāvi-
lostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, Alfrēds MAGONE, 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās 
deputāte Ārija PAIPA un deputāts Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja Pāvilostas 
novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 26 
darba kārtības punkti.

â Piešķīra papildu finansējumu 1269,00 EUR Vērgales pamatskolai skolas 
māsas atalgojuma palielināšanai normatīvajos aktos paredzētajā apjomā no 
01.02.2019. Izdarīja grozījumus Pāvilostas vidusskolas štatu sarakstā un tarifi-
kācijā pozīcijā “skolas māsa” ar 01.02.2019.

â Nolēma slēgt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomak-
su un atbalstīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu pagarināšanu.

â Nolēma piedzīt no SIA “FRESCO” izveidojušos papildu parādu par ne-
kustamo īpašumu “Pintari”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
64960050093, par kopējo summu 518,41 EUR apmērā, bezstrīdus kārtībā, pie-
dziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu.

â Samazināja 1 personai ar otrās grupas invaliditāti nekustamā īpašuma 
nodokli par 50 %.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma “Alkšņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 8200 EUR. Pirmpirkuma tiesīgajai personai rakstveidā 
piedāvāt iegādāties zemes vienību (kadastra apzīmējums 64960040038) “Alk-
šņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma “Rīvas 2”–17, Rīva, Sakas pagasts, Pā-
vilostas novads, nosacīto cenu 1600 EUR un apstiprināja nekustamā īpašuma 
“Rīvas 2”–8, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, nosacīto cenu 1600 EUR. 
Atskaitīt remonta izdevumus no pirkuma summas nepilnā apjomā.

â Pazemināja nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu par 46 procentiem un apstiprināja nekustamā īpašuma 
“Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, nosacīto cenu 2538 EUR, nosakot 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles solis – 350 EUR.

â Nolēma atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu – cirsmas nekustamajā īpa-
šumā “VENTAS”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860040095, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64860040113, 1. kvartāla 6., 7. un 8. 
nogabalā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 804,21 m3, un apstiprināja 
cirsmu nosacīto cenu 36 200 EUR. 
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BIS * lietas Nr. Objekta 
nosaukums

Adrese/
Nosaukums

BIS-78111-286 Dzīvojamās 
mājas pārbūve 
un saimniecības 
ēku būvniecība

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

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

BIS-77662-285 Fasāžu 
vienkāršotā 
atjaunošana

Adrese, Saraiķos, 
Vērgales pagastā,
Pāvilostas novads

· Atzinums par būves pārbaudi
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

BIS-77660-284 Dzīvojamās 
mājas pārbūve

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

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

BIS-77619-283 Meža ceļa 
būvniecība

Nosaukums, 
Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

· Būvniecības ieceres akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Izsniegta būvatļauja

BIS-77290-282 Dzīvojamās 
mājas neesība

Adrese, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

· Atzinums par būves pārbaudi
· Izziņa par ēkas neesību

BIS-76960-281 Dzīvojamās 
mājas, palīgēkas
un lapenes 
būvniecība

Adrese, Vērgales 
pagastā,
Pāvilostas novadā

· Būvniecības ieceres akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Izsniegta būvatļauja
· Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
· Izsniegts būvatļaujas Pielikums Nr.1
· Izziņa par ēkas neesību

BIS-76481-280 Adrese, Vērgale, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novadā

· Būvniecības ieceres akcepts

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma

Pielikums Pāvilostas novada domes
2019. gada 28. februāra lēmumam 
(protokols Nr. 2., 21.§)

Juridiskās 
personas 
nosaukums

Speciālās 
licences derī-
guma termiņš

Noslēgtā zvejas 
tiesību nomas 
līguma termiņš

Reņģu 
stāvvadi

Zivju murds 
ar sētu

Lucīšu 
murdi

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

Grunts* tīkli 
(zivju tīkli) grun-
duļu zvejai

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

Zivju āķi Zivju vads 
(atvērums 
virs 200 m)

Akmeņ-plekstu 
tīkls, līdz 70 m

Mencu kvota Apaļo jūras 
grunduļu 
murdi

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

IK “Līga G” 20.11.2018. 19.11.2023. 5 18 8 7 1273

*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 pašvaldī-
bas teritorijas piekrastē – 100 gabalu).

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra notei-
kumus Nr. 1/2019 “Kārtība, kādā notiek Pāvilostas novada pašvaldības nekus-
tamā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un 
atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Pāvilostas novada pašval-
dības budžetā”.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra sais-
tošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
maznodrošinātu Pāvilostas novadā””. 

â Nolēma atļaut biedrībai “Ziemupīte” slēgt apakšnomas līgumu ar SIA 
“DBG Serviss” par telpām “Ziemupes tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 31.01.2019. sēdes lēmumu un lem-
jošās daļas 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

3.1 Noslēgt uz 8 (astoņiem) gadiem nomas līgumu par telpām Dzintaru ielā 71, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, ar 2019. gada 1. februāri.

â Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu Nr.98 un slēgt zemes nomas līgumu 
ar personu uz 5 gadiem uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Ganības”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas, novads ar kadastra Nr. 64860040108 uz zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 64860040112 platībā 5,0 ha un noteica nomas maksu 3 % 
no zemesgabalu kadastrālās vērtības, papildus nomas maksai maksājot pievie-
notās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Piešķīra telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64960060008001003 šādu 
adresi: “Ploce 1”–3, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

â Nolēma izslēgt no grāmatvedības bilances Pāvilostas pilsētas teritorijā 
esošo pašvaldības īpašumu dzīvojamo māju Dzintaru ielā 105, Pāvilostā, Pāvi-
lostas novadā ar kadastra apzīmējumu 64130020162001.

â Nolēma noteikt zemes vienības daļai nomas lietošanas mērķi Ostmalas 
ielā 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (kadastra apzīmējums 641300603038001), 
platībā 3789 m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dzelzceļa staciju, auto-
ostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve, NĪLM kods 1103.

â Pāvilostas novada domes 27.11.2018. lēmuma (protokols Nr.14., 27.§) “Par 
zemes ierīcības projekta “Zaļumi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, apstipri-
nāšanu” 2.punktā un 3.punktā vārdu “Jaunzaļumi” aizstāt ar vārdiem “Meža 
Zaļumi”.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Jaunzemji”, Vērgales pagasts, Pāvi-
lostas novads, kadastra Nr. 64960010025, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu 64960010123, un piešķirt nosaukumu “Mežzemji”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010123 platībā 
20,6 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. Zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 64960010025 platībā 12,17 ha saglabāt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība. NĪLM kods 0101.

â Piekrist nekustamā īpašuma Kaiju iela 3, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvi-
lostas novads, kadastra Nr. 64960010382, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu 64960010400, un saglabāt adresi zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 64960010400 un kūtij ar šķūni ar kadastra apzīmējumu 
64960010400001 saglabāt adresi Kaiju iela 8, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvi-
lostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010400 
platībā 0,0550 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. NĪLM kods 0601. Zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 64960010382 platībā 0,3180 ha saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve. NĪLM kods 0601.

â Samazināja iznomājamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64960060017 platību no 3,1 ha uz 0,6 ha. Veicot pārrēķinu par zemes nomu, 
noteikt, ka nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtī-
bas nodokli.

â Piešķīra IK “Līga G”, reģ. Nr.42102036242, zvejas rīku limitus, kuri dod 
iespēju izmantot 2019. gada zvejā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita 
limitu rūpnieciskai zvejai.

Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību:
1.1 Reņģu stāvvads – 113,83 EUR;
1.2 Zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) – 71,14 EUR;
1.3 Lucīšu murds – 21,34 EUR;
1.4 Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m (piekrastes ūdeņos) 

– 7,11 EUR;
1.5 Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m 

– 7,11 EUR; 
1.6 Zivju āķi, 100 gab. – 9,96 EUR;
1.7 Zivju vads (atvērums virs 200 m) – 28,46 EUR;
1.8 Akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m – 4,98 EUR;

1.9 Plekstu vadi (atvērums līdz 40 m) – 35,57 EUR;
1.10 Plekstu vadi (atvērums virs 40 m) – 71,14 EUR;
1.10 Apaļo jūrasgrunduļu murdi – 0,00 EUR.
Nolēma piemērot 50 % samazinājumu zivju murda, zivju tīkla un reņģu tīk-

la limita nomas maksai, pēc zvejas efektivitātes novērtējuma un nomnieka ie-
sniegta pamatota apliecinājuma par roņu radītā zaudējuma gadījumu. Nomas 
maksu 50 % apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola sa-
ņemšanas.

Atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2019.
â Nolēma izīrēt personai vienistabas dzīvokli adresē Rīvas, Sakas pagastā, 

Pāvilostas novadā uz 5 gadiem ar 01.03.2019.
â Diskusija par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads tālāko izmantošanu.
â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Māko-

ņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64860030188 sadalīšanai un piešķīra nosaukumus, adreses un noteica nekusta-
mo īpašumu zemes lietošanas mērķus.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Izdegas”, Vērgales pagasts, Pāvilos-
tas novads, kadastra Nr. 64960040101, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 64960040115, piešķirt nosaukumu “Ziemas dīķis”, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 64960040115 platībā 7,14 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas. 
NĪLM kods 0302. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 64960040101 pla-
tībā 32,7 ha un ar kadastra apzīmējumu 64960040376 platībā 1,61 ha saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 21. martā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 28. martā Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
pašvaldības korespondente Vita Braže
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PAZIŅOJUMI
 
Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai piektajā izsolē nekustamo 

īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,29 
ha platībā un dzīvojamās mājas, atklātā mutiskā izsolē 2019. gada 18. aprīlī plkst. 9.00. 
Īpašuma nosacītā cena 2 538 EUR, nodrošinājums 253,80 EUR .

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 % eiro. 
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 
Dalībnieku reģistrācija līdz 2019. gada 17. aprīļa plkst. 13.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija darba dienās no pirmdie-
nas līdz ceturtdienai plkst. 8.00–13.00 un 13.30–17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  
izmantošanu 1 mēneša  laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
iesniedzot to Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas ko-
misijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 

..............................................................................................................................................

Pāvilostas novada pašvaldība rīko cirsmu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajā 
īpašumā “VENTAS”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 6486 004 0095, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 64860040113, 1. kvartāla 6., 7. un 8. nogabalā ar aptuveno iz-
cērtamo koksnes apjomu 804.21 m3. Izsole notiks 2019. gada 4. aprīlī plkst. 9.00 Pāvilostas 
novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Nosacītā cena (sākum-
cena) – 36 200 EUR, nodrošinājums 3 620 EUR. Cirsmu izsoles objekta apskate dabā notiks 
2019. gada 19. martā plkst. 10.00, informācija pa tālr. 27017501 līdz izsoles dienai. Pulcēšanās 
objekta apskatei Rīvās, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, pie krustojuma uz Rīvas ciemu.

Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā LV32HABA0001402037066, 
A/S “Swedbank”, kods HABALV22X.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 
Reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2019. gada 3. aprīlim plkst. 13.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv, reģistrācija darba dienās no pirmdie-
nas līdz ceturtdienai plkst. 8.00–13.00 un 13.30–17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie pašvaldības mantas iznomāšanas 
un atsavināšanas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība februārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Garāni”, Sakas pagastā, 5,2 ha platībā;
l “Āboliņi”, Sakas pagastā, 31 ha platībā.

Februārī 5 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 9 ģimenēm maznodrošinātās ģi-
menes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 9 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 1 ģimenei 
piešķirts pabalsts bērna piedzimšanai,  2 personām piešķirts veselības aprūpes pabalsts, 1 per-
sonai piešķirts apbedīšanas pabalsts.

Informācijai:
â Sociālais dienests aicina atsaukties cilvēkus, kuri vēlētos pildīt asistenta pienākumus. 

Sīkāka informācija pie dienesta darbiniekiem.
â 12. martā sociālā darba speciāliste V. Alseika pieņems iedzīvotājus Saraiķu bibliotēkā 

no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Pāvilostas novada pašvaldība ar 2019. gada  31. janvāra  
(protokols Nr.1, 12. paragrāfs) domes lēmumu ir uzsākusi Pāvilostas 
novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrādi. 

NOTIKUMI 
2019. gada februārī

Februārī veikti četri reidi sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem pa Pāvilostas novada 
teritoriju. Tika pievērsta uzmanība meža ceļiem un baļķvedējiem. Pārkāpumi netika konstatēti.

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikaps-
tākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle 
un līdz ar to kūlas ugunsgrēku «sezona» nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav bijis lietus un ir vēss 
vai silts, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausāka, bet kūlas ugunsgrēku skaits un platības pieaug. 
Šogad ziema praktiski nav bijusi un kūla jau tagad  ir sausa.

Ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas apkopt savas nesakoptās teritorijas – daļa aizdedzina ne-
apkoptās platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina bērni vai pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzi-
not pērno zāli, bet daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī 
nevērīgi izmestiem izsmēķiem. Tāpēc gribu izteikt visiem iedzīvotājiem dažus atgādinājumus.

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, var secināt, ka vieni no tipiskākajiem kūlas dedzi-
nātājiem ir vidēja vecuma cilvēki un seniori, kas jau gadu desmitiem tādā veidā ir «apkopuši» 
savu īpašumu. Šie iedzīvotāji neapzinās, cik bīstama ir kūlas dedzināšana – tā ir nekontrolēja-
ma, jo liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, kā arī nodara būtisku kaitējumu 
dabai, jo iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU KŪLAS DEGŠANU?
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» 

6. punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai 
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla un lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem un 
pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi. Terito-
rijas sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to attīrot no degtspējīgiem atkritumiem un teri-
toriju ap ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. 
Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies sausā zāle un nebūs iespējama tās degšana. 

Ir nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīšanās, gan sakopjot teritoriju, gan pašvaldības 
saistošajos noteikumos nosakot pienākumu un nosacījumus teritorijas sakopšanai, kā arī kon-
trolējot šo nosacījumu izpildi. Ja visas pašvaldības iesaistītos un noteiktu šīs minimālās zemes 
apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības, kā arī tās kontrolētu, tiktu novērsta kūlas veidoša-
nās un ugunsgrēku izcelšanās iespējamība.

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz tāl-

runi 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies 
ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs un jāatbild uz dispečera 
jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos ugunsgrēku, 
lai viņi varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušās lielā platībā un 
apdraud tuvumā esošās ēkas. 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?
Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, tad 

sākotnēji ieteicams ir objektīvi izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties, vai dzēšanas darbi ne-
apdraudēs iedzīvotāja veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst ar ūdeni, smiltīm, vai arī izmantojot koku 
zarus, piemēram, egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt liesmas apdzēst tām uzkāpjot virsū, jo, 
iespējams, apavu zole var neizturēt uguns radīto karstumu, kā arī no karstuma var aizdegties 
drēbes. Dzēšot liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv izdegušajā pusē, aptuveni 1–2 metru 
attālumā no liesmām, jo tādējādi, ja liesmas pēkšņi mainītu virzienu, iedzīvotājs būtu mazāk 
apdraudēts. Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka dzēšana nav droša, iedzīvotājam, lai neapdraudētu 
savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā. 

KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas «Ugunsdrošības notei-

kumu» prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi:
l atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179. panta ceturtajai daļai 

par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām divsimt astoņdesmit līdz sep-
tiņsimt eiro;

l atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpil-
dīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām per-
sonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz 
divtūkstoš deviņsimt eiro; 

l saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 «Ugunsdrošības no-
teikumi» 21. punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objek-
ta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu atbilstoši LAPK 179. pan-
ta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt 
astoņdesmit eiro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram 
sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek sama-
zināts Eiropas Savienības platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona dedzina kūlu, tad nekavējoties ir jāzvana 
ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts policijai par pārkāpēju.

VUGD katru gadu informē un izglīto iedzīvotājus par kūlas dedzināšanas bīstamību, bet ar 
to nepietiek, lai šādu ugunsgrēku skaitu samazinātu – joprojām ik gadu tiek reģistrēts ievēro-
jams skaits kūlas ugunsgrēku, kuros nodeg vairākas ēkas un pat cieš cilvēki. Lai samazinātu 
kūlas ugunsgrēku skaitu, nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīšanās, kā arī iedzīvotāju 
domāšanas un uzvedības maiņa, apzinoties savas rīcības iespējamās traģiskās sekas.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, 
veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai! VUGD aicina iedzīvotājus sakopt 
sev piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, 
nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

SKOLĒNIEM STĀSTA PAR ATKARĪBĀM
Īstenojot ESF finansēto pro jektu 

“Pasākumi vietējās sa bied rības ve-
selības veicināša nai un slimību pro-
filaksei Pā vilostas novadā”, I.D. Nr. 
9.2.4.2.//16/1/056, 27. februārī abās 
novada skolās: Pāvilostas vidusskolā un 
Vērgales pamatskolā, viesojās  Liepājas 
domes Sociālā dienesta Narkoatkarības 
pārvarēšanas palīdzības punkta (NPPP) 
vadītāja Madara Lapsa. Ar abu skolu 
jauniešiem tika pārrunāti un iztirzāti 
dažādi atkarību veidi un ar to saistītās 
problēmas un komplikācijas. Notika arī 
darbs grupās, tika uzdoti ar atkarību 
saistīti jautājumi, un aktīvākie dalībnie-

ki saņēma nelielas balvas. Dalībniekiem 
tika piedāvāti dažādi bukleti un izdales 
materiāli, kā arī informācija, kur var arī 
anonīmi vērsties pēc palīdzības vai sa-
ņemt atbildes, ja ir radušās problēmas. 
Katrā no skolām pasākumu apmeklēja 
aptuveni 40 skolēnu, sākot no 5. līdz pat 
12. klasei. Saņemtā informācija palīdzē-
ja jauniešiem saprast atkarību cēloņus, 
būtību un sekas, kā arī iegūt kontaktus, 
kur vērsties pēc palīdzības, ja rodas tāda 
nepieciešamība.

Projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere
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Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas novada dome 2019. gada 31. janvāra domes sēdē izskatīja 2018. gada de-
cembrī saņemto Aizsardzības ministrijas vēstuli un pielikumā pievienoto pieņemšanas 
– nodošanas akta projektu par valsts nekustamā īpašuma Meža ielā 7 Pāvilostā, Pāvilos-
tas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā. Pašiem pāvilostniekiem šī 
vieta labāk zināma kā robežsardzes bāze vai armijas daļa otrā pusē Sakas upei.

21. februārī pirms komiteju sēdēm Nekustamā īpašuma pieņemšanas komisija, kuras 
sastāvā darbojas Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, Pāvilos-
tas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde, Pāvilostas novada domes 
deputāte Zane Mežavilka, SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes loceklis Oskars 
Vērnieks un Pāvilostas novada deputāts Aldis Barsukovs, kā arī domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons, deputāti Ārija Paipa, Andris Zaļkalns, Gints Juriks, Vita Cielava un 
sabiedrisko attiecību speciāliste apmeklēja šo objektu, lai paši pārliecinātos par centrālās 
ēkas un palīgēku stāvokli, teritorijas labiekārtojumu un pašreizējo situāciju objektā.

AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI!

Pēc vizītes Meža ielā 7 jeb bijušajā robežsardzes bāzē deputāti izteica savu redzējumu 
un idejas, kā šo vietu nākotnē attīstīt. Tika izteikta ideja par vairāku dzīvokļu izveidi cen-
trālās ēkas vienā galā, bet otrā mājas galā izveidot pašvaldības policijas telpas vai izveidot 
kā amata māju, kur darboties rokdarbniekiem, amatniekiem un citiem interesentiem. 
Tāpat izskanēja ierosinājums par objekta pielāgošanu sporta nometņu vajadzībām vai 
jaunsardzes apmācībām. 

Domu un ideju daudz, tomēr Pāvilostas novada domes deputāti un pašvaldība aicina 
iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savu redzējumu un dalīties ar idejām par ēkas un 
teritorijas pielietojumu sabiedrības labā. 

Lūgums savu redzējumu un ierosinājumus sūtīt uz e-pastu: info@pavilosta.lv 
vai brīvā formā iesniegt pašvaldībā, kancelejas vadītājai (darba dienās, darba laikā, 
Dzintaru ielā 73, 1. stāvā). 

Plānots, ka tiks rīkotas arī publiskās apspriedes un diskusijas.

Šogad Lielā talka notiks 27. aprīlī un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet 
arī, tos vācot, šķirot. Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās 
kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada aug-
snes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Iedzīvotāji tiks aicināti talkā 
šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc talku vietās tiks piešķirti zilas un 
baltas krāsas maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem. Centīsimies 
kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir plast-
masas atkritumu un kā rast adekvātāko risinājumu, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām 
institūcijām. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrē-
šanas kartē www.talkas.lv sadaļā “Kartes”, kuru atvērs līdz ar sniega nokušanu. Talkas vietu 
reģistrācija www.talkas.lv sāksies, kā ierasts, mēnesi pirms talkas, šogad – no 27. marta.

Šogad īpaši aicinām skolu un augstskolu jauniešus dalīties ar idejām, kā samazināt pie-
sārņojumu, kāds iepakojums būtu tas, kas aizstātu plastmasas iepakojumu. Tāpat aicinām 
doties atkritumu “medībās” un, izmantojot aplikāciju “Vides SOS” (http://www.videssos.
lv), sūtīt informāciju par piesārņotajām vietām, kā arī par bīstamākajiem, interesantākajiem 
gadījumiem monitoringa nolūkos paralēli sūtīt uz talkas@talkas.lv informāciju, lai sekotu līdzi 
situācijai.

10 gadu garumā Lielajā talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, un 
talkojuši latvieši ir arī citās pasaules valstīs. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā par pusi 
samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu; 2018. gada talkā tas jau bija samazinājies uz pusi, 
salīdzinot ar 2017. gadu.  Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav atrodami atkritumi,  tā-
pēc talkas vietās tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas un koku stādīšanas talkas. Šie 
fakti ir apliecinājums tam, ka Lielā talka ir konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un 
zaļas valsts – virzienā. Talka kā lielākais izglītojošais un vides sakopšanas ikgadējais noti-
kums ir nesusi auglīgus rezultātus, un arī uz priekšu tai būs nozīmīga loma vides sakopšanā, 
bet, būtiskākais, cilvēku attieksmes un paradumu maiņā.

Uz tikšanos Lielajā talkā 27. aprīlī!
Vairāk informācijas:

Vita Jaunzeme: vita.jaunzeme@pedas.lv, tālr.29909222
www.talkas.lv 

Lielā talka aizsāks jaunu desmitgadi 
ar jaunām vēsmām vides domāšanā.
Šī gada Lielā talka notiks 27. aprīlī

Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 2019. gada 22. febru-
ārī rīkoja Liepājas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistu, mājaslapu administratoru 
un pašvaldības informatīvo izdevumu veidotāju tikšanos Pāvilostā. Tikšanās mērķis bija 
iepazīties citam ar citu, kontaktu un viedokļu apmaiņa.

Agrā piektdienas rītā Pāvilostas novadpētniecības muzeja mansarda zālē uz pirmo 
šāda veida tikšanos pulcējās padsmit cilvēki, viņu vidū pašvaldības darbinieki ar vai-
rāk nekā 20 gadu pieredzi pašvaldības darbā, kā arī tādi, kuri šajā amatā ir vien pāris 
mēnešu. Jo interesantākas raisījās diskusijas un viedokļu apmaiņa par ikdienas darbu, 
pieredzi un zināšanām. Pārstāvēts tika Nīcas, Rucavas, Grobiņas, Priekules, Aizputes, 
Durbes un, protams, Pāvilostas novads, bet diemžēl nebija neviena pārstāvja no Vaiņodes 
novada. Arī Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons tikās ar viesiem 
un iesaistījās dažādās diskusijās.

Runājamās un diskutējamās tēmas bija plaša spektra – par LR likumdošanu, par ES 
regulām, par saziņu un darbu ar sabiedrību un žurnālistiem, par novada informatīvo 
izdevumu izgatavošanu, par mājaslapu administrēšanu, par atalgojumiem, par atvaļi-
nājumiem, par delegāciju uzņemšanu un veidošanu, par pašvaldības prezentatīvajiem 
materiāliem u.c.

Daudzo jautājumu apspriešanā un saistošās diskusijās turpat piecas stundas pagāja 
nemanot. Vien noslēgumā tika nolemts nākamgad satikties Grobiņas novadā, kad pie 
sevis ciemos mūs uzņems Grobiņas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kristīne Pastore.

Viesojoties Pāvilostā, ciemiņi izmantoja arī iespēju iepazīties ar Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja piedāvājumu – jaunajām interaktīvajām ekspozīcijām, aplūkot molus 
un notiekošos būvdarbus, kā arī izstaigāt ostas teritoriju un aplūkot zvejas un jahtu pie-
stātnes.

      
Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

Notiek pirmā satikšanās



2019. gada marts6  www.pavilosta.lv

Dažkārt “saglabāt dabas vēr-
tības” nozīmē atstāt tās dzīvot 
savā nodabā un traucēt iespē-
jami maz, bet dažkārt pretēji 
– nepieciešama kontrolēta ie-
jaukšanās, lai nākamās paau-
dzes šo mantojumu saņemtu. 
Otrais gadījums attiecas arī uz 
Latvijā plašāko pelēko kāpu, 
kas atrodas Pāvilostā. Tādēļ šī 
gada 21. februārī talkā Pāvilos-
tas pelēkajā kāpā pulcējās Kur-
zemes vides gidi, kas ne vien 
piedalījās kāpas attīrīšanā no 
priedēm un bērziem, bet arī ie-
pazina Pāvilostu un tās tuvāko 
apkaimi. 

Koši pelēkā kāpa
Dabas liegums “Pāvilostas 

pelēkā kāpa” vienkāršam ga-
rāmgājējam ir vien priedēm, 
zālēm un ķērpjiem apaudzis 
klajums, bet zinošam vērotājam 
– Latvijā unikāla dabas teritori-
ja ap 1,5 km garumā un līdz pat 
812 m platumā, kas lepojas ar 
ārstniecisko briežu ķērpi, mārsi-
la audzēm, jūrmalas dedestiņām 
un citiem aizsargājamiem au-
giem, kā arī dažādām retām tau-
riņu, kukaiņu un sēņu sugām. 
Kāpas unikalitāte ir gan tās 
augu un dzīvnieku valstī, gan at-
klātā ainavā, kuras saglabāšanai 
periodiski nepieciešams retināt 
saaugušos kokus. “Dabas liegu-
ma “Pāvilostas pelēkā kāpa” pār-
valdi īsteno Dabas aizsardzības 
pārvaldes (DAP) struktūrvienība 
– Kurzemes reģionālā adminis-
trācija. Lai rīkotu liegumā talku, 

ir nepieciešama gan Dabas aiz-
sardzības pārvaldes, gan zemes 
īpašnieka atļauja. Tāpēc jau 
iepriekš biedrības “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” 
vadītāja Marita Horna saskaņoja 
talku ar DAP un zemes īpašnie-
ku – Pāvilostas novada pašval-
dību,” informēja viena no tal-
kas organizatorēm, DAP vecākā 
valsts vides inspektore Sniedze 
Više. Saskaņā ar lieguma dabas 
aizsardzības plānu notika lapu 
koku un mazo priežu izciršana 
aptuveni  3,5 ha lielā platībā, kā 
arī to savākšana. 

“Lai iemīlētu,  
ir jāiepazīst”

Šādu domu kādā tikšanās rei-
zē ar tūristiem izteica suitu sieva 
Ilga Leimane. Tādēļ pirms talkas 
sākuma sabraukušie vides gidi ie-
pazinās ar Pāvilostu un tās vēsturi 
Maritas Hornas vadībā, izzināja 
dabas lieguma stāstu savas kolē-
ģes, vides gides, lieguma un talkas 
idejas iniciatores Gunas Grimstas 
stāstījumā, veldzējās augu smar-
žās un veselības stāstos, kurus 
piedāvāja Vaira Kārkliņa. Dienas 
turpinājumā divdesmit vides gidi 
un viņu palīgi no visiem Kurzemes 
novadiem – arī Pāvilostas – ķērās 
pie darba cimdiem, zāģiem, krūm-
griežiem, dārznieku šķērēm un ne-
izmērojama darba spara, lai tuvāko 
pāris stundu laikā atbrīvotu pelēko 
kāpu no mazajām un pusaugu 
priedītēm, bērziem un atpūtnieku 
atstātiem “dārgumiem”, kam tīrā 
dabā nav vietas. 

Mācīties  
piederības izjūtu

Par dienas laikā paveikto 
pārdomās dalās vides gide Līga 
Šaule no Saldus: “21. februārī 
pirmo reizi dzīvē talkoju liela 
mērķa vārdā – darīju darbu, kura 
dēļ nākamās paaudzes varēs 
piedzīvot un redzēt to, ko šobrīd 
redzam mēs. Atbrīvot Pāvilostas 
pelēko kāpu no priedēm bija ār-
kārtīgi liels notikums manā un 
mana 7 gadus vecā dēla dzīvē. 
Tas bija kārtīgs fizisks darbs 
svaigā gaisā, baudot brīnišķīgos 
dabas skatus. Bet pāri visam – 
dažādu emociju piedzīvošana, 
tai skaitā ar atklājuma prieku, 
jo nekur citur nav nācies redzēt 
tādus Islandes ķērpja paklājus. 
Ar gandarījumu par to, ka mēs 
esam varējuši būt noderīgi. Ar 
kārtīgu pēcgaršu par vērtību 
esamību vai neesamību.” 

Gandarījumā par paveikto 
dalās arī Saldus un Brocēnu 
novadu gide, biedrības “Pēdas” 
valdes priekšsēdētāja Vineta 
Jurevica: “Kopš agras bērnības 
esmu sapņojusi, kaut man pie-
derētu kaut pāris kvadrātmetru 
zemes pie jūras. Ir pagājis laiks, 
un esmu sapratusi, ka svarīgā-
kā piederības izjūta ir nevis tā, 
ka tev kaut kas pieder, bet gan 
apziņa, ka tu ar visu savu būtī-
bu jūties piederīgs šai vietai un 
zemei. Šajā talkā varēju ne tikai 
“noķert” šo piederības sajūtu, 
bet arī apzināties, ka varu būt 
ne tikai patērētāja, bet arī kaut 

ko labu izdarīt Dabas labā.” Sa-
vukārt Ruta Sīpola, vides gide 
un dārzniece no Rojas novada, 
par paveikto saka: “Latvija ir ba-
gāta ar 500 km jūras krasta... ar 
to mēs varam lepoties, to rādīt 
ciemiņiem, bet mums ir jāprot 
to arī nosargāt tīru, sakoptu un 
pievilcīgu. Lai top!”

Talkā piedalījās vides gidi 
arī no Liepājas, Labraga, Kolkas, 
Ventspils, Sabiles un Tukuma, 
Talsu un Aizputes novadiem. 
Dalībniekus var dēvēt par “jau-
najiem vides gidiem”, kas ap-
mācību programmu Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu projektā 
“Dabas tūrisms visiem (UniGre-
en)” pabeiguši pavisam nesen 
– vien pērnā gada novembrī, 
papildus vides izziņas metodēm 
apgūstot arī specifiku darbam ar 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Būt vides gidam –  
tas ir dzīvesveids

Zīmīgi, ka par talkas die-
nu tika izvēlēts 21. februāris – 
Starptautiskā gidu diena, kuru 
pasaulē atzīmē kopš 1990. gada. 
Apvienojot darbu, svētkus un 
izziņu, Kurzemes gidi gan ce-
turtdienas vakarā, gan piekt-
dien turpināja piejūras bagātību 
izzināšanu, apmeklējot dižlie-
pas starp Pāvilostu un Jūrkalni, 
brūkošo stāvkrastu un Rīvas 
upes ieteku jūrā Labragā, kolē-
ģa, vides gida un atpūtas centra 
“Imantas” pārvaldnieka Ingus 
Antonoviča vadībā aizraujošā 
stāstā iepazinās ar Rīvas upeslo-

ku taku, kādreizējās Labraga 
muižas teritoriju, Rīvas upes 
tiltu un ūdenskritumu, Vētru 
muzeju un nelielo, bet harizmā-
tisko Jūrkalnes muzeju. Tā it kā 
vienkārša talka Pāvilostā dalīb-
niekiem no pāris stundu darba 
pārvērtās par izziņas un kopā 
būšanas pasākumu divu dienu 
garumā, turpinot jau apmācību 
laikā iesākto tradīciju satikties 
ik pēc diviem mēnešiem. 

“Talkošanas laikā neju-
tām nogurumu, darbs sagādā-
ja prieku, jo baudījām burvīgo 
apkārtnes ainavu un strādājām 
visi kopā. Esam veikuši mazu, 
bet tai pašā laikā arī nozīmīgu 
soli, parādot sabiedrībai, ka, lai 
saglabātu mums apkārt esošās 
dabas vērtības, ir nepieciešams 
un, galvenais, iespējams soli-
darizēties un paveikt ko īpašu. 
Šāds darbs sniedz gan morālu, 
gan fizisku gandarījumu. No-
teikti turpināsim iesākto. Šī Gu-
nas iniciatīva mums kalpoja par 
sava veida iedvesmas avotu, un 
esam nolēmuši turpmāk vismaz 
reizi gadā 21. februārī, kas ir 
Starptautiskā gidu diena, visiem 
kopā sanākt un paveikt vēl ko 
mazu, bet labu Kurzemes dabas 
vērtību saglābšanai un ilgtspē-
jas nodrošināšanai,” tā par noti-
kušo iespaidos dalās Kurzemes 
plānošanas reģiona “UniGreen” 
projekta vadītāja Alise Lūse.

 
Aiga Krišmane, vides gide 

no Tukuma, “Jauni Rakursi” 
projektu vadītāja un gide

TALKA NĀKAMĪBAI – KURZEMES 
VIDES GIDI SAKOPJ PELĒKO KĀPU

Foto: Kurzemes plānošanas reģions
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Ēnu diena šogad notika 13. 
februārī, un ēnot bibliotēkas 
darbinieces bija ieradušies Pā-
vilostas vidusskolas 2. klases 
audzēkņi ar klases audzinātāju 
Agritu Valkašu.

Ēnotājus iepazīstinājām ar 
bibliotēkas telpām, grāmatu fon-
du, kā arī noskaidrojām, ko bib-
liotēkā dara, ko dara bibliotekārs 

un ko bibliotēkas vadītājs.
Skolēniem bija ekskluzīva ie-

spēja ne tikai redzēt bibliotekāru 
darbībā, bet arī pašiem apkalpot 
lasītāju, izsniedzot un saņemot 
grāmatas bibliotēkas programmā 
“Alise”. Pārrunājām par personas 
datu aizsardzību un citiem dar-
biem bibliotēkā.

Tā kā bibliotēka ir vieta, kur 

lasa grāmatas un apgūst jaunas 
zināšanas, nolēmām sveču mēne-
sī arī radoši padarboties, katram 
izlejot savu sveci. Skolēniem pa-
tika šī nodarbe un veicās ļoti labi 
un krāsaini.

Paldies bibliotēkas ēnotājiem!
 

Bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola

“Ēnu diena 2019” Pāvilostas bibliotēkā

Lai gan svētdienā, 24. febru-
ārī, laiks bija kā radīts pastaigai 
gar jūru vai parkā, tomēr daudzi 
pāvilostnieki un viesi izmantoja 
iespēju un apmeklēja Pāvilostas 
pilsētas kultūras namu, lai noska-
tītos Snēpeles amatierteātra izrā-
di “Kartupeļu talka”, kas tapusi 
pēc Elizabetes Haferes romāna. 
Izrādē netrūka ne humora devas, 
ne smieklīgu tekstu, kas ik pa 
brīdim skatītājos izraisīja skaļus 
smieklus.

Izrādē caurvijas stāsts par 
nelielu lauku ciematiņu, kurā at-
griežas pilsētniece Annija. Viņa 
atbraukusi uzmundrināt tēvu, kas 
pēc sievas nāves ir depresijā un sā-
cis iedzert. Annija saimnieko, bet 
ar jaunlaiku metodēm – audzē vio-

letus kartupeļus un melnus tomā-
tus, un nekas īsti neiznāk. Galu 
galā pēc dažādām komiskām si-
tuācijām un smieklīgām izdarībām 
izveidojas divi pāri un katrs ir 
dabūjis to, pēc kā kārojis, – kaimi-
ņiene Valda beidzot izprecina dēlu 
Miķelīti ar sen iecerēto Anniju, bet 
pati Annija saved kopā savu tēvu 
Pēteri ar Valdas tanti. Tam visam 
palīdz notikt un savu roku pieliek 
kaimiņiene Janīna.

Humora pilnā izrāde svētdie-
nas vēlā pēcpusdienā Pāvilostas 
kultūras namā ikvienam lika satu-
rīgi atpūsties un baudīt Snēpeles 
aktieru spēli.

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova

Ar izrādi Pāvilostā viesojas 
Snēpeles amatierteātris

Foto: M. Kurčanova

Kā jau februārī, sveču mēnesī, pieņemts, “Kastanīši” ķērās pie vaska sveču darināšanas. Šo 
prasmi ierādīja biškope Solveiga Jansone no Durbes novada. Darbiņš nebija viegls, jo pra-
sīja pacietību, rūpību un uzmanību, bet rezultāts priecēja visus –  pašgatavotas pēc medus 
un vasaras smaržojošas svecītes. Vadītāja Liena Ernstsone

Sveču dienas radošās darbnīcas

7. februārī PII “Kastanītis” 
grupiņa “Pūcītes” ciemojāmies 
Vērgales bibliotēkā. Bibliotēkas 
darbinieces mūs laipni sagaidīja 
un piedāvāja iepazīties un aplū-
kot M. Stārastes grāmatu izstādi. 
Aplūkojām grāmatiņas ar jauka-
jiem zīmējumiem un uzzinājām, 
ka M. Stāraste ir gan tekstu, gan 
zīmējumu autore. Bērni pastāstī-
ja, ka arī bērnudārzā ir M. Stā-
rastes grāmatiņas, un esam jau 
tās arī lasījuši.

Bibliotekāre Benita bija sa-
gatavojusi bērniem dažādus 
uzdevumus: izkrāsot grāmatu 
tārpiņu, kurš neatlaidīgi lasa 
burtiņus, bija jāiziet pareizi la-

birints, un tad godam bija no-
pelnīts saldumiņš. Bērni ar in-
teresi klausījās Benitas lasījumā 
M. Stārastes grāmatiņu “Laimes 
sēkliņa”. Lai gan mēs esam vēl 
mazi, bet piedalīties diskusijā 
par grāmatu, par laimes meklē-
jumiem un kur to rast, arī mēs 
varam. Dodoties prom, paņē-
mām grāmatiņu lasīšanai un 
noskaidrojām, kad tā ir jāaiznes 
atpakaļ uz bibliotēku.

Paldies bibliotekārēm par 
interesanto pasākumu! Uz tik-
šanos!

Grupas “Pūcītes” skolotāja 
Lilita Gulbe

Mazie vērgalnieki 
apmeklē bibliotēku
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NOTIEK IKGADĒJĀS IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE 
PĀVILOSTĀ

21. februārī Pāvilostas pašval-
dības semināru un izstāžu zālē 
uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci 
bija pulcējušies vairāk nekā 50 
iedzīvotāju. Viņu vidū arī domes 
priekšsēdētājs, deputāti – Ārija 
Paipa, Zane Mežavilka un And-
ris Zaļkalns, pašvaldības izpild-
direktors un pašvaldības iestāžu 
vadītāji un darbinieki, kuri pre-
zentēja savu iestāžu darbu. 

Sapulci uzsāka domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristap-
sons, zālē sēdošos informējot 
par domes apstiprināto 2019. 
gada budžetu, kas ir visu novada 
iedzīvotāju samaksātie nodokļi, 
tāpēc iedzīvotājiem ir jāzina par 
tā izlietojumu.

Domes priekšsēdētājs infor-
mēja, ka uz 21. februāri novadā 
ir deklarēti 2764 iedzīvotāji. Ie-
dzīvotāju skaits ik gadu sarūk, 
Pāvilostā ir par 42 iedzīvotājiem 
mazāk, arī Sakas pagastam ir 
samazinājums, taču Vērgales 
pagastā ir par 5 cilvēkiem vai-
rāk deklarējušies nekā gadu ie-
priekš. 

Arī bezdarba līmenis Pāvil-
ostas novadā ir zems, vien 4,7%, 
kas ir viens no zemākajiem rā-
dītājiem Liepājas reģionā. Šāds 
bezdarba līmenis ir vien Nīcā un 
Durbē. Pāvilostas novada pašval-
dība visu Latvijas novadu reitin-
ga tabulā par ieņēmumiem uz 
vienu iedzīvotāju šobrīd atrodas 
42. vietā no 119 novadiem. Tas ir 
labs rādītājs.

2019. gada kopējais budžets 
ir 4,4 miljoni eiro. Taču procen-
tuāli lielāko daļu no tā aizņem 
pedagogu algas, ko pašvaldībai 
iemaksā valsts. Otrs lielākais 
naudas izlietojums tiek pare-
dzēts novada attīstībai, bet trešā 
vietā – kultūra, sports, bibliotē-
kas u.c. Šogad “ceļu naudām” ir 
plānoti 105 000 eiro, kas pare-
dzēti ceļu greiderēšanai, grants 
uzbēršanai, sniega attīrīšanai no 
brauktuvēm, ceļa zīmju iegādei 
un uzstādīšanai utt. 

Domes priekšsēdētājs infor-
mēja iedzīvotājus, ka ar detali-
zētāku budžetu varēs iepazīties 
novada avīzes marta izdevumā 
(skat. 3.lpp).

Tāpat domes priekšsēdētājs 
informēja, ka joprojām pašval-
dība visiem novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
un abu skolu skolēniem apmak-
sā brīvpusdienas. Kā arī šogad 
pašvaldība saviem darbiniekiem 
50% apmērā apmaksās veselības 
apdrošināšanu, bet par 5% ir pa-
lielinātas pašvaldības darbinie-
ku algas.

Pie lielākajiem darbiem, kas 
šogad būtu jāpadara, domes 
priekšsēdētājs minēja Celtnieku 
ielas (Pāvilostā) būvdarbu pa-
beigšanu, paredzēts Tirgus ielas 
gājēju ietvju remonts, novada 
grants ceļu greiderēšana u.c. 
Darbi tikšot veikti no pašvaldī-
bas tā sauktās “ceļu naudas”. 
Vēl pie veicamajiem darbiem 

priekšsēdētājs uzskaitīja sko-
lēnu 25. vietu autobusa iegādi, 
lai beidzot sakārtotu skolēnu 
un bērnudārza audzēkņu pārva-
dāšanas jautājumu,  Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama bērnu 
deju kolektīvu tērpu iegādi da-
lībai 2020. gadā notiekošajos 
Dziesmu un deju svētkos, Rīvas 
ciema daudzdzīvokļu māju ka-
nalizācijas sakārtošanu, divu 
novērošanas kameru integrēša-
nu www.pavilosta.lv, lai ikviens 
mājaslapas apmeklētājs varētu 
tiešsaistē vērot, kas notiek Pāvil-
ostas ostā un pludmalē vai Vēr-
gales centrā. Tāpat plānots Ost-
malas ielā no tilta līdz degvielas 
uzpildes stacijai izbūvēt jaunu 
ielas apgaismojumu un turpināt 
gabionu izvietojumu Pāvilostas 
pludmalē, ja tiks izsludināts 
projekts tā realizēšanai. 

Pašvaldība no budžeta lī-
dzekļiem šogad piešķīrusi 2490 
EUR Pāvilostas pilsētas 140. ju-
bilejas koncertam Upesmuižas 
parka estrādē, kur uzstāsies gru-
pa “Rakstu raksti”, 6500 EUR 
Pāvilostas mūzikas un mākslas 
festivālam “Zaļais stars” un Pā-
vilostas novada būvvaldei 6000 
EUR publisko ēku apsekošanai 

un novērtēšanai, kā arī Pāvil-
ostas ostas pārvaldei piešķirti 
37 206 eiro kredītsaistībām par 
molu pagarināšanu, lai veiktu 
kārtējo maksājumu, šobrīd jau 
atgriezušies molu strādnieki un 
atsākti darbi. Domes priekšsēdē-
tājs arī atzina, ka īsti neveicas ar 
projekta “Pretplūdu aizsargbū-
ves – promenādes – izbūve, lai 
novērstu plūdu apdraudējumu 
un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja ēkai 
un moliem” iepirkumu, jo tas 
jau ir izsludināts ceturto reizi. 
Cerams, ka šis iepirkums no-
slēgsies veiksmīgi un pavasarī 
būs iespēja uzsākt darbu pie 
promenādes izbūves. Projektam 
kopējais finansējums ir 700 000 
EUR, no kuriem 15% ir pašvaldī-
bas līdzfinansējums. 

Kā informēja domes priekšsē-
dētājs, šogad neizdosies sakārtot 
Pāvilostā laukumiņu Dzintaru un 
Tirgus ielas krustojumā, kur bija 
paredzēts novietot pilsētas pulks-
teni, labiekārtot laukumu un 
nomainīt apstādījumus. Veicot 
iepirkumu, galējā tāme parādīja, 
ka nepieciešami 30 000 eiro, kas 
tomēr nav pašvaldības prioritāte, 
redzot, ka līdzekļi nepieciešami 

daudz kur citur. Pašvaldība to-
mēr nav atmetusi cerību, ka nā-
kotnē laukumiņu varētu sakārtot 
un pulksteni novietot, īstenojot 
kādu projektu.

Domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons sapulces apmeklē-
tājus informēja, ka ar “Latvijas 
Valsts ceļiem” tiek uzturētas 
sarunas par Dzintaru ielas as-
faltēšanu posmā no šosejas Lie-
pāja–Ventspils pagrieziena uz 
Pāvilostu līdz Pāvilostas novada 
administrācijas ēkai Dzintaru 
ielā 73, un “Latvijas Valsts ceļi” 
ir apliecinājuši, ka asfaltēšanas 
darbiem Dzintaru ielā nauda ir 
ieplānota. Pēc tam, kad “Latvi-
jas Valsts ceļi” salabos viņiem 
piederošo Dzintaru ielas posmu, 
ielas segumam uzlejot asfalta 
kārtu 4 cm biezumā, šis Dzinta-
ru ielas posms tiks nodots paš-
valdības pārziņā.

Savukārt pati pēdējā un jau-
nākā ziņa, ko tikai februārī do-
mes deputāti skatīja komiteju 
sēdēs, ir tā, ka pašvaldība pār-
ņem Aizsardzības ministrijas 
īpašumu Meža ielā 7, Pāvilostā, 
kas vietējiem vairāk zināma kā 
robežsardzes bāze vai armijas 
daļa otrā pusē Sakas upei. Depu-
tāti paši jau bija apskatīt jaun-
iegūto īpašumu un izteica savu 
redzējumu, tomēr arī iedzīvotāji 
tiks aicināti dalīties ar domām 
un idejām par ēkas un teritorijas 
pielietojumu sabiedrības labā. 
Tiks rīkotas publiskās apsprie-
des un diskusijas.

Tāpat visu 2018. gadu no-
vada iedzīvotāji, it īpaši Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas 
ļaudis, izjuta neērtības šosejas 
Liepāja–Ventspils lielo pārbūves 
un remonta darbu dēļ. Tomēr jau 
2018. gada izskaņā bija manāms, 
ka darbi ne tikai iekavējas, bet 
atsevišķos ceļa posmos tiek darī-
ti nekvalitatīvi, par ko liecina jau 
daudzās bedres un neizbrauca-

mie ceļa posmi, pārsistās riepas 
un sabojātās automašīnas. Domes 
priekšsēdētājs uzsvēra, ka pats 
personīgi un arī pašvaldība raks-
tiski vairākkārt ir vērsušies pie 
šosejas uzturētājiem ar lūgumu 
un prasību uzturēt šoseju pienā-
cīgā stāvoklī, novēršot bedres un 
nelīdzenumus. Domes priekšsē-
dētājs uzsvēra, ka, šādi strādājot, 
tiek nelietderīgi šķērdēti valsts 
līdzekļi, kas ir ikviena nodokļu 
maksātāja nauda, tāpēc nedrīkst 
klusēt par šādām izdarībām un 
obligāti ikvienam iedzīvotājam ir 
jāziņo valsts institūcijām. Jaunu, 
līdzenu šoseju novada cilvēki ir 
gaidījuši gadiem ilgi, un, domā-
jams, ka nedrīkstētu pieļaut, ka, 
ieguldot miljonus šajā šosejas 
posmā, ceļš tiek salabots vien uz 
pāris gadiem.

Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs informēja iedzī-
votājus arī par gaidāmo reģionā-
lo reformu, kas plaši izskanējusi 
gan TV, gan radio. Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrija ir noteikusi prioritāti 
par reformas īstenošanu 2021. 
gadā. Tas skars arī Pāvilostas 
novadu, un pēc neoficiālas infor-
mācijas ir plānots, ka apvienos 
Rucavas, Nīcas, Grobiņas, Dur-
bes un Pāvilostas novadus. Jaun-
izveidotais novads būs gan iedzī-
votāju skaitā ziņā liels, gan arī 
deputātu sastāva ziņā sadrum-
stalots. Bažas ir par to, ka šādā 
modelī būs ļoti grūti panākt fi-
nansējuma novirzi savam pagas-
tam vai pilsētai. Tāpēc pašval-
dība, kurai šobrīd, salīdzinot ar 
citām pašvaldībām, ir ļoti mazas 
kredītsaistības pret valsti, plāno 
2020. gadā ņemt lielākus kredī-
tus un, ieguldot savā novadā šīs 
finanses, īstenot uz iedzīvotāju 
labklājību vērstas aktivitātes 
un idejas. Savukārt VARAM mi-
nistrs Juris Pūce ir informējis, 
ka plāno viesoties ikvienā Latvi-
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jas novadā, lai stāstītu par jauno 
reģionālo reformu. 

Pāvilostnieku daudzo sūdzī-
bu un publikāciju reģionālajos 
laikrakstos dēļ piedalīties sapul-
cē, atbildēt uz iedzīvotāju jautā-
jumiem un sniegt skaidrojumu 
tika uzaicināts arī četrzvaigžņu 
viesnīcas Pāvilostā, Dzintaru 
ielā 7a, attīstītājs Jurģis Sedle-
nieks, kurš ar vizuālu planšeti 
klātesošajiem pastāstīja par to-
pošo viesnīcu, par tās izskatu 
un iekļaušanos pilsētvidē un 
plānotajām darbībām. Savukārt 
iedzīvotāji uzdeva jautājumus 
par plānotajām darba vietām, 
par viesnīcas pakalpojumiem un 
cenu politiku. Plānots, ka vies-
nīca visu cauru gadu nodroši-
nās desmit darba vietas. Tā būs 
četru zvaigžņu viesnīca ar 24 
numuriem. Lai viesnīca varētu 
veiksmīgi darboties visu gadu 
un piesaistīt viesus ne tikai se-
zonā, bet arī klusajos mēnešos, 
tajā tika izbūvēts pagrabstāvs, 
kurā atradīsies peldbaseins ar 
standarta 25 metrus gariem 
peldēšanas celiņiem, kā arī vies-
nīca piedāvās saules terapiju. 
Viesnīcas attīstītājs izteica pie-
dāvājumu pašvaldībai par nova-
da skolēnu peldētapmācību šajā 
viesnīcas peldbaseinā, uz ko 
domes priekšsēdētājs atbildēja 
apstiprinoši. Viesnīcas atklāša-
na plānota šā gada decembrī. 
Vēl prezentācijas izskaņā Juris 
Sedlenieks aicināja iedzīvotājus 
ar jautājumiem vai pretenzijām 
griezties pie viņa personīgi, ne-
iesaistot pašvaldību vai žurnā-
listus, jo sarunu ceļā daudzus 
jautājumus var atrisināt paši, 
neiesaistot trešās personas.

Turpinājumā ar nelielu pre-
zentāciju par šobrīd notiekošo 
novadā projektu jomā klāteso-
šos uzrunāja pašvaldības pro-
jektu koordinatore Vizma Ģēģe-
re. Viņa iedzīvotājus informēja 
par pašvaldības jau realizēta-
jiem un šobrīd tapšanas stadi-
jā esošajiem projektiem, kā arī 
par tiem, kas nupat iesniegti un 
ko tuvākā nākotnē plānots rea-
lizēt.

Iedzīvotāju sapulci ar pre-
zentāciju par savu iestādi un 
aktualitātēm turpināja pašvaldī-
bas iestāžu vadītāji – Pāvilostas 
vidusskolas direktore Marita 
Rolmane, Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore Inga 
Šnore, Pāvilostas PII “Dzinta-
riņš” vadītāja Monta Pētermane, 
Tūrisma informācijas centra pār-
stāve Anta Podziņa, Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita Vīto-
la, kultūras nama vadītāja Silva 
Vārsberga, Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbiniece Arita Mūrniece 
un Pāvilostas ostas pārvaldnieks 
Ronalds Griškēvičs. 

Vēl īsi pirms sapulces no-
slēguma klātesošajiem tika dota 
iespēja izteikties un uzdot jautā-
jumus. 

No iedzīvotāju puses tika iz-
teikti ierosinājumi par soliņa ne-
pieciešamību ceļā uz Pāvilostas 
kapsētu, par trošu trases izveidi 
bērniem Pāvilostā Lokatorkalnā, 
par nepieciešamību pilsētā apzā-
ģēt kokus un izņemt vecus krū-
mus u.c.

Jautā iedzīvotājs: “11. jan-
vārī laikrakstam “Kurzemes 
Vārds” A. Magone raksta, ka 
Pāvilostas centrā ir sakārtots 
Piecdesmitgades parks pie 
kultūras nama. Un sakārtots 
apgaismojums. Iedzīvotāji 
gan tā nedomā, jo puse palika 
nesakārtota. Netika atvesta 
zeme, kur noņēma augsnes 
virskārtu. Un gaisma ir tikai 
kultūras nama pusē. Kad to 
sakārtos pilnībā?”

Atbild pašvaldības izpilddi-
rektors Alfrēds Magone: “Esam 
apsekojuši parku vēlreiz, un 
melnzeme tiks papildināta. Pā-
vilostas Piecdesmitgades parks 
ir Valsts kultūrvēstures objekts, 
kura statuss stingri nosaka, kur 
un kā drīkst veikt būvdarbus.”

Jautā iedzīvotājs: “Kad Mald-
uguns ielā uzstādīs norādi ar 
ielas nosaukumu? Tās neesa-
mība sagādā neērtības.”

Atbild pašvaldības izpild-
direktors Alfrēds Magone: “Ne-
pieciešamā norāde tiks pasūtīta, 
un līdz pilsētas svētkiem maijā to 
uzstādīs.”

Jautā iedzīvotājs: “Vai pa-
tiešām Pāvilostā nekad netiks 
ierīkots sanitārais mezgls? 
Braukšana uz Saku tiek pie-
dāvāta pirmdienās un trešdie-
nās. Un tas mūs neapmierina, 
jo cilvēki jau grib nomazgāties 
nedēļas nogalē. Ļoti ceram uz 
pozitīvu atbildi.”

Atbild domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons: “Sociālā 
dienesta apkopojums par dušu 
izmantošanu Sakas saieta namā 
rāda, ka ļoti maz iedzīvotāju iz-
manto šo iespēju. Tātad pieprasī-
jums ir ļoti zems. Valsts institūciju 
(VVC, Nacionālās veselības centrs 
utt.) augsto prasību dēļ pašvaldī-
bai neatmaksājas uzturēt dažiem 
cilvēkiem pirti vai vēl vienu dušas 
telpu, ja jau šobrīd Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73, 2. stāvā ir pie-
ejamas dušas. Pašvaldība varētu 

izskatīt laiku un dienas, kad ie-
dzīvotāji tiek vesti uz Sakas saieta 
namu.”

Jautā iedzīvotājs: “Vai tie-
šām Kristapsonam, Pāvilostā 
atzīmējot Latvijas simtgadi, 
nebija pienākums būt kopā ar 
pāvilostniekiem? Arī uzruna 
– nu nekāda. Vai tam var būt 
attaisnojums? Mēs domājam, 
ka ne.”

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Jau 2018. 
gada decembra informatīvajā 
izdevumā “Pāvilostas Novada 
Ziņas” minēju iemeslu, kāpēc 
nebija iespēja uzkavēties Valsts 
svētku pasākumā ilgāk. Vēlreiz 
atvainojos iedzīvotājiem!

Jautā iedzīvotājs: “Kas ir ar 
veco ambulanci?”

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Šī ēka uz 
10 gadiem ir iznomāta biedrībai 
“Dažādas paaudzes par dzīvi”. Ja 
pirmajā gadā biedrība veica kā-
dus kosmētiskos remontdarbus, 
tad šobrīd nenotiek nekas. Bet 
visi nodokļi un nomas maksa tiek 
maksāti. Iespējams, jāpārskata 
līgums.”

Jautā iedzīvotājs: “Kur var 
iepazīties ar projekta “Pret-
plūdu aizsargbūves – prome-
nādes – izbūve, lai novērstu 
plūdu apdraudējumu un uz-
labotu piekļuvi Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja ēkai 
un moliem” dokumentāciju? 
Vai pirms projektu īstenoša-
nas nevajadzētu rīkot publis-
kās apspriešanas un iepazīs-
tināšanu ar pašu projektu?”

Atbild pašvaldības projek-
tu koordinatore Vizma Ģēģere 
un domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons: “Projekta dokumen-
tācija jau 2018. gada pavasarī 
bija pieejama un apskatāma Pā-
vilostas novada TIC, Dzintaru 
ielā 2, un Pāvilostas bibliotēkā. 
Aktivitātes nebija. Šobrīd ar pro-

jekta dokumentāciju var iepazī-
ties pašvaldības administrācijas 
ēkā, Dzintaru ielā 73, pie projek-
tu koordinatores Vizmas Ģēģeres. 
Tas tiek darīts tādēļ, lai intere-
sents ne tikai iepazītos ar doku-
mentāciju, bet būtu iespēja arī 
uzdot projektu koordinatorei jau-
tājumus saistībā ar to. Projekts 
ir pieejams arī www.pavilosta.lv 
sadaļā “Iepirkumi”, taču novada 
avīzē lielā apjoma dēļ nav iespē-
jams projektu publicēt.”

Jautā iedzīvotājs: “Kas no-
tiek ar ugunsdzēsības dīķi pie 
Dzintaru ielas blakus pilsētas 
stadionam?”

Atbild pašvaldības izpilddi-
rektors Alfrēds Magone: “Esam 
vienojušies ar sporta organizato-
ru Pāvilostā Aldi Barsukovu, ka 
dīķis ir jāiztīra un ziemā jāno
drošina, lai tur varētu slidot. Jo 
šobrīd esošā publiskā slidotava 
stadionā ir jālabo.”

Jautā iedzīvotājs: “Vai iedzī-
votājiem ir kāda teikšana par 
reģionālo reformu?”

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Jāgaida tik-
šanās ar VARAM ministru Juri 
Pūci, bet domāju, ka iedzīvotāji 
tiks nolikti fakta priekšā.”

Jautā iedzīvotājs: “Ja pensio-
nārs maksā nodokļus, vai paš-
valdība var piedāvāt veselības 
apdrošināšanu?”

Atbild Pāvilostas novada So-
ciālā dienesta vadītāja Ildze Ba-
lode: “Pamatojoties uz valsts un 
pašvaldību amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības likumu, pašval-
dība saviem strādājošajiem dar-
biniekiem rod iespēju par daļēju 
samaksu iegādāties veselības ap-
drošināšanas polises. Šis likums 
atļauj sniegt šādu pakalpojumu 
tikai darbiniekiem. Daudzās vese-
lības apdrošināšanas kompānijās 
polišu iegādei ir vecuma ierobežo-
jumi.  Pensionāri, kuriem pensiju 
apliek ar nodokli, ir iespēja no 

Valsts ieņēmumu dienesta atgūt 
daļēju atmaksu par ārstnieciska-
jiem izdevumiem. Pašvaldībai ir 
pienākums, norādot savos saisto-
šajos noteikumos, sniegt palīdzību 
iedzīvotāju kategorijai ar zemiem 
ienākumiem.”

Jautā iedzīvotājs: “Kalna ie-
las galā, stāvlaukumā, ir ļoti 
daudz mašīnu, arī kemperi. 
Stāvlaukumā vajadzētu ierīkot 
ūdens ņemšanas un elektrības 
padeves vietu. Vai pašvaldība 
to nevar nodrošināt?”

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Pāvilostas 
pilsētā šādu iespēju nodrošina 
gan kempings “Pāvilosta Mari-
na”, gan kempings “Zvejnieksē-
ta”. Pašvaldībai nav jānodar-
bojas ar uzņēmējdarbību, tas 
jāatstāj uzņēmēju pārziņā.”

Iedzīvotājs jautā: “Kam pie-
der zeme pie transformatora 
aiz pieturas “Skola”, Dzintaru 
ielā (saukts arī par bērnu slid-
kalniņu)? Kāpēc tur netiek 
pļauta lielā zāle? Baidos par 
ugunsgrēku.”

Atbild pašvaldības izpilddi-
rektors Alfrēds Magone: “Iedzī-
votāju aizrādījums ir pamatots, 
zālē tiks nopļauta.”

Iedzīvotājs jautā: “Vai visi 
iedzīvotāji drīkst mest stikla, 
papīra, plastmasas atkritu-
mus (taru) konteineros, kas 
novietoti aiz mājas Dzintaru 
ielā 97 Pāvilostā? Vai tie pare-
dzēti tikai šo daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem?”

Atbild pašvaldības izpilddi-
rektors Alfrēds Magone: “Šajos 
atkritumu šķirošanas kontei-
neros jebkurš iedzīvotājs drīkst 
izmest pa attiecīgajiem konteine-
riem sašķirotus atkritumus. Šādi 
šķirošanas konteineri iedzīvotā-
jiem pieejami arī pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas (Dzintaru iela 
73, Pāvilosta) sētā.”

Iedzīvotājs jautā: “Lai Pāvil-
ostā un tās apkārtnē izbeigtu 
bezdarbu un jaunu cilvēku 
aizbraukšanu, nekavējoties 
būtu jāveido kāds uzņēmums, 
kur nodarbināt cilvēkus. Do-
mes vadībai būtu nepiecie-
šams piesaistīt kādu turīgu un 
saprātīgu uzņēmēju. Zivju ap-
strādes uzņēmums “N-Stars” 
arī būtu uzrunājams.”

Atbild domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Pašvaldība 
pati nevar nodarboties ar uzņē-
mējdarbību, taču var veicināt 
uzņēmēju ienākšanu novadā un 
pilsētā. Kā viens no piemēriem ir 
viesnīcas Dzintaru ielā 7a Pāvilos-
tā celšana, kur investori iegulda 
turpat 2 miljonus eiro un rada 10 
darba vietas. Pašvaldība no savas 
puses var piedāvāt tās rīcībā eso-
šos zemes gabalus, uzņēmējdar-
bības attīstīšanai. Savukārt zivju 
apstrādes uzņēmums “NStars” 
attīstās, investē iekārtās, pēdējā 
lielākā uzņēmuma investīcija ir 
saldētavas modernizācija.”

Rakstu veidoja 
korespondente Vita Braže

un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita KurčanovaČetrzvaigžņu viesnīcas Pāvilostā, Dzintaru ielā 7a, attīstītājs Jurģis Sedlenieks. Foto: M. Kurčanova
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Ērču encefalīta vīruss at-
klāts zīdītāju, īpaši sīko grau-
zēju, asinīs, un ērces to pār-
nes uz cilvēkiem. Ērcēs vīruss 
atrodas galvenokārt siekalu 
dziedzeros un siekalās. Put-
ni un lielākie dzīvnieki spēj 
pārnest inficētas ērces lielos 
attālumos. Ērču encefalīta 
endēmiskie rajoni lokalizējas 
noteiktos apgabalos Centrālei-
ropā, Baltijas valstīs, Krievijā 
u.c.

Ar ērču encefalīta vīrusu in-
ficētas ērces pēdējos gados kon-
statētas mežos un krūmājos visā 
Latvijas teritorijā. Noskaidrots, 
ka ap 30% ērču, kas piesūkušās 
iedzīvotājiem, bijušas inficētas 
ar ērču encefalīta vīrusu, tādēļ 
risks saslimt pēc ērces koduma 
ir ievērojams.

Simptomi 
Personām, kas pēc ērces ko-

duma inficējušās ar ērču encefa-
līta vīrusu, 1–3 nedēļu laikā var 
novērot gripai līdzīgus simpto-
mus (paaugstinātu temperatūru, 
galvassāpes un sāpes ķermenī), 
kas saglabājas apmēram vienu 
nedēļu. Pēc tam seko izveseļoša-
nās vai arī vīruss izplatās sma-
dzenēs un smadzeņu apvalkos. 
Šādos gadījumos novēro augstu 
temperatūru, stipras galvas sā-
pes, spranda stīvumu, vemšanu, 
reiboņus un smagu vispārējo 
stāvokli.

Jau pie pirmajiem slimības 
simptomiem nekavējoties jāgrie-
žas pie ārsta.

Imunitāte visai dzīvei 
Ērču encefalīta diagnozi ap-

stiprina ar specifisku antivielu 
klātbūtnes noteikšanu asinīs un 
spinālā šķidrumā. Ērču encefa-
lītam nav specifisku ārstēšanas 
metožu (antibiotikas šajā gadī-
jumā nepalīdz). Ērču encefalī-
tu pārslimojušie parasti iegūst 
imunitāti visai dzīvei.

Profilakse
Lai izsargātos no ērču ence-

falīta, būtiskākais profilakses 
pasākums ir savlaicīga vakcinā-
cija. Tā īpaši nepieciešama per-
sonām, kuras regulāri apmeklē 
mežus un krūmājus, kā arī tū-
ristiem, kuri apmeklē ērču ence-
falīta endēmiskos rajonus.

Vakcinācijas shēmas pilns 
pamatkurss ietver trīs vakcīnas 
devas. 1–3 mēnešus pēc pirmās 
vakcīnas devas ievadīšanas tiek 
ievadīta otrā vakcīnas deva. 
Aizsardzība jeb imunitāte pēc 
divām devām ir pietiekama ti-
kai vienai sezonai. Trešo devu 
ievada pēc 6–12 mēnešiem. Lai 
saglabātu imunitāti, ik pēc 3–5 
gadiem nepieciešams ievadīt re-
vakcinācijas devu.

Pēcvakcinācijas periodā in-
jekcijas vieta var būt sāpīga, 
iespējama neliela temperatūras 
paaugstināšanās. Pārbaudīts, ka 
vairāk nekā 95% vakcinēto per-
sonu ir izveidojies antivielu aiz-

ĒRČU ENCEFALĪTS

ĒRČU ENCEFALĪTS

LAIMAS SLIMĪBA

ĒRLIHIOZE

Ērces sastopamas:

No ērču encefalīta
Tevi var pasargāt vakcinācija

No Laimas slimības un ērlihiozes
(pret kurām nav vakcīnas)

Tu vari sevi pasargāt, ievērojot piesardzības
pasākumus un izvairoties no ērces piesūkšanās

Ērču pārnestās slimības:

VALSTS APMAKSĀTO VAKCINĀCIJU
PRET ĒRČU ENCEFALĪTU VAR SAŅEMT:

Ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām
JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS MAIJS JŪNIJS JŪLIJS AUGUSTS SEPTEMBRIS OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS

mitrās un ēnainās vietās
(jauktos koku mežos,
krūmājos, izcirtumos)

nekoptās
pļavās

dārzos, parkos
kur ir

neizpļauta zāle

10
 cm

Ērce parasti sēž uz zāles 
stiebra apmēram 10 cm 
augstumā no zemes, gaidot, 
kad kāds, kam varētu 
pieķerties, ies garām.

Ērces visbiežāk nokļūst uz 
garāmejošu cilvēku apaviem 
un apģērba potīšu augstumā 
un tad lēnām pārvietojas uz 
augšu.

Ērcei nav acu, tomēr tā 
"pamana" savu upuri, jo spēj 
sajust garām ejošas radības 
svārstības, siltumu, aromātu.

1-18

Materiāls sagatavots 2016. gadā

Pastaigas laikā ik pa brīdim aplūko apģērbu, 
lai ieraudzītu un laikus notrauktu pa to 
rāpojošas ērces.

Regulāri pārbaudi savu mājdzīvnieku, 
arī mājdzīvnieki ērces var atnest mājās.

Puķes, koku zarus, pirms ienešanas mājās, 
nopurini un apskati.

Uz apģērba un apaviem izsmidzini 
aizsardzības līdzekli – repelentu pret insektiem, 
tai skaitā ērcēm. 

Ādu apsmidzini minimāli un vienmēr atceries to 
nomazgāt, atgriežoties telpās.

Repelenta izmantošanai nebūs nozīmes, ja 
apģērbs nebūs pielāgots tā, lai ērces zem tā 
nevarētu pakļūt! 

Izvēlies gaišas un, vēlams, 
slīdošas drēbes, uz kurām 

ērces labi saskatāmas un 
nevar pieķerties

Pirms došanās mežā pielāgo apģērbu tā, 
lai ērce nevarētu zem tā pakļūt un būtu 
iespējams to savlaicīgi notraukt.

Pret ērču encefalītu iespējams vakcinēties 
visu gadu. 
Īpaši svarīgi vakcinēties ir cilvēkiem, kuri 
bieži apmeklē mežus, krūmainas vietas.

Bērni (no 1 līdz 18 gadu vecumam), 
ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta 
endēmiskajā teritorijā. (teritoriju sarakstu 
meklē www.spkc.gov.lv sadaļā "Vakcinācija") 
Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts.

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie 
bērni visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no 
dzīvesvietas! 

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet 
viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā 
teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes 
ārsta, kura prakse atrodas kādā no 
endēmiskajām teritorijām.

!

!

Bikšu galus liec 
zeķēs vai zābakos 

Kreklu liec
biksēs

Aprocēm un apkaklei
jābūt cieši pieguļošai

sarglīmenis (ir laba imunitāte). 
Vakcinācijai nav vecuma iero-
bežojumu, bērniem vakcinācija 
pret ērču encefalītu veicama no 
viena gada vecuma. Vakcināciju 
pēc parastās shēmas ieteicams 
veikt ziemas mēnešos. Ja vakci-
nāciju veic vasaras periodā, tā 
veicama pēc ātrās vakcinācijas 

shēmas, lai ātrāk izveidotos an-
tivielas (imunitāte).

Informācija par ērcēm
Pasaulē izplatīti vairāki sim-

ti dažādu ērču sugu. Latvijas me-
žos un krūmājos sastopamas di-
vas epidemioloģiski nozīmīgas, 
ārēji līdzīgas ērču sugas – suņu 

un taigas ērces. Suņu ērces sa-
stopamas gandrīz visā Latvijas 
teritorijā, bet retāk tās austrumu 
daļā, kur izplatītas taigas ērces.

Ērcēm vispiemērotākās ir 
mitras un ēnainas vietas, tāpēc 
tās vairāk sastopamas jauktu 
koku mežos ar labi attīstītu pa-
mežu. Daudz ērču ir nekoptās 

meža audzēs ar ievērojamu lapu 
koku, īpaši alkšņu, piejaukumu, 
bet maz – sausos skrajos priežu 
silos. Tās nereti sastopamas arī 
ilggadīgi nekoptās un krūmiem 
aizaugušās pļavās. Aktīva (uz-
brukumam gatava) ērce parasti 
sēž uz zāles stiebra apmēram 10 
cm augstumā (maksimāli – līdz 
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1m augstu) no zemes, gaidot, 
kad garām ies piemērots upuris. 
Ērces attīstība no olas līdz pie-
augušai ērcei ilgst 2–3 gadus, 
un šajā laikā tā izaug no dažām 
milimetra desmitdaļām līdz pat 
4 mm.

Ērcēm ir trīs dažādas attīs-
tības stadijas – kāpurs, nimfa 
un pieaugusi ērce (mātīte un 
tēviņš). Katrā attīstības stadijā 
ērcēm nepieciešams sūkt asinis. 
Barošanās parasti ilgst dažas 
dienas, retāk – nedēļu (ērču tēvi-
ņi nevar uzņemt asinis, tāpēc tie 
var piesūkties tikai uz īsu brīdi). 
Kāpuriem un nimfām barošanās 
nepieciešama, lai pārietu nākošā 
attīstības stadijā, bet mātītēm, 
lai producētu olas.

Piesūcoties ērce caur atska-
bargaino snuķīti ielaiž koduma 
brūcē siekalas. Tajās ir vielas, 
kas mazina sāpes un neļauj 
asinīm sarecēt. Parasti cilvēki 
ērces kodienu nejūt, tādēļ ie-
spējams, ka ērce nokrīt, pirms 
tā pamanīta. Ērci sākuma attīs-
tības stadijās niecīgo izmēru dēļ 
ir grūti saskatīt.

Ērču aktivitātes sezona Lat-
vijā parasti ilgst no aprīļa sāku-
ma līdz oktobra beigām, bet pie 
labvēlīgiem meteoroloģiskiem 
apstākļiem var būt ievērojami 
garāka. Ērces kļūst aktīvas, ja 
gaisa temperatūra pārsniedz +3 
līdz +5°C.

Ja ērce ir piesūkusies 
Piesūkusies ērce jānoņem, 

cik iespējams, ātri, un tas jāveic 
ļoti uzmanīgi, jo, saspiežot ērces 
ķermeni, koduma brūcē var ie-
kļūt tās iekšējais saturs un pa-
lielinās iespēja saslimt ar kādu 
no ērču pārnestajām slimībām.

Pirms ērces izvilkšanas de-
zinficē vietu, kur tā piesūku-
sies. Ērces izvilkšanai izmanto 
smailu pinceti, ar ko satver ēr-
ces snuķīti pēc iespējas tuvāk 
ādai un lēni, ar apļveida kustī-
bu izvelk ārā. Ja nav pieejama 
pincete, ap ērces snuķīti apsien 
stipru diegu un, velkot aiz diega 
galiem, izņem ērci. Pēc ērces iz-
ņemšanas koduma brūci dezin-
ficē un rokas nomazgā ar ūdeni 
un ziepēm.

Vēlams vienu mēnesi pēc ēr-
ces piesūkšanās lietot vairāk vi-
tamīnu, labāk dabiskā veidā, kā 
arī vairāk šķidruma, izvairīties 
no saaukstēšanās, pārmērīgas 
sauļošanās, alkohola lietošanas 
un intensīvas fiziskas slodzes.

Detalizētu ieteikumu saņem-
šanai, kā arī gadījumā, ja parā-
dās slimības simptomi, nepiecie-
šams vērsties pie ārsta.

Kā izvairīties  
no ērces piesūkšanās

Ērces visbiežāk nokļūst uz 
garāmejošu cilvēku apaviem 
vai apģērba potīšu augstumā un 
pēc tam lēnām pārvietojas uz 
augšu. Lai nepieļautu ērces pie-
sūkšanos, pirms došanās mežā 
apģērbs jāpielāgo tā, lai ērce 
nevarētu zem tā pakļūt. Bikšu 
gali jāieliek zeķēs vai zābakos, 
aprocēm un apkaklei jābūt cieši 
pieguļošai, blūze jāieliek biksēs. 
Ieteicams valkāt gaišas drēbes, 
uz kurām ērces labi saskatāmas.

Pastaigas laikā ik pa brīdim 

jāaplūko apģērbs, lai ieraudzītu 
un laikus notrauktu pa to rāpo-
jošas ērces. Pārnākot no pastai-
gas, rūpīgi jāpārbauda, vai uz 
drēbēm un ķermeņa nav ērces. 
Jāatceras, ka ērces var atnest 
mājās arī ar mežā plūktām pu-
ķēm un zariem.

Informācija par 
bezmaksas ērču 
encefalīta potēm 
bērniem 2019. gadā

Šogad 23 Latvijas novadi, 
tostarp visi astoņi Liepājas re-
ģiona novadi, pasludināti par 
ērču encefalīta endēmisku te-
ritoriju un šajās vietās dzīvo-
jošie bērni var saņemt valsts 
apmaksātu poti pret ērču en-
cefalītu, informē Slimību pro-
filakses un kontroles centrs 
(SPKC).

Valsts apmaksātas ērču 
encefalīta potes varēs saņemt 
Pāvilostas, Alsungas, Dunda-
gas, Vaiņodes, Kuldīgas, Ru-
cavas, Pārgaujas, Skrundas, 
Ventspils, Talsu, Kandavas, 
Rojas, Jaunpiebalgas, Kocēnu, 
Durbes, Priekules, Engures, 
Nīcas, Jaunpils, Aizputes, 
Grobiņas un Neretas novados.

Pret ērču encefalītu vakci-
nē bērnus no viena gada līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai, 
ja bērna deklarētā dzīvesvieta 
ir ērču encefalīta endēmiskajā 
teritorijā. Vakcināciju plāno 
un veic ģimenes ārsts, kura 
pamatprakse ir attiecīgajā te-
ritorijā.

Ja bērns ir reģistrēts en-
dēmiskajā teritorijā, bet viņa 
ģimenes ārsta prakse neatro-
das šajā teritorijā, vakcinācija 
jāveic pie cita ģimenes ārsta – 
pie tāda, kura prakse atrodas 
kādā no endēmiskajām terito-
rijām.

Vakcinācija tiek nodrošinā-
ta teritorijās, kurās saskaņā ar 
SPKC epidemioloģiskās uzrau-
dzības datiem ir visaugstākā 
saslimstība ar ērču encefalītu 
(endēmiskās teritorijas).

Teritorijas ar visaugstā-
ko saslimstības līmeni, kurās 
2019. gadā tiek nodrošināta 
bērnu bezmaksas vakcinācija 
pret ērču encefalītu, tika no-
teiktas, veicot epidemioloģis-
kās uzraudzības datu analīzi 
par saslimstību ar ērču encefa-
lītu piecu gadu periodā (2014.–
2018.gadā).

2019. gadā turpināsies arī 
bāreņu un bez vecāku gādības 
palikušo bērnu vakcinācija. 
Bāreņus un bez vecāku gādī-
bas palikušos bērnus ar valsts 
apmaksāto vakcināciju pret 
ērču encefalītu vakcinē visā 
Latvijas teritorijā neatkarīgi 
no dzīvesvietas.

Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcinā-
ciju plāno un organizē attie-
cīgās iestādes administrācija. 
Vakcināciju plāno un veic ģi-
menes ārsts.

Ziņu avots: 
Slimību profilakses 
un kontroles centra 

mājaslapa www.spkc.gov.lv

LAUKSAIMNIEKIEM!

Pāvilostas novada pašvaldība
aicina lauksaimniekus 27. un 28. jūnijā 
apmeklēt izstādi “AGROVISION 2019”

 
Arī šogad Lietuvā, Ķēdaiņu (Kėdainiai) rajona Akadēmijas ciematā, norisināsies ikgadējā lauksaimniecības 

tehnoloģiju izstāde “Agrovizija 2019”, kas ir lielākā lauksaimniecības augu un augu aizsardzības līdzekļu, mēs-
lošanas līdzekļu, augu šķirņu, lauksaimniecības mašīnu un citu lauksaimniecības preču izstāde brīvā dabā. Ag-
roķīmiskie un sēklu ražošanas uzņēmumi organizē demonstrējumu parauglaukumus, kur varam iepazīties ar 
produktu efektivitāti un/vai šķirņu priekšrocībām reālos augšanas apstākļos.

Aicinām lauksaimniekus līdz 30. aprīlim pieteikties braucienam!

Informācija un pieteikšanās pie LLKC augkopības kon-
sultantes Vitas Cielavas pa tālr. 26514221 vai pie lauku attīs-
tības konsultanta Anda Cielavas pa tālr. 28359012.

Braucienu finansiāli atbalsta Pāvilostas novada paš-
valdība.

No šā gada 4. februāra lauksaimnieki var 
veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu 
2019. gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs 
iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja:
l klients vēlas iekļaut lauku blokā 
 jau sakoptu platību,
l pievienot jaunus ainavas elementus;
l no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu 
 platību.

Platībai ir jābūt sakoptai lauku bloka precizēša-
nas pieprasījuma iesniegšanas brīdī, jo LAD inspek-
tori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā 
netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks 
veikta atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī at-
cerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums 
nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pie-
prasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku 
– savas apsaimniekotās platības nošķiršanu no kai-
miņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku 
blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimnie-
kotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu ap-
saimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdekla-
rācijas ar kaimiņu.

Atgādinām, ka klienti var pārliecināties par sa-
vām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā 
informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā 
informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.
lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 
Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža, 

sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384; 

e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā va-
dītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

   No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar 
bezskaidras naudas maksājumu.

Uzziņām tālrunis 29437351; 20000450 vai www.vtua.gov.lv. 

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Pāvilostas novadā
Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 21.03. 10.30 15.05 10.30 Dzintara iela 73, Pāvilostā

Vērgale 28.03. 10.30 16.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 28.03. 12.00 16.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 28.03. 12.30 16.05. 12.30 Šķēdes ielā 1

Saka 27.03. 10.30 22.05. 10.30 Pie Pagastmājas

Notiks traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate Pāvilostas novadā
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11. klases skolēns Mihaēls DOROŅINS starpnovadu ekonomikas 
olimpiādē ieguva 1. vietu un bija uzaicināts 5. martā piedalīties valsts 
ekonomikas olimpiādē Rīgā. Paldies skolotājai Ārijai Paipai  par iegul-
dīto darbu!

Mihaēls DOROŅINS starpnovadu latviešu valodas olimpiādē iegu-
va ATZINĪBU. Paldies skolotājai Gitai Elksnītei!

Mihaēls DOROŅINS starpnovadu 10.–12. klašu ģeogrāfijas olim-
piādē ieguva ATZINĪBU, skolotāja Baiba Arāja.

Informāciju sagatavoja 
direktores vietniece Aina Jakovļeva

Pāvilostas vidusskolas skolēnu sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs

No 11. līdz 15. februārim 
Vērgales pamatskolā tradicio-
nāli norisinājās “Raibā nedē-
ļa”, kuras laikā gan skolēni, 
gan skolotāji tika aicināti tērp-
ties savdabīgos tērpos, izman-
tot dažādus aksesuārus, atbils-
tošus katras dienas tēmai. 

l 11. februāris – ČĪBU UN PI-
DŽAMU DIENA,

l 12. februāris – AČGĀRNĀ 
DIENA,

l 13. februāris – AKSESUĀRU 
DIENA,

l 14. februāris – SARKANĀ 
DIENA,

l 15. februāris – ROTAĻLIE-
TU DIENA. 

Vispopulārākās no visām pie-
cām dienām skolēnu vidū bija 
AKSESUĀRU un AČGĀRNĀ die-
na. Savukārt noslēguma dienā, 
kas bija arī ROTAĻLIETU diena, 
skolā norisinājās vēl dažādas 
aktivitātes. Vispirms skolas zālē 
visi tika aicināti uz tirdziņu, kur 
skolēni varēja pirkt un pārdot 
dažādus pašgatavotus našķus un 
citas lietas. Bet vēlāk Vērgales 
kultūras namā notika “Popiela”. 
Tajā piedalījās skolēni no 3. līdz 
9. klasei, bet tieši pirms “Popie-
las” sākuma savu dalību pieteica 
arī divas 1. un 2. klases meite-
nes. Koncertā dzirdējām gan ār-

“Raibā nedēļa” Vērgales pamatskolā noslēdzas ar “Popielu”
Foto: V. Braže

zemju, gan pašmāju izpildītāju 
dziesmas. Visus priekšnesumus 
uzmanīgi klausījās žūrija, kas 
pēc noklausīšanās apspriedās un 
sadalīja nominācijas.

Žūrijas vērtējums:
l grupa “Bračkas” (9. klases 

meitenes un Harijs), dziesma 
“Zaudējam brāli”, nominācija – 
NĀKOTNES CERĪBA,

l grupa “Skaļie spicīši” 
(4. klase), dziesma “Macarena”, 
nominācija – RAIBĀKĀ,

l grupa “Māsas Legzdiņas” 
(Aļona un Karīna, 8. klase), dzies-
ma “Vēlais pīlādzis”, nominācija – 
NOPIETNĀKĀ,

l grupa “Krasavčiki” (8. kla-
ses puiši), dziesma “Jaunais gads” 
(parodija), nominācija – VĪRIŠĶĪ-
GĀKĀ,

l grupa “Spriganais deviņ-
nieks” (5. klases meitenes), dzies-
ma “Šūpojam masas”, nominācija 
– NOSLĒPUMAINĀKĀ,

l grupa “Septītie” (7. klase), 
dziesmu popūrijs, nominācija – 
ATRAKTĪVĀKĀ,

l grupa “Transleiteris – izpil-
dātājs” (6. klase), dziesma “Brālis 
Luī”, nominācija – KOMUNIKAB-
LĀKĀ,

l grupa “Kolosālie” (Anete un 
Dagnija), dziesma “Tas brīdis”, 
nominācija – SIRSNĪGĀKĀ,

l grupa “Real Niger” (8. un 
9. klases puiši), nominācija – RA-
DOŠĀKĀ,

l grupa “Zvaigžņu koris” 
(3. klase), dziesma “Seši mazi 
bundzinieki”, nominācija – PAT-
RIOTISKĀKĀ,

l grupa “Trakulīgie devītie” 
(9. klase), dziesma “Man patīk Āf-
rikā”, nominācija – LUSTĪGĀKĀ,

l Gabriela un Anna (1. un 
2. klase), dziesma “Cāļus skaita 
rudenī”, nominācija – JAUTRĀ-
KĀ.

Savukārt pēc koncerta par 
sev tīkamāko grupu varēja balsot 
arī skatītāji, kā rezultātā skatī-
tāju simpātiju izpelnījās 8. un 
9. klases zēnu grupa “Real Ni-
ger”.  

Vita Braže

Pāvilostas novada Pāvilostas 
bibliotēkas darbinieces 8. februārī 
aicināja savus lasītājus un biblio-
tēkas apmeklētājus uz satikšanos 
bibliotēkā, lai atskatītos uz 2018. 
gada paveiktajiem darbiem un 
iepazīstinātu ar skaitliskajām at-
skaitēm: cik un kādas ir iegādātas 
grāmatas un periodika, kāds šogad 
ir plānots bibliotēkas budžets, par 
pasākumiem un citām aktivitātēm.

Šīs tikšanās galvenais mērķis 
bija pateikt PALDIES bibliotēkas 
labdariem, kuri 2018. gadā Pāvilos-

tas bibliotēkai dāvinājuši grāmatas 
un preses izdevumus, kā arī lai su-
minātu čaklākos lasītājus.

Klātesošos ar muzikālu priekš-
nesumu sveica Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama bērnu vokālā an-
sambļa “Burbulīši” meitenes.

Pāvilostas bibliotēkas darbinie-
ces saka lielu paldies Aijai Gertso-
nei un dziedošajām meitenēm, kā 
arī visiem pasākuma apmeklētā-
jiem.

 
 Mairita Vītola

Lielākais labdaris 2018. gadā – Velta VĪTOLA. Foto: E. Horna

Satikšanās bibliotēkā

26. februārī Pāvilostas pil-
sētas kultūras nama bērnu 
dramatiskais kolektīvs uz sava 
iestudējuma “Trīs sivēntiņi” 
pirmizrādi bija aicinājis savus 
vecākus, brāļus, māsas, vecve-
cākus un deju kolektīva bied-
rus.

Mazie skatuves mākslinie-
ki, kuriem tā bija pirmā uzstā-
šanās kā aktieriem, bija stipri 
satraukušies, bet visu iecerēto iz-

darīja godam. Marta beigās, kad 
Latvijā svin Teātra dienu, esam 
uzaicināti ar šo iestudējumu 
viesoties Pāvilostas pirmsskolas 
iz glītības iestādē “Dzintariņš”. 
Noteikti vēlreiz to parādīsim arī 
plašākai publikai.

Paldies kultūras nama vadītā-
jai Silvai Vārsbergai, strādniekam 
Ērikam Bunkam par košajām de-
korācijām, deju skolotājai Daigai 
par deju soļu ierādīšanu un skolo-

tājai Intai Vīgantei par līdzdalību 
tērpu gatavošanā. Paldies arī bēr-
nu vecākiem par ieinteresētību un 
līdzdalību bērnu sagatavošanā iz-
rādei. Jau nākamajā mēģinājumā 
sāksim darbu pie jaunā  uzvedu-
ma, ko plānots sagatavot Lieldie-
nu pasākumam Pāvilostā.

 
Marita Horna, 

bērnu dramatiskā kolektīva 
vadītāja

Pāvilostas bērnu dramatiskais 
kolektīvs uzstājas ar pirmizrādi

Foto: E. Horna
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â 7. februārī 9. un 12. klases skolēni Liepājas 
Latviešu biedrības namā apmeklēja vērienīgu izstā-
di “Kur mācīties tālāk?”, lai iepazītos ar izglītības 
iespējām Latvijā un ārvalstīs. Pasākuma laikā skolē-
niem bija iespēja saņemt individuālas karjeras kon-
sultācijas pie speciālistiem, tikties ar pedagogiem 
– karjeras konsultantiem,  kuri strādā daudzās 
Latvijas skolās. Varēja iepazīties ar vairāk nekā 25 
izglītības iestāžu piedāvājumiem. 

â No 11. līdz  15.februārim skolā tematis-
kā nedēļa. Pirmdiena – spilvenu diena; otrdiena 
– gotu stila diena; ceturtdiena – sarkanā diena; 
piektdiena – slinko pidžamu diena. Visaktīvāko 
līdzdalību nedēļas garumā izrādīja 3. klase, 6. kla-
se un 8. klase, kā arī skolotāji: Ilze, Anna, Daiga un 
Agrita. Pasākumu organizēja skolēnu līdzpārvalde 
“Skolas balss”.

â 13. februāris ir Ēnu diena. Ēnu diena ir 
pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības 
programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā 
skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu 
garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja 
darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, 
lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Lūk, kā mums 
gāja.

l 1. klases skolēni kā klases kolektīvs izpētīja 
un guva priekšstatu par aušanu un kokapstrādi no 
sendienām līdz mūsdienām. Viņi tikās ar Pāvilos-
tas audējām aušanas darbnīcā, iepazina amatu, iz-
mēģināja savas prasmes lupatu celiņu aušanā. Tad 
sekoja tikšanās ar zēnu mājturības un tehnoloģiju 
skolotāju skolas kokapstrādes darbnīcā, kur katrs 
uzmeistaroja sev mobilā tālruņa statīvu. 

l 2. klase devās uz Pāvilostas bibliotēku, lai ie-
pazītos ar bibliotekāra profesiju. Skolēnus sagaidīja 
bibliotekāres Mairita Vītola un Elīna Horna. Biblio-
tēkas darbinieces bija sarūpējušas arī praktisku no-
darbību – krāsainu sveču liešanu. Neizpalika jauka 
pasēdēšana pie tējas tases. 

l 3. klases skolēni viesojās Pāvilostas kultūras 
namā, kur viņus uzņēma un izklaidēja viss kolek-
tīvs (Silva, Marita, Gita, Ēriks) Tika apgūtas jaunas 
rotaļas, minētas mīklas, atkārtotas tautas dziesmas, 
spēlēts mēmais šovs, skatīta īsfilma, svinēta Meteņ-
diena, gatavota pankūku mīkla, klāts galds un ēstas 
pankūkas.  

l 4. klases skolēni devās uz Latvijas Pasta Pā-
vilostas nodaļu, kur iepazinās ar pasta vadītājas, 
operatores Ineses un pastnieču Gitas un  Dzintras 
darba specifiku un pienākumiem. Skolēni guva vēr-
tīgas atziņas, kā arī saņēma pasta darbinieču sarū-
pētās dāvaniņas. 

l 5. klase šogad ēnoja ostas pārvaldi un robež-
sardzi. Ostas pārvaldē tika pastāstīts par ostas at-
tīstības plāniem nākotnē, par molu celtniecību. Arī 
par to, ka molu pagarināšana ir vajadzīga, lai katru 
pavasari nebūtu jātīra upes gultne. Sakārtojot ostas 
infrastruktūru, ienāktu vairāk jahtu un arī peļņa os-
tas attīstības plāniem. Ikdienā ostas pārvaldes dar-
binieki lielākoties pavada laiku pie datora. Savukārt 
robežsardze uzmana mūsu drošību. Skolēni uzzinā-
ja, kā var atšķirt viltotu pasi no īstas pases, aplū-
koja pludmali novērošanas kamerās.  Mums atļāva 
paskatīties caur binokli. Mēs caur kamerām apska-
tījāmies  jūrmalu. 

l Lielāko klašu skolēni ēnoja individuāli dažā-
dās vietās un dažādas profesijas. Skolēnu pieredzes 
stāsti ir ļoti interesanti, tāpēc piedāvājam 8. klases 
skolēna Daniela Zundmaņa stāstījumu: “Šogad Ēnu 
dienā man bija iespēja ēnot slimnīcā. Es atrados ķī-
mijterapijas nodaļā, kur apciemoju savu māsu, kura 
tur strādā. Aizbraucot uz slimnīcu, mani ļoti laipni sa-
gaidīja personāls. Tālāk devos uz nodaļu. Rīts iesākās 
ar to, ka man bija jāsagatavo, jāsajauc pēc parauga 
rīta nepieciešamās zāles. Tad gājām pacientiem tās 
izsniegt. Šāds darbs bija jādara lielāko dienas daļu. 
Man bija iespēja redzēt, kā notiek asins noliešana. 
Tas bija interesanti, jo tik bieži to nevar redzēt. Tad 
es devos uz vietu, kur tiek parakstītas atļaujas par 
ķīmisko vielu lietošanu pacientiem. Pēc tam, kad at-
ļaujas tika parakstītas, mēs devāmies pusdienot. Kad 

paēdām pusdienas, mani izveda nelielā ekskursijā 
pa nodaļu. Apskatīju zāļu noliktavas, kas bija inte-
resanti. Vakarpusē mēs parakstījām dokumentus un 
devāmies mājās. Es šajā Ēnu dienā ieguvu ļoti daudz 
jaunu atziņu. Iepazinu cilvēku raksturus un uzvedību 
slimnīcas telpās. Es nākotnē noteikti esmu gatavs mā-
cīties par ārstu, jo tas ir interesants darbs. Tev katrā 
dienā būs citādāki darba pienākumi. Tu, strādājot 
slimnīcā, vari palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem, un tas 
ir ļoti labi. Visiem iesaku doties vismaz vienreiz ēnot 
slimnīcas darbinieku, jo katrā mirklī tu uzzini jaunas 
un interesantas lietas.”

â 14. februārī, īstenojot iniciatīvas “Latvijas sko-
las soma” projektu, Pāvilostas vidusskolas aktu zālē 
tika rādīta Ē. Vilsona monoizrāde “Nezāle” (stāsta 
autors Rūdolfs Blaumanis). Izrādē tika iesaistīti sko-
lēni, kas, piedaloties izrādē, palīdzēja stāsta atspo-
guļošanā. Stāsts pauda, ka jebkurā laikmetā cilvēki 
ir neganti, citi – prātīgi, labsirdīgi vai cietsirdīgi un 
kā uzvedas dažādās ikdienas situācijās.

â 14. februārī par godu Valentīna dienai skolē-
nu līdzpārvalde “Skolas balss” rīkoja skolas pārīšu 
konkursu ar dažādiem uzdevumiem. Konkursam 
kopumā pieteicās 32 pārīši, kuri cīnījās par galveno 
balvu – svētku pusdienām. Šogad laimīgie veiksmi-
nieki  – Marta un Aleksandrs, Ieva un Valts, Rasa 
un Edijs, Liene un Samanta – svētku pusdienas pie 
skaisti klāta galda baudīja 15. februārī. 

â 15. februārī aktu zāle bija rotāta baloniem, 
sirsniņām un ziediņiem. Skolēnu līdzpārvalde “Sko-
las balss” pēcpusdienā plkst. 18.00 gaidīja lielus un 
mazus dejotgribētājus gadskārtējā Valentīndienas 
diskotēkā. Mūziku un atrakcijas nodrošināja skolē-
nu līdzpārvalde. Uz disenīti bija ieradušies arī vēl 
tikai topošie skolēni, par kuriem atbildīgi rūpējās 
vecāko klašu skolēni.

Pāvilostas vidusskolas ziņasPāvilostas novada pašvaldība 
izsludina konkursu 

Pāvilostas novada pašvaldības 
izglītības metodiķa amatam

Prasības:
l augstākā pedagoģiskā izglītība vai otrā līmeņa 
 augstākā profesionālā izglītība 
 izglītības vai izglītības vadības jomā;
l vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības 
 vai izglītības vadības jomā;
l normatīvo aktu pārzināšana izglītības jomā;
l pieredze izglītības jomas normatīvo aktu sagatavošanā;
l elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, 
 teicamas komunikācijas prasmes;
l izpratne par kompetencēs balstīta mācību satura 
 ieviešanu izglītībā;
l spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, 
 prasme to analizēt.
l teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
l prasme informācijas tehnoloģiju izmantošanā;
l valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
l vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas   

 profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
 

Galvenie pienākumi:
l vadīt izglītības darbu novadā;
l pārraudzīt novada pašvaldības izglītības iestādes, 
 uzraudzīt to darbu pašvaldībai 
 noteikto funkciju pildīšanai izglītības jomā, atbilstību 
 normatīvajiem aktiem;
l veikt Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēto funkciju 
 novadam izglītības jautājumos izpildi;
l pieņemt un konsultēt klātienē un attālināti klientus, sagatavot
 atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, veikt
 saraksti  noteikto amata pienākumu kompetences ietvaros;
l veikt mērķdotāciju sadali Pāvilostas novada izglītības iestādēm,
 pārbaudīt un saskaņot tarifikācijas atbilstoši skolu 
 mācību plāniem;
l administrēt Pāvilostas novada izglītības iestāžu VIIS datu bāzi;
l sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai Pāvilostas novada
 domes un tās komiteju sēdēs par izglītības nozares 
 jautājumiem, pēc lēmuma pieņemšanas kontrolēt to izpildi;
l pārraudzīt un koordinēt ar izglītību saistītu pasākumu 
 organizēšanu novadā, tajā skaitā ar interešu izglītību 
 saistītos pasākumus.
 

Konkursa pretendentam jāiesniedz:
l iesniegums un motivācijas vēstule;
l īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
l izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas 
 (uzrādot oriģinālus);
l vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules;
l redzējums par izglītības jomas attīstību novadā (līdz 2 A4 lapām).

Ar pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties 
pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.

Darba laiks: nepilna laika  5 dienu (20 stundu) darba nedēļa. 
Darba alga (bruto): 434,00 EUR.
Iespējams darbu veikt amatu apvienošanas kārtībā.

Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt 
personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz 
aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Pāvilostas novada pašvaldības 
izglītības metodiķa amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā no-
sūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2019. gada 27. marta plkst. 16.00. Informā-
cija pa tālruni 63498261.

“Mīli mani!” Vērgalē
23. februārī Vērgales kultūras namā viesojās Jaunais muzi-

kālais teātris no Rīgas ar izrādi “Mīli mani!” pēc Aivas Birbeles 
stāsta motīviem.

Izrādē pusmūža pāra attiecības atspoguļoja aktieri Gunta Virka-
va un Zigurds Neimanis, uzsverot, cik svarīgi ir novērtēt to, ka otrs 
cilvēks ir vienmēr blakus. Pēc izrādes kultūras nama vadītāja dāvāja 
aktieriem ziedus un, atceroties svētkus, ko pirms daudziem gadiem 
svinējām 23. februārī, aicināja zālē sēdošās dāmas sveikt kungus Vī-
riešu dienā, bet īpašs sveiciens tika Z. Neimanim šajos svētkos!

Vita Braže
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Pāvilostas novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto projektu 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 
Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

Pāvilostas sporta zālē 23. feb-
ruārī un 2. martā aizvadīts ikga-
dējais un tradicionālais sporta pa-
sākums, kas šogad notika jau 13. 
reizi. 

Pāvilostas novada sporta die-
nu pirmsākums meklējams 2006. 
gada pavasarī, kad gada sākumā, 
piesaistot Valsts investīciju prog-
rammas un Aizsardzības ministri-
jas līdzfinansējumu, Pāvilostā tika 
nodota jaunā, plašā sporta zāle, kur 
sportot gribētājiem sanākt kopā, lai 
uzspēlētu zāles futbolu, volejbolu 
un piedalītos individuālajos sporta 
veidos. Pāvilostas sporta diena bija 
svētki gan pašiem sportistiem, gan 
visiem pāvilostniekiem. 

Vēlākos gados Pāvilostas spor-
ta dienā jau esošajiem komandu 
sporta veidiem zāles futbolam un 
volejbolam pievienojās vēl viena 
bumbas spēle – basketbols. Bet 
2010. gadā Pāvilostas sporta die-

nas tika aizvadītas ar jauno nosau-
kumu – Pāvilostas novada sporta 
dienas – un notika trīs dienas pēc 
kārtas. Vien pēdējos gados Pāvil-
ostas novada sporta dienas norit 
divas sestdienas pēc kārtas.

Šogad pirmā Pāvilostas novada 
sporta diena notika 23. februārī 
Pāvilostas sporta zālē, kuru atklāja 
basketbolisti, piedaloties Pāvilos-
tas novada ceļojošā kausa izcīņā 
basketbolā. Par ceļojošo kausu un 
godalgotajām vietām cīnījās četras 
komandas. Izspēlējot sešas sav-
starpējās spēles katrai komandai 
ar katru, rezultāti šādi: koman-
das “Rkrasts” – “Pāvilosta”, ar re-
zultātu 11:51 uzvarēja komanda 
“Pāvilosta”; komandas “Vērgale” 
– “Snaiperi”, ar rezultātu 40:2 uz-
varēja komanda “Vērgale”; koman-
das “Pāvilosta” – “Snaiperi”, ar 
rezultātu 49:29 uzvarēja komanda 
“Pāvilosta”; komandas “Rkrasts” 

– “Vērgale”, ar rezultātu 22:80 
uzvarēja komanda “Vērgale”; ko-
mandas “Vērgale” – “Pāvilosta”, ar 
rezultātu 32:37 uzvarēja komanda 
“Pāvilosta”, un komandas “Snaipe-
ri” – “Rkrasts”, ar rezultātu 42:23 
uzvarēja komanda “Snaiperi”. Sa-
skaitot iegūtos punktus, par ceļo-
jošā kausa īpašniekiem basketbolā 
uz gadu kļūst komanda “Pāvilos-
ta”, kurā spēlēja Ivo Jaunzems, Ar-
vis Pētermanis, Henrijs Tomilovs, 
Ivars Horns, Artis Zalonskis un 
Matīss Eihvalds. 2. vietā ierindojās 
komanda “Vērgale”, kurā spēlēja 
Kristaps Kabiņeckis, Dzintars Se-
menkovs, Dāvis Pirtnieks, Guntis 
Reters, Reinis Trofimovs, Kristaps 
Jegoruškins, Edgars Sils, Artūrs 
Jakubauskis un Aivis Sils. God-
pilnajā 3. vietā palika komanda 
“Snaiperi”, kurā spēlēja Kristers 
Cābelis, Kārlis Vītols, Kristofers 
Pētermanis, Krišs Rudzājs, Jānis 

Štokmanis, Leo Kiričenko, Gints 
Šulcs un Edgars  Ķipsts. Savu-
kārt 4. vietā ierindojās komanda 
“Rkrasts”. Tajā spēlēja skolas jau-
nieši, kuriem šis bija ļoti labs tre-
niņš, lai celtu savu meistarību un 
pilnveidotu spēlētprasmi, lai atkal 
piedalītos nākamā gadā.

Jau vēlākā pēcpusdienā Pāvil-
ostas novada sporta dienu pirmā 
diena turpinājās ar Pāvilostas no-
vada ceļojošā kausa izcīņu zāles 
futbolā, kurā piedalījās trīs koman-
das. Izspēlējot trīs savstarpējās 
spēles katrai komandai ar katru, 
rezultāti šādi: komandas “Pāvilos-
ta” – “Neieradās”, ar rezultātu 21:1 

uzvarēja komanda “Pāvilosta”; ko-
mandas “Izlase” – “Neieradās”, ar 
rezultātu 22:0 uzvarēja komanda 
“Izlase”, un komandas “Izlase” 
– “Pāvilosta”, spraigā spēlē, kur 
neviena no komandām negrasījās 
padoties, ar rezultātu 3:2 tomēr uz-
varēja pieredzes bagātākā koman-
da “Izlase”. Saskaitot komandu ie-
gūtos punktus, par ceļojošā kausa 
zāles futbolā īpašniekiem uz gadu 
kļuva komanda “Izlase”, kura zāles 
futbola ceļojošo kausu izcīnīja nu 
jau trešo gadu pēc kārtas. “Izlases” 
komandā spēlēja Ivars Horns, Ar-
tis Zalonskis, Ivo Jaunzems, Matīss 
Eihvalds, Jānis Gruntmanis, Arvis 

Par ceļojošā kausa īpašniekiem basketbolā  uz gadu kļūst komanda “Pāvilosta”. Par ceļojošā kausa zāles futbolā īpašniekiem uz gadu kļuva komanda “Izlase”.

Komanda “Alejas” ieguva godpilno 1. vietu un tiesības uz gadu paturēt ceļojošo kausu volejbolā. 

Notiek cīņa par labākā šaha spēlētāja titulu.

Novusa spēle jauniešu vidū ir kļuvusi ļoti populāra.

Foto: M. Kurčanova

PĀVILOSTĀ AIZRIT TRADICIONĀLĀS 
PĀVILOSTAS NOVADA SPORTA DIENAS
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Barsukovs, Arvis Pētermanis un 
Aldis Barsukovs. 2. vietā ierindojās 
“Pāvilostas” komanda, kurā spēlēja 
Gints Šulcs, Kristers Cābelis, And-
ris Cābelis, Kārlis Rudzājs, Toms 
Podziņš, Uvis Kārlis Mūrnieks un 
Ilmārs Šņore. Savukārt 3. vietā 
palika komanda “Neieradās”, kurā 
spēlēja Klāvs Pauls Vējkājs, Edijs 
Bielis, Armands Skudra, Jānis Ūd-
riņš, Mikus Vīgants, Markuss La-
zukins un Henrijs Bozko.

Līdz ar to ceļojošie kausi bas-
ketbolā un futbolā, kā arī godalgo-
tās medaļas starp komandām un 
dalībniekiem bija sadalītas. 

Vairāk nekā 50 individuālo 
sporta veidu cienītāji 2. martā 
pulcējās Pāvilostas sporta zālē, lai 
piedalītos Pāvilostas novada sporta 
dienās.  Lielākais dalībnieku skaits 
bija tenisā, novusā un šautriņu me-
šanā, bet dambretes un šaha spēlē 
pulcējās tie sportisti, kas labi pie-
prot un pārzina šo sporta veidu. 
Diemžēl uz zolītes spēli pieteicās 
nepietiekams dalībnieku skaits un 
tā nenotika.

Pāvilostas novada sporta dienu 
individuālo sporta veidu rezultāti: 
šautriņu mešana, meitenes: 1. vie-
tā Airita Barsukova, 2. vietā Saman-
ta Zveja, 3. vietā Monta Tumpele. 
Zēni: 1. vietā Markuss Lazukins, 
2. vietā Kristiāns Roberts Gert-
sons, 3. vietā Jānis Ūdriņš. Sievie-
tes: 1. vietā Kristiāna Šeiko, 2.vietā 
Liene Šķila, 3.vietā Aija Barsukova. 
Vīri:1.vietā Guntis Balodis, 2.vietā 
Edgars Ķipsts, 3.vietā Matīss Eih-
valds. Novuss, zēni: 1.vietā Edijs 
Bielis, 2. vietā Markuss Lazukins, 
3. vietā Roberts Vaškus. Sievietes: 
1. vietā Rudīte Bērziņa, 2. vietā Lie-
ne Šķila, 3. vietā Kristiāna Šeiko. 
Vīri: 1. vietā Ģirts Lanka, 2. vietā 
Armands Skudra, 3. vietā Uvis 
Kārlis  Mūrnieks. Šahs bērniem: 
1. vietā Gusts Brūklis, 2. vietā 
Klāvs Pauls Vējkājs, 3. vietā Edijs 
Bielis. Šahs pieaugušajiem: 1. vietā 
Rudīte Bērziņa, 2. vietā Kristers 
Cābelis, 3. vietā Zintis Vīgulis. 
Dambrete, zēni: 1. vietā Mikuss Vī-
gants, 2. vietā Jānis Ūdriņš, 3. vie-
tā Roberts Vaškus Sievas: 1. vietā 
Rudīte Bērziņa, 2. vietā Kristiāna 
Šeiko, 3. vietā Liene Šķila. Vīri: 
1. vietā Arvis Barsukovs, 2. vie-
tā Zintis Vīgulis, 3. vietā Artūrs 
Bērziņš. Galda teniss, meitenes: 
1. vietā Airita Barsukova, 2. vietā 

Monta Tumpele, 3. vietā Saman-
ta Zveja. Zēni: 1. vietā Kristiāns 
Roberts Gertsons, 2. vietā Klāvs 
Pauls Vējkājs, 3. vietā Jānis Ūdriņš 
Sievietes: 1. vietā Arita Mūrniece, 
2. vietā Laila Priedola, 3. vietā Aija 
Barsukova. Vīri: 1. vietā Guntis Ba-
lodis, 2. vietā Uldis Kristapsons, 
3. vietā Ivo Jaunzems.

Šogad neierasti liels dalībnie-
ku skaits pieteicās volejbola spē-
lēm. Kopā 7 komandas un turpat 
60 volejbolistu. Un tikpat daudz 
zālē sēdēja arī komandu atbalstī-
tāju. Tas tikai pierāda, ka volejbols 
un sports Pāvilostā ir lielā cieņā. 
Visas komandas vienlīdz stipras, 
tik kādai vairāk vai mazāk uzspī-
dēja veiksme. Šogad par kausu 
un medaļām cīnījās komandas: 
“Mārsils”, “Bruzix”, “AC un CO”, 
“Dome”, “Pāvilosta”, “Alejas” un 
“Vērgale”.

Sadalot komandas divās apakš-
grupās, rezultāti šādi:

1. grupas spēles:
1. “Alejas” – “Vērgale”, ar re-

zultātu 1:2 uzvarēja “Vērgale”;
2. “Pāvilosta” – “Mārsils”, ar 

rezultātu 0:2 uzvarēja “Mārsils”;
3. “Vērgale” – “Mārsils”, ar re-

zultātu 2:1 uzvarēja “Vērgale”;
4. “Alejas” – “Pāvilosta”, ar re-

zultātu 2:0 uzvarēja “Alejas”; 
5. “Pāvilosta” – “Vērgale”, ar 

rezultātu 0:2 uzvarēja “Vērgale”’; 
6. “Pāvilosta” – “Alejas”, ar re-

zultātu 0:2 uzvarēja “Alejas”;
2. grupas spēles:
1. “Bruzix” – “AC un CO”, ar 

rezultātu 0:2 uzvarēja “AC un CO”;
2. “Dome – Bruzix”, ar rezultā-

tu 1:2 uzvarēja “Bruzix”;
3. “AC un CO” – “Dome”, ar 

rezultātu 2:0 uzvarēja “AC un CO”.
Spēlē par 5. un 6. vietu tikās 

komandas: “Mārsils” – “Dome”, 
ar rezultātu 2:1 uzvarēja koman-
da “Mārsils”, iegūstot 5. vietu un 
komandu “Dome” ierindojot 6. 
vietā. Spēlēs par iekļūšanu finā-
lā sacentās komandas “Vērgale” 
– “Bruzix”, ar rezultātu 2:0 uzva-
rēja un uz finālu izgāja komanda 
“Vērgale”. Komanda “AC un CO” 
– “Alejas” ar rezultātu 0:2 uzvarēja 
komanda “Alejas”.  Spēle par 3. vie-
tu  sacentās komandas “Bruzix” un 
“AC un CO”. Ar rezultātu 1:2 uzva-
rēja “AC un CO”, iegūstot 3. vietu, 
bet komandu “Bruzix” ierindojot 4. 
vietā. Finālā tikās komandas “Ale-

Individuālo sporta veidu cienītāji agrā sestdienas rītā ir ieradušies Pāvilostas sporta zālē, lai piedalītos Pāvilostas novada “Sporta dienās 2019”.

jas” un “Vērgale”. Ļoti līdzvērtīgās 
un spraigās spēlēs ar rezultātu 2:0 
uzvarēja komanda “Alejas”, iegūs-
tot godpilno 1. vietu un ceļojošo 
kausu volejbolā uz gadu. Savukārt 
komanda “Vērgale” ierindojās 
2. vietā.

Komandā “Alejas” spēlēja Sol-
veiga Ansone, Zane Ansone, Indra 
Rebuka, Artis Zalonskis, Ivo Jaun-
zems, Matīss Eihvalds un Ansis 
Horna.

Komandā “Vērgale” spēlēja: 
Reinis Trofimovs, Elīna Miltiņa, 
Valters Pirktiņš, Arta Ēberliņa, 
Dzintars Semenkovs, Harijs Aniņš 
un Paula Salmiņa.

Komandā “AC un CO” spēlēja: 
Andris Cābelis, Kristers Cābelis, 
Edgars Stonis, Krišs Rudzājs, Te-
rēze Cābele un Elvita Freidenfelde.

Pāvilostas novada “Sporta 
dienu 2019” spēļu izskaņā sporta 
organizators Aldis Barsukovs pa-
teicās komandu spēlētājiem, indi-
viduālo sporta veidu cienītājiem 
un visiem līdzjutējiem par dalību 
spēlēs un atbalstu, kā arī aicināja 
uz tikšanos nākamā gada sporta 
dienās. 

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv 
sadaļā “Fotogalerijas”

Tā kā Pāvilostas novada paš-
valdība 2017. gadā uzsāka un arī 
šogad novadā realizē projektu 
“Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Pāvilostas novadā”, arī 
šī gada sporta dienas tika aizvadī-
tas pēc šī projekta. 

Rakstu veidoja: sporta 
organizators Aldis Barsukovs  

un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

 

Piedalās seniori no Pāvilostas, Vērgales un Virgas 
 

2019. gada 23. martā plkst. 10.00 
Pāvilostas sporta zālē, Dzintaru ielā 52 

 
Sacensību disciplīnas: 
 dambrete; 
 novuss; 
 zolīte; 

 
Dalībnieku vecums: no 55 gadiem un vecāki.  
 

 
 
Interesentiem Pāvilostā un Sakas pagastā  
Pieteikties pie Guntas Raibartes pa tel. 29383676  
un Vērgales pagastā  
pie Velgas Freimanes pa tel. 29189223. 

 

SENIORU 
SPORTA SPĒLES 

 šautriņu mešana; 
 basketbola metieni;  
 stafete. 
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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 aprīļa izdevumam jāiesniedz līdz 28. martam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

MŪŽĪBĀ 
VĒRGALES PAGASTĀ

JĀNIS VESPERIS 
(7.09.1940. – 5.02.2019.)

SAKAS PAGASTĀ

ANDRIS JAUNSKUNGS 
28.03.1960. – 21.02.2019.

Izsakām līdzjūtību!

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2019. gada februārī 
Pāvilostas novadā reģistrēti:

JAUNDZIMUŠIE – 
1 meitene Sakas pagastā,

LAULĪBAS – 1 laulība.

                          Sveicam ģimenes!

Mums zināms ir tāds vārdiņš: Turies!
Ko saka tad, kad lieki citi vārdi,
Kad ceļā pēkšņi uznākusi tumsa,
Uz pagātni ir aizcirtušies vārti!

(N.Dzirkale)
Pāvilostas novada Sociālais dienests 
izsaka dziļu līdzjūtību kolēģei 
Irēnai JAUNSKUNGAI, vīru zaudējot!

LĪDZJŪTĪBA

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2019. gada 26. martā:
n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē;  
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

RADOŠĀS NODARBĪBAS VĒRGALĒ
Vai jūs gribētu iemācīties izgatavot lietas, radot prieku gan sev, gan citiem? 
Piemēram: izliet ziepītes, izgatavot rotas vai piespraudes, apgleznot stiklu 
vai darboties ar koka ripām (krūzīšu paliktņi, ledusskapju magnētiņi) 
vai varbūt veidot filca glezniņas un citas aktivitātes. Nodarbības vadīs 
pasniedzēja Anda Vītola no Skrundas. Lūdzu, sekojiet informācijai par 
nodarbībām Pāvilostas mājaslapā vai afišās, vai interesēties pa telefonu 
29189223 pie Velgas, jo nodarbības notiks kultūras nama telpās. 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
â Tiek aicinātas personas ar izteikti mazkustīgu dzīvesveidu 

un/vai ar kustību traucējumiem uz nodarbībām ar zemu intensitā-
ti. Nodarbību mērķis – uzlabot kustību un dzīves kvalitāti. Nodarbības 
organizētas ar Pāvilostas novada domes atbalstu un iedzīvotājiem ir bez 
maksas. Plānotās nodarbības notiks: pirmdienās plkst. 17.00 Vērgales 
kultūras namā, otrdienās plkst. 17.00 Pāvilostā, Veselības un sociālā cen-
trā, Lejas ielā 10, Pāvilostā. Nodarbības vada sertificēta fizioterapeite 
Evita Štrāla.

â Aicinājums tiem iedzīvotājiem, kam ir nepieciešama informāci-
ja vai palīdzība barikāžu dalībnieku apliecības nokārtošanai, zvanīt 
Guntai RAIBARTEI pa tel. 29383676 (pavilostniekiem un saceniekiem) 
vai Mirdzai SĪPOLAI pa tel. 29338335 (vērgalniekiem) līdz 18. aprīlim. 
Plānots, ka 29. aprīlī Pāvilostā ieradīsies 1991. gada barikāžu dalībnie-
ku biedrība, kas ir tiesīga izsniegt šīs  apliecības. OBLIGĀTI! Līdzi jābūt 
pasei un Piemiņas zīmes apliecībai. Apliecība paredzēta uzrādīšanai 
valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu 
dalībnieku statusu”. Šis likums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt 
šīm personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakal-
pojumu saņemšanā.

â Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems apmeklētājus Vērgales pa-
gasta pārvaldē 12. martā no plkst. 9.00 līdz 12.00.

â Pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone informē, ka jebkurš 
iedzīvotājs drīkst izmest sašķirotus atkritumus šķirošanas kontei-
neros, kas atrodas pašvaldības administrācijas ēkas (Dzintaru iela 73, 
Pāvilosta) sētā un Dzintaru ielas 97. mājas pagalmā.

ATVAĻINĀJUMĀ
Vērgales pagasta muzeja vadītāja Mirdza SĪPOLA būs atvaļinājumā no 

4. līdz 17. martam.

PĀVILOSTĀ

l Pāvilostas bibliotēkā līdz marta beigām skatāma pāvilostnieces Ru-
dītes Jances ROKDARBU IZSTĀDE.

l Pāvilostas bibliotēkā visu martu apskatāma ceļojošā izstāde “MU-
MINU ĢIMENE NO SOMIJAS”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 16. martā plkst. 17.00 dziedātā-
ji un dejotāji ielūdz uz pavasara koncertu “SAULE AUDA AUDEKLIŅU”. 
Piedalās Saldus TIKS centra sieviešu koris “Varavīksne”, Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama sieviešu koris “Sīga” un VPDK “Mārsils”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 17. martā plkst. 18.00 Jaunais 
brīnumu cirks piedāvā izrādi “DĪVAS NEPARASTIE PIEDZĪVOJUMI VIES-
NĪCĀ”. Biļešu cena 6,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam 25% atlaide.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 23. martā plkst. 21.00 PAVA-
SARA BALLE kopā ar grupām: “Piemare”, “Sporta ielas muzikanti” un 
“4kW”. Ieeja 5,00 EUR. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 29366112.

l Pāvilostas sporta zālē 23. martā plkst. 10.00 SENIORU SPORTA 
SPĒLES. Vairāk par pasākumu skatīt 15. lpp.

l 25. martā plkst. 16.30 ATCERES BRĪDIS komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai pie piemiņas akmens Pāvilostas pilsētas Simtgades parkā. 
Turpinājums Pāvilostas pilsētas kultūras namā plkst. 17.00 Pāvilostas ama-
tierteātra un Baltinavas amatierteātra  “Pālādes” izrādes “Apsolītā zeme” 
videoversija. Ieeja bez maksas.

VĒRGALĒ

l Vērgales kultūras namā no 4. marta līdz aprīļa vidum ir aplūkojamas 
Liepājas Tautas fotostudijas “FOTAST” FOTOGRĀFIJAS no izstādes, kas 
ir veltīta studijas 60 gadiem.

l Vērgales kultūras namā 17. martā plkst. 12.00 Jaunais brīnumu 
cirks piedāvā izrādi “DĪVAS NEPARASTIE PIEDZĪVOJUMI VIESNĪCĀ”. Bi-
ļešu cena 6,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam 25% atlaide.

l Vērgales kultūras namā 19. martā plkst. 16.00 aicināti uz tikšanos 
ar gastroenterologu, profesoru ANATOLIJU DANILĀNU par tēmu “Vese-
līgs uzturs onkoloģisko slimību profilaksei”. 

l…Tās baisās dienas nekad neaizmirst… 25. martā plkst. 12.00 piemi-
nēsim komunistiskā režīma upurus un NOLIKSIM ZIEDUS PIE PIEMIŅAS 
AKMENS Vērgales kapsētā. Būs transports.

l Ir pavasaris atnācis,  
 Atkal sniegpulksteņus atnesis  
 Un prieku sirdī ielējis... 
Vērgales kultūras namā 29. martā plkst. 17.00 notiks gadskārtējais 

dziesmu vakars “VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS”. Aicinām piedalīties 
dziedātājus no 1 līdz 101 gada vecumam. Dalībniekus lūdzam pieteikties 
personiski vai pa telefonu 29338335 pie Sniegpulkstenīša krustmātes Mir-
dzas Sīpolas.

ZIEMUPĒ

l No 5. marta Ziemupes tautas namā apskatāma Silvijas Teteres 
(Reģi) IZŠŪTO GLEZNU IZSTĀDE.

l 16. martā plkst. 20.00 Ziemupes tautas namā  groziņvakars “PIE 
ĢIMENES PAVARDA” Nr. 37. Ņemiet līdzi dāvaniņu ar vēlējumu, aiciniet 
draugus, radus. Muzicēs Arvis. Pieteikties Ziemupes bibliotēkā, zvaniet – 
29437166. Ieeja uz pasākumu 10,00 EUR no ģimenes.

l Vairs manis neesot,
 Ak, neticiet, es esmu
 Ar jums, starp jums
 Ar maigo ziedu dvesmu,
 Ik rasas pilienā, kas saulē lās,
 Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās…
                                        (I. Rudene)
Ziemupē 25. martā plkst. 11.00 PIEMIŅAS BRĪDIS pie Gaišā skumju 

akmens.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

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

projekta  Nr. 9.2.4.2.//16/1/056, rīko tikšanos ar

gastroenterologu, profesoru
ANATOLIJU DANILĀNU

NO PĀVILOSTAS UZ 
PASĀKUMU VĒRGALĒ 
TIKS ORGANIZĒTS 
PAŠVALDĪBAS TRANSPORTS. 
Interesentiem pieteikties 
pie Vizmas Ģēģeres pa tel. 63484561. 
Izbraukšana no Pāvilostas pieturām
plkst. 15.00 (sākot ar Dzintaru ielu 2).

par tēmu: 
VESELĪGS UZTURS ONKOLOĢISKO 

SLIMĪBU PROFILAKSEI

19. martā plkst. 16.00
Vērgales kultūras namā


