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Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem un 
ierastajiem svinīgajiem svētku pasāku-
miem Pāvilostā un Vērgalē novembrī, arī 
šogad Pāvilostas novada iedzīvotāji aicināti 
pieteikt novadniekus un institūcijas pašval-
dības apbalvojumiem, lai valsts svētku pa-
sākumos godinātu pieteiktos pretendentus.

Līdz 22. oktobrim aicinām teikt labus 
vārdus par saviem līdzcilvēkiem un pie-
teikt tos šādās nominācijās:

titulam “GODA NOVADNIEKS” – aug-
stākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko 
piešķir par sevišķiem nopelniem novada 
labā;

nominācijai “LABAIS DARBS NOVA-
DAM”, kurā tiek izvirzīti nominanti un 
godināti ar Pāvilostas novada apbalvoju-
mu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu 
sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesumu 
novadam, nesaņemot par to materiālu at-
līdzību.

Aicinām aktīvi balsot arī par vienu 
no trim kandidātiem, kas izvirzīti titulam 
“GADA NOVADNIEKS” – Pāvilostas nova-
da apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu 
ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedris-
kajā, saimnieciskajā vai privātuzņēmuma 
darbā par konkrētu periodu.

Vēršoties ar rakstisku iesniegumu Pā-
vilostas novada domē (Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā), izvirziet savus līdzcilvēkus PA-
TEICĪBAS raksta saņemšanai, tajā norādot 
ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņe-
mamo amatu vai nodarbošanos; vispusīgu 
to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina 
apbalvot ar Pāvilostas novada apbalvoju-
mu; iesniedzēja fiziskās personas vārdu, 
uzvārdu vai iesniedzēja juridiskās perso-
nas nosaukumu. Pateicības rakstu piešķir, 
atzīmējot darba jubilejas vai sasniegumus, 
par kuriem netiek piešķirti augstākie Pā-
vilostas novada pateicības apliecinājumi, 

kā arī par sabiedrisku darbu otra līdzcil-
vēka labā.

Balsošanas urnas un anketas izvietotas 
novada pašvaldības ēkā (Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā), Vērgales pagasta pārvaldē, Pā-
vilostas novada Tūrisma informācijas cen-
trā un visās novada bibliotēkās. 

Arī šogad balsot par nomināciju “Gada 
novadnieks 2019” varat elektroniski Pā-
vilostas novada mājaslapā www.pavilos-
ta.lv (labajā augšējā stūrī meklējiet zilu 
lodziņu ar uzrakstu “Aptaujas anketas 
2019. gada nominācijām”). 

Esiet atsaucīgi!

                                                                           

(pretendenta vārds, uzvārds)

PAMATOJUMS

ANKETAS IESNIEDZĒJS
                        

    

                 (paraksts)                                                                                                                ( vārds, uzvārds)

A N K E T A

AICINĀM IZVIRZĪT GADA LABĀKOS NOVADNIEKUS!

Prieks ir izstarot un izdalīt,
Izdalīt to, kas mums pieder.
Vienalga, vai tā būtu maize vai māja,
Doma vai sapnis.
Un zināt, ka ir kāds, kas to saņem!

Ļoti cienījamie skolotāji!
Vēlam, lai šajā dienā 
saņemtā mīlestība 
un rudenīgie ziedi 
dod enerģiju 
un spēku 
visam 
turpmākajam 
mācību 
gadam!

Sirsnīgi sveicam 
Skolotāju 
dienā!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Nominācijā “GADA NOVADNIEKS 2019” balsoju par: 

Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE – par daudzu projektu veiksmīgu 
realizēšanu Pāvilostas novada pašvaldībā vairāku gadu garumā, tādējādi sekmējot Pāvilostas novada ilgtspējīgu 
attīstību, teritorijas sakārtotību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Pāvilostas jahtu ostas uzraugs Ģirts VAGOTIŅŠ-VAGULIS – par Pāvilostas novada pozitīvā tēla uzturēšanu 
un popularizēšanu iejūtoties Pāvilostas jahtu ostas kapteiņa, Ziemupes Ziemassvētku vecīša un Zvejnieku svēt-
ku Neptūna tēlos, par aktīvu darbību novada kultūras dzīvē.

Biedrības “Ziemupīte” vadītāja Daina VANAGA – par sentēvu tradīciju uzturēšanu un popularizēšanu, pie-
kopjot latvisku dzīvesziņu un organizējot dažādu gadskārtu pasākumus Ziemupē, par Pāvilostas novada vārda 
nešanu ārpus novada robežām.

Lūgums ar krustveida atzīmi “X” atzīmēt jūsu izvēli. Anketa tiks uzskatīta par derīgu ar vienu veiktu atzīmi.

Nominācijai “LABAIS DARBS NOVADAM 2019” izvirzu: 
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, 
Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS. Neparedzētu aps-
tākļu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Ralfs JENERTS. Sēdi protokolēja pašvaldības kance-
lejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē izskatīts viens darba kārtības punkts “Par mieriz-
līguma slēgšanu”.

Pāvilostas novada domes 2019. gada 26. augusta sēdē tika izskatīts pašvaldības juri-
disko pakalpojumu sniedzējas SIA “OZA” 19.08.2019. iesniegums Nr. 1/2019 par mieriz-
līguma noslēgšanu civillietā Nr. C69215118 Vārds, Uzvārds prasībā pret Pāvilostas novada 
pašvaldību par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 5000 EUR apmērā un algas starpības 
1311,79 EUR apmērā piedziņu. 

Konstatēja, ka 2018. gada 27. aprīlī Vārds, Uzvārds iesniedza tiesā prasības pieteiku-
mu par morālā kaitējuma kompensācijas un darba algas starpības piedziņu. Morālā kai-
tējuma kompensācijas atlīdzība pamatota ar Vārds, Uzvārds uzskatu, ka viņai kā Vērgales 
pagasta muzeja klientu apkalpošanas speciālistei, pašvaldība bija noteikusi nepareizu 
amata saimi, saimes līmeni, mēnešalgas grupas kvalifikāciju, līdz ar to arī atalgojumu; 
pašvaldība netika sniegusi viņai atbildes pēc būtības; amatalgas noteikšana, kas ir zemā-
ka nekā pašvaldības apkopējam – sētniekam; Pāvilostas novada domes deputāti necienīgi 
izturējušies pret viņu Pāvilostas novada domes 24.11.2016. sēdē; visi minētie argumenti 
iezīmē mobinga turpināšanos no pašvaldības puses pret Vārds, Uzvārds un rada viņai 
tiesības pieprasīt morālā kaitējuma atlīdzību. Pašvaldība 1. instances tiesā prasību neat-
zina, jo uzskatīja, ka morālais kaitējums nav noticis – Vērgales pagasta muzeja klientu 
apkalpošanas speciālistam bija pareizi noteikta amata saime, saimes līmenis, mēnešal-
gas grupa un atalgojums.

 Kurzemes rajona tiesa Ventspilī nosprieda daļēji apmierināt Vārds, Uzvārds prasību, 
nosakot piedzīt par labu Vārds, Uzvārds 1500 EUR atlīdzību par morālo kaitējumu un 225 
EUR par advokāta pakalpojumiem. Pārējā daļā prasība tika noraidīta. Nepiekrītot Kurze-
mes rajona tiesas Ventspilī spriedumam, 19.03.2019. pašvaldība iesniedza apelācijas sū-
dzību, savukārt Vārds, Uzvārds kā reakciju uz apelācijas sūdzību iesniedza pretapelācijas 
sūdzību. 2019. gada 19. augustā Kurzemes apgabaltiesas sastāvs rosināja pusēm noslēgt 
izlīgumu un pašvaldībai jautājumu par izlīguma noslēgšanu izskatīt koleģiāli domes sēdē. 

2019. gada 26. augusta domes sēdes darba kārtībā tika iekļauts jautājums – disku-
sija par iespējamu izlīguma noslēgšanu (diskusijas audioieraksts publicēts http://www.
pavilosta.lv/upload/ieraksti/190822_0177.MP3, 20 min. 45 sek.). Diskusijas gaitā tika 
veiktas šādas darbības: domes deputāti atkārtoti noklausījās 24.11.2016. sēdes ierakstu 
un katrs no klātesošajiem deputātiem novērtēja sēdes gaitu, vai tajā saskatāmas pazīmes, 
kas liecina par necienīgu izturēšanos pret Vārds, Uzvārds. Deputāti necieņas izrādīšanas 
pazīmes pret Vārds, Uzvārds sēdes gaitā nesaskatīja. Uz SIA “Oza” juristu sagatavotajiem 
jautājumiem atbildēja Vērgales pagasta muzeja vadītāja Mirdza Sīpola un pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita Mūrniece. 2019. gada 26. augusta domes sēdē kā klausītāja 
piedalījās arī Vārds, Uzvārds, kā arī pēc domes sēdes deputāti uzklausīja Vārds, Uzvārds 
sniegto informāciju un viedokli par tiesvedību un iespējamo izlīguma slēgšanu. 2019. 
gada 26. augustā pēc domes sēdes tika diskutēts par iespējamo izlīguma piedāvājumu no 
pašvaldības puses, izsakot piedāvājumu – 1500 EUR morālā kaitējuma atlīdzība un 100 
EUR atalgojuma starpības piedziņa. Atalgojuma starpības piedziņa pamatota ar matemā-
tisku aprēķinu, ņemot vērā Vērgales pagasta muzeja amatu un atalgojumu hierarhiju. 

Saskaņā ar deputātes Ā. Paipas sniegto informāciju pēc domes sēdes Vārds, Uzvārds 
elektroniski nosūtījusi Ā. Paipai papildu dokumentus, lai iepazītos ar lietas apstākļiem un 
piedāvājumu izlīguma noslēgšanai: 1600 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 500 EUR atalgo-
juma starpības piedziņa; 600 EUR advokāta izdevumi. Iepazīstoties ar pieejamo informā-
ciju un uzklausot deputātu viedokli, tika ierosināts balstot atsevišķi par šādiem punktiem: 

l pirmais punkts – Par mierizlīguma slēgšanu civillietā Nr. C69215118 atbilstoši 
Vārds, Uzvārds izteiktajam piedāvājumam – 1600 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 500 
EUR atalgojuma starpības piedziņa; 600 EUR advokāta izdevumi,

l otrais punkts – Par mierizlīguma slēgšanu civillietā Nr. C69215118, piedāvājot 
pašvaldības izvirzītos nosacījumus – 1500 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 100 EUR 
atalgojuma starpības piedziņa.

Atklāti balsojot par lēmuma konstatējošās daļas pirmo punktu un tā apakšpunktiem: 
PAR – 1 (Zane MEŽAVILKA), PRET – 7 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELA-
VA; Gints JURIKS; Uldis KRISTAPSONS; Ārija PAIPA; Andris ZAĻKALNS), ATTURAS – 
nav, Pāvilostas novada dome nolēma neslēgt mierizlīgumu civillietā Nr. C69215118 atbil-
stoši Vārds, Uzvārds izteiktajam piedāvājumam – 1600 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 
500 EUR atalgojuma starpības piedziņa; 600 EUR advokāta izdevumi.

Atklāti balsojot par lēmuma konstatējošās daļas otro punktu un tā apakšpunktiem: 
PAR – 6 (Aldis BARSUKOVS; Gatis BRĒDIĶIS; Vita CIELAVA; Gints JURIKS; Ārija PAIPA; 
Andris ZAĻKALNS,), PRET – 2 (Uldis KRISTAPSONS; Zane MEŽAVILKA), ATTURAS – 
nav, Pāvilostas novada dome nolēma piedāvāt Vārds, Uzvārds slēgt mierizlīgumu civillietā 
Nr. C69215118, izvirzot šādus nosacījumus – 1500 EUR morālā kaitējuma atlīdzība; 100 
EUR atalgojuma starpības piedziņa.

6. SEPTEMBRĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE.

26. SEPTEMBRĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES SĒDES SEPTEMBRĪ

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pie-
dalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita 
CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Ārija PAIPA un Andris 
ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita 
KURČANOVA. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē 
tika izskatīti 32 darba kārtības punkti.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāte Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma 
grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta un tarifikācijas saraksta Pāvilostas 
vidusskolas sadaļu ar 2019. gada 1. septembri. Noteica, ka pagarinātās dienas grupas 
pedagogiem atalgojums netiek izmaksāts par skolēnu brīvlaiku periodu. Pāvilostas vi-
dusskolas direktorei uzdeva slēgt ar darbiniekiem atbilstošas vienošanās par grozīju-
miem pie darba līgumiem.

â Dome nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta un tarifikāci-
jas saraksta Pāvilostas PII “Dzintariņš” sadaļu ar 2019. gada 1. septembri. Iestādes va-
dītājai uzdeva slēgt ar darbiniekiem atbilstošas vienošanās par grozījumiem pie darba 
līgumiem.

â Dome nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta un tarifikāci-
jas saraksta Vērgales PII “Kastanītis” sadaļu ar 2019. gada 1. septembri. Iestādes va-
dītājai uzdeva slēgt ar darbiniekiem atbilstošas vienošanās par grozījumiem pie darba 
līgumiem.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāts Gints Juriks lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma 
grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta un tarifikācijas saraksta Vērgales 
pamatskolas sadaļu pedagoģiskais personāls ar 2019. gada 1. septembri. Noteica, ka 
pagarinātās dienas grupas pedagogiem atalgojums netiek izmaksāts par skolēnu brīv-
laiku periodu. Uzdeva iestādes vadītājam slēgt ar darbiniekiem atbilstošas vienošanās 
par grozījumiem pie darba līgumiem.

â Dome nolēma piedzīt no privātpersonas parādu par tam piederošo, zemesgrā-
matā neierakstīto nekustamo īpašumu Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, par kopējo 
summu 50,62 EUR apmērā, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama arī soda nau-
da 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 26.09.2019.

â Dome nolēma dzēst vienai personai (mirusi 28.01.2019.) īres un nomas maksu par 
summu 22,52 EUR par nekustamo īpašumu Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. 

â Dome nolēma izdarīt grozījumus ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. jan-
vāra sēdes lēmumu apstiprinātajos degvielas limitos Pāvilostas vidusskolas sadaļā.

â Dome nolēma ar 2019. gada 1. oktobri izdarīt grozījumus Pāvilostas novada paš-
valdības sakaru pakalpojuma limitos Vērgales kultūras nama un Vērgales pagasta mu-
zeja sadaļās.

â Dome nolēma ar 2019. gada 1. oktobri veikt grozījumus Pāvilostas vidusskolas 
pakalpojumu cenrāža 5. pozīcijā, nosakot aktu zāles izmaksas par vienu stundu 10,00 
EUR.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāts Ralfs Jenerts lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome atļāva 
Ralfam Jenertam savienot Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu ar revidenta amatu 
biedrībā “Latvijas Mednieku savienība”, reģ. Nr. 40008180823.

â Dome nolēma uz 5 gadiem pagarināt dzīvokļa īres tiesības 15 dzīvokļu īrnie-
kiem. Pēc parādu nomaksas nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 3 gadiem pie-
ciem dzīvokļu īrniekiem. 

â Dome nolēma anulēt mirušai personai ar Pāvilostas novada domes 2018. gada 20. 
decembra lēmumu (protokols Nr.15.,19.§.) piešķirtas tiesības uz zvejas rīku izmantoša-
nu. Dome piešķīra vienai personai 1 reņģu tīklu un 1 zivju tīklu. Nolēma zvejas tiesības 
iznomāt pašpatēriņa zvejai no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim.

â Dome uzdeva pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai or-
ganizēt nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Vaivariņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 6202,50 EUR. Dome nolēma rakstveidā piedāvāt privātpersonai 
par noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Vaivariņi”, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma Vītolu ielā 15, Pāvilosta, Pāvilostas no-
vads, nosacīto cenu 5800 EUR. Dome nolēma rakstveidā piedāvāt privātpersonai par 
noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu Vītolu ielā 15, Pāvilostā, Pāvil
ostas novadā.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Ventas”, Sakas pagasts, Pāvilostas no-
vads, nosacīto cenu 10 402,50 EUR. Dome nolēma piedāvāt privātpersonai par noteikto 
nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Ventas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Mežupes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 1202,50 EUR. Dome nolēma rakstveidā piedāvāt privātperso-
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nai par noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Mežupes”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. 

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Laukmales”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 2902,50 EUR. Dome nolēma SIA “Egļu mežniecība” rakstveidā 
piedāvāt par noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Laukmales”, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Savarini”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 6402,50 EUR. Dome nolēma rakstveidā piedāvāt privātpersonai 
par noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Savarini”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Laukzāles”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 6702,50 EUR. Dome nolēma rakstveidā piedāvāt privātpersonai 
par noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Laukzāles”, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Āpas”, Sakas pagasts, Pāvilostas no-
vads, nosacīto cenu 1102,50 EUR. Dome nolēma rakstveidā piedāvāt privātpersonai par 
noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Āpas”, Sakas pagasts, Pāvilos-
tas novads.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Balviņas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 11 702,50 EUR. Dome nolēma ZS “Jaunzemji9” rakstveidā pie-
dāvāt par noteikto nosacīto cenu iegādāties nekustamo īpašumu “Balviņas”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads.

â Dome nolēma veikt nekustamo īpašumu “Sīmaņi”2, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, un “Sīmaņi”3, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, ierakstīšanu zemesgrā-
matā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Dome nolēma par nekustamo īpašumu 
“Sīmaņi”2, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, un “Sīmaņi”3, Vērgales pagasts, Pā-
vilostas novads, atsavināšanu lemt pēc minēto īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Dome nolēma nominēt Gata Brēdiķa un Ramonas Rolles ģimeni Ziemassvētku 
pasākuma apmeklēšanai Rīgas pilī. 

â Dome nolēma izvirzīt apbalvojumam “Gada novadnieks 2019” šādas personas: 
Ģirts VagotiņšVagulis, Vizma Ģēģere un Daina Vanaga.

â Dome nolēma ar lēmuma pieņemšanas brīdi atbrīvot no Pāvilostas ostas valdes 
locekļa amata Arti Raibartu un iecelt Pāvilostas ostas valdes locekļa amatā SIA “AK 
Pāvilosta Marina” valdes locekli Normundu Bušmani.

â Dome nolēma pagarināt noteikto līguma termiņu Zemes nomas līgumam Nr.122 
(25.09.2014.), kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un privātpersonu, un 
noteikt to līdz 2024. gada 25. septembrim. Noteica nomas maksu 3 % no zemesgabalu 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksā-
jot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Lēmumā par “Par neapbūvēta zemes gabala “Rīvas karjers”, Sakas pagasts, Pāvi-
lostas novads, nomu un “Par apbūves tiesību piešķiršanu” dome nolēma saglabāt noslē-
dzamā līguma termiņu – 25 gadi (līdz 2044. gada 31. jūlijam). Pēc apbūves uzsākšanas 
dome nolēma atkārtoti izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma “Rīvas karjers”, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanu.

â Dome nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Vecsproģi”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību un atdalītajai zemes vienībai mainīt no-
saukumu no “Vecsproģi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz “Sprogas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 5,7 ha noteica nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
NĪLM kods 0101. Zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Vecsproģi”, Sakas pagasts, Pāvi-
lostas novads. Zemes vienībai platībā 20,8 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 
0201. Zemes vienībai platībā 21,1 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.

â Dome nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību, un atdalītajai zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu “Ievleju lauks”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienī-
bai platībā 7,8 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Zemes vienībām platībā 
10,3 ha, platībā 0,7 ha un platībā 10,4 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.

â Dome nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Izde-
gas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, robežu pārkārtošanai. Projektēto zemes vie-
nību Nr.1, platībā 6,95 ha (vairāk vai mazāk pēc uzmērīšanas apvidū) nolēma pievienot 
īpašumam “Leviči”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma saglabāt un piešķirt 
nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960040101 27,36
(vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai un ēkām 
64960040101001, 64960040101002,
64960040101003 saglabāt nosau-
kumu un adresi “Izdegas”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. 

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960040376 6,95
(vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu “Leviči”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads.

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

â Dome nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma E. Šneide-
ra laukums 6A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, zemes vienības sadalīšanai. Nolēma piešķirt 
nosaukumus, adreses un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64130010257 0,1247
(vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai saglabāt no-
saukumu un adresi E. Šnei
dera laukums 6A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

0601
Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

64130010258 0,1247
(vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu un adresi 
Viļņu iela 13B, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

0601 Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

â Dome nolēma likvidēt adresi – Dzintaru iela 7A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV
3466.

â Dome nolēma likvidēt adresi “Sīļi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads.
â Jautājumā “Par kļūdas labojumu Pāvilostas novada domes 2019. gada 29. augus-

ta lēmumā “Par adreses piešķiršanu” (sēdes protokols Nr. 8., 11§)” dome nolēma labot 
konstatējošā daļā tekstu un izteikt to šādā redakcijā: “2. Konstatēja, ka 2.1. nekustamais 
īpašums Rūnas, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 64960010474 uz kuras atrodas ēkas un būves ar kadastra apzīmējumiem 
64960010474001, 64960010474002, 64960010474003, 64960010474004, 64960010474005, 
64960010474006, 64960010474007.” Dome nolēma labot lemjošā daļā tekstu un izteikt 
to šādi: “Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010474 un uz tās esoša-
jām būvēm un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 64960010474001, 64960010474002, 
64960010474003, 64960010474004, 64960010474005, 64960010474006, 64960010474007 
sekojošu adresi: “Rūnas”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3466.”

â Dome nolēma piešķirt adresi apvienotajai telpu grupai – Dzintaru iela 251, Pāvil
osta, Pāvilostas novads, LV3466, un likvidēt adresi Dzintaru iela 252, Pāvilosta, Pāvilos-
tas novads, LV3466.

â Dome nolēma piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajām dārza mājai, saimnie-
cības ēkai, pirtij, dārza mājai, bērnu mājai un tualetei šādu adresi: “Incīši”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV3463.

â Dome nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 28.03.2019. lēmumu (protokols Nr.3., 
18§) “Par adreses piešķiršanu zemes vienībai” un nolēma piešķirt adresi zemes vienībai 
“Dižgulēni”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV3466.

â Dome nolēma mainīt nekustamā īpašuma “Ziemupes pienotava”, Ziemupe, Vērga
les pagasts, Pāvilostas novads, nosaukumu uz nosaukumu “Jūras māja”, Ziemupe, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas novads, LV3463. Nolēma mainīt zemes vienībai un senlietu krātu-
vei adresi uz adresi “Jūras māja”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV3463. 

â Dome apstiprināja senlietu krātuves “Jūras māja” nolikumu un veidlapu. 
â Dome nolēma atlikt uz oktobra sēdi jautājuma “Par datu aktualizāciju” izskatīša-

nu.
â Dome nolēma piešķirt ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmēju-

mu 64960020075, adresi “Meža Priedoli”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.
â Noritēja diskusija par mierizlīguma nosacījumiem.
â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrāci-

jas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 24. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 31. oktobrī senlietu krātuvē “Jūras māja”, Ziemupē, 

Vērgales pagastā.
Informāciju apkopoja 

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pāvilostas novada pašvaldība atsāk regulāras vispārējo veselību veicinošas 
vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/056 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā” ietvaros 

Nodarbību laiki

► Pirmdienās plkst. 17.30 Vērgales kultūras nama zālē “Pagastmājā”, Vērgalē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

► Otrdienās plkst. 19.00 Pāvilostas vidusskolas sporta zālē Dzintaru ielā 52, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS IR BEZMAKSAS!
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INFORMĒJAM LAUKSAIMNIEKUS!
â No 2019. gada 13. līdz 19. oktobrim ārzemju pieredzes apmaiņas brau-

ciens ar līdzmaksājumu piena un gaļas lopkopības saimniecībām. Tā laikā ap-
meklēsim saimniecības Lietuvā, Zviedrijā, Dānijā un Polijā. Dalībniekam jāap-
liecina iesaiste lauksaimniecības jomā. Vietu skaits ierobežots. Lūdzam pieteikties 
laikus. Pieteikties un papildu informāciju var iegūt pa tālr. 27843096 vai rakstot uz 
epastu: liepaja@llkc.lv. LAP 2014.–2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu ap-
meklējumu nodrošināšana”, LAD Līguma Nr. LAD011018/P43. Atbalsta Zemkopības 
ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

â 2019. gada 25. oktobrī plkst. 10 LLKC Liepājas birojā (Bāriņu ielā 15, Lie-
pāja) informatīvā tikšanās mājražotājiem un mazām lauku saimniecībām par 
pozitīvas sadarbības veidošanu ar klientiem. Papildu informāciju var iegūt pa tālr. 
27843096 vai rakstot uz epastu: liepaja@llkc.lv. 

â 2019. gada 25. oktobrī plkst. 15 LLKC Liepājas birojā (Bāriņu ielā 15, Lie-
pāja) informatīvā tikšanās par jauniešu uzņēmējdarbības iespējām laukos un 
apmācībām, konkursu “Laukiem būt”. Pieteikties un papildu informāciju var iegūt 
pa tālr. 27843096 vai rakstot uz epastu: liepaja@llkc.lv. Informācija par apmācībām 
Valsts lauku tīkla mājaslapā http://laukutikls.lv/atbalsts-lauku-jauniesiem-uznemej-
darbibas-veicinasanai-0.

NOTIKUMI 
2019. gada septembrī

Pāvilostas novada pašvaldības policijas septembrī veiktie darbi

â Patrulēšanas laikā Ziemupē konstatēts, ka Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā 
ir iebraukusi automašīna. Pārkāpējam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols un 
uzlikts naudas sods 70 eiro apmērā.

â Pāvilostas centrā aizturēta sieviete tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cie-
ņu. Pārkāpēja nogādāta dzīvesvietā.

â Pāvilostas un Ventspils ceļa krustojumā autovadītājs notrieca sabiedriskās pietu-
ras ceļa zīmi. Par atgadījumu tika informēta Valsts policija un sagaidīta Ceļu policijas 
ekipāža.

â Tika saņemta ziņa, ka Pāvilostā pazudis kāds jūras makšķernieks. Pēc kāda laika 
makšķernieks tika atrasts dzīvs un vesels.

â Veikti divi patrulēšanas reidi sadarbībā ar Valsts policiju. Pārkāpumi nav konsta-
tēti.

â Atgādinu iedzīvotājiem par nepieciešamību tumšajā diennakts laikā, pārvietojoties 
pa ceļiem un tumšām ceļu nomalēm, izmantot gaismas atstarotājus. Īpaši aicinu vecākus 
pieskatīt savus bērnus, lai viņiem būtu atstarotāji un tie tiktu izmantoti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

PAR PIETEIKŠANOS PAŠPATĒRIŅA ZVEJAS 
RĪKIEM 2020. GADAM

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 29., 30. un 31. 
punktu, līdz 2019. gada 11. novembrim plkst. 17.00 tiek noteikts iesniegumu un ar 
tiem saistīto dokumentu iesniegšanas termiņš zvejas rīku limitu piešķiršanai 2020. 
gadā. 

Pašvaldība septembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Štokmaņi”, Sakas pagasts, 4,2 ha platībā;
l “Vanagkalni”, Vērgales pagasts, 0,8 ha platībā;
l “Akmeņlauki”, Vērgales pagasts, 11,4 ha platībā;
l “Remas lauks”, Vērgales pagasts, 2,11 ha platībā;
l “Mežvidi, zemes gabals Nr.D-1”, Sakas pagasts, 0,06 ha platībā;
l “Vērpetes”, Sakas pagasts, 7 ha platībā;
l “Gausiņi”, Sakas pagasts, 3,1 ha platībā;
l “Brenolti”, Sakas pagasts, 1,37 ha platībā. 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Informējam iedzīvotājus, ka no 1. oktobra uz mēnesi savu darbību pārtrauc 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde Pāvilostā, 
kas vasaras mēnešos dežurēja diennakts režīmā uz vietas Pāvilostas Sociālajā un 
veselības centrā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) informē: kamēr notiek 
dienesta iekšējā reorganizācija un brigāžu grafiku pārplānošana, NMPD brigāde 
Pāvilostā uz vietas nebūs mēnesi, sliktākā gadījumā brigāde atsāks dežurēt Pāvil
ostā uz vietas tikai nākamā gada martā.

NMPD atgādina – lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkār-
tas tālruni 113. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr 
atrodas uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa opera-
tīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta arī citur. Šādos gadījumos 113 dispečer-
centrā uz izsaukumu nekavējoties tiek nosūtīta cita tuvākā, brīvā brigāde.

 Tāpat NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzī-
bu vienkāršākās veselības situācijās – šādos gadījumos arī turpmāk jāvēršas pie 
ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē. 

Ja cilvēks guvis nelielu traumu, ir pēkšņi saslimis (paaugstināta temperatūra, 
iesnas, kakla sāpes u.c.) vai saasinājusies hroniska slimība, darba dienās jāsazinās 
ar savu ģimenes ārsta praksi vai jāvēršas vietējā feldšerpunktā. Savukārt ārpus 
ģimenes ārsta darba laika palīdzību sniedz dežūrārsti un mediķi steidzamās me-
dicīniskās palīdzības punktos. Ja nepieciešams mediķa padoms, tad pēc ģimenes 
ārsta darba laika vakaros (plkst. 17–8) un brīvdienās (visu diennakti) vienmēr var 
zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka ve-
selība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde 
jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trau-
ma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks u.c.), ir pēkšņas sāpes 
krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt 
par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta dzīvība un palīdzību nepie-
ciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.

UZMANĪBU!

Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina iedzīvotājus, kuri brīvprātīgās veselības apdro-
šināšanas iemaksas veikuši klātienē, piemēram, kādā no Latvijas Pasta nodaļām, NVD Klientu 
apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no teritoriālajām nodaļām (Jelgavā, Daugavpilī, Smiltenē vai 
Kuldīgā), vērsties ar iesniegumu NVD, norādot bankas konta numuru, uz kuru veikt atmaksu. 

NVD uzsver, ka iesniegumus iemaksu atmaksai jāiesniedz tikai tām personām, kuras ie-
maksas veikušas klātienē. Iedzīvotājiem, kuri līdz 2019. gada 1. jūlijam ir veikuši brīvprātīgās 
veselības apdrošināšanas iemaksas ar bankas pārskaitījumu, atmaksa tiks veikta automātiski 
– uz bankas kontu, no kura veikts maksājums. Veiktās iemaksas pakāpeniski tiks atmaksātas 
līdz 2019. gada 31. decembrim.  

Kopumā līdz septembra beigām atmaksas veiktas gandrīz 2400 personām teju 393 tūk-
stošu eiro apmērā. No minētās summas septembrī atmaksas veiktas mazliet vairāk nekā 800 
cilvēkiem vairāk nekā 100 tūkstošu eiro apmērā.

Brīvprātīgās iemaksas kopumā veikuši vairāk nekā 5600 cilvēku (unikālo personu) par ko-
pējo summu gandrīz 820 tūkstošu eiro apmērā. 

Personas, kuras veikušas iemaksas klātienē, iesniegumu atmaksas saņemšanai var ie-
sniegt, aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama NVD interneta vietnes www.vmnvd.gov.lv sa-
daļā “Valsts veselības apdrošināšana” – “Apdrošināšanas iemaksu atgriešana”) vai iesniedzot 
iesniegumu brīvā formā, personīgi ierodoties NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Cēsu ielā 
31/k3 (6. ieeja, 3. stāvs), Zemgales nodaļā – Jelgavā, Zemgales prospektā 3, Latgales nodaļā 
– Daugavpilī, Saules ielā 5, Kurzemes nodaļā – Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4 (3. stāvs) vai 
Vidzemes nodaļā – Smiltenē, Pils ielā 6. 

Iesniegumu iespējams iesūtīt arī pa pastu uz adresi Cēsu ielā 31/k3, Rīgā, LV-1012, vai 
elektroniski uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Iesūtot iesniegumu elektroniski, tam jābūt paraks-
tītam ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumu var iesniegt arī portālā Latvija.lv, izmantojot 
portāla piedāvāto e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. 

NVD atgādina, ka š.g. 21. jūnijā spēkā stājušās izmaiņas “Veselības aprūpes finansēšanas 
likumā”, kas paredz saglabāt tiesības visiem iedzīvotājiem līdz 2021. gadam saņemt veselības 
aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā neatkarīgi no veiktajām veselības apdrošināšanas 
iemaksām. 

Jautājumos par brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksas kārtību NVD ai-
cina iedzīvotājus sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot uz bez-
maksas informatīvo tālruni 8000 1234. 

Informāciju sagatavoja:
Tanita Tamme-Zvejniece,

Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece,

tālr.: 67043744

Nacionālais veselības dienests 
aicina pieteikties brīvprātīgās veselības 
apdrošināšanas iemaksu atmaksai
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2018. gada martā starp Le-
bas pilsētu Polijā un Pāvilostas 
novada pašvaldību tika noslēgts 
sadarbības līgums, kur daži no 
punktiem paredz starp abām paš-
valdībām veidot vienotu piejūras 
attīstības stratēģiju un stiprināt 
partnerattiecības galvenajās eko-
nomiskās attīstības jomās – uz-
ņēmējdarbībā, tūrisma attīstībā, 
vides aizsardzībā u.c. Lai tiktu 
īstenota šī līguma noteikumi, 
pieredzes apmaiņa un zināšanu 
nodošana starp pašvaldībām, tiks 
izveidotas attiecīgas delegācijas, 
kas atbildīgas par sadarbības ko-
ordinēšanu.

Šī līguma ietvaros Pāvilostas 
novada pašvaldības delegācija, 
kuras sastāvā ietilpa pašvaldības 
administrācijas darbinieki, do-
mes priekšsēdētājs un deputāti, 
no 26. līdz 29. septembrim tika 
uzaicināta apmeklēt Lebu, lai 
piedalītos sadraudzības pilsētu 
konferencē. 

Organizatori no Lebas admi-
nistrācijas puses uz konferenci 
bija aicinājuši arī sadarbības 
un sadraudzības partnerus no 
Vācijas (Ķelnes, Hamburgas, 
Brēmenes), no Neringas paš-
valdības Lietuvā un no Šveices. 
Taču diemžēl pēdējās divas paš-
valdības dažādu apsvērumu dēļ 
šajā reizē konferencē nevarēja 
piedalīties, bet apstiprināja savu 
dalību turpmākajās sanāksmēs 
un projektos.

Konferenci atklāja Lebas 
mērs Andžejs Stšehminskis un 
turpināja mēra vietniece Eva 
Kaplana, kura pavēstīja, ka kon-
ference tiek organizēta, lai stipri-
nātu sadarbību un sadraudzību, 
īstenojot kopīgus starptautiskus 
projektus, tādējādi risinot ie-

Pāvilostas novada delegācija 
Polijā tiekas ar sadarbības partneriem

saistīto partnervalstu iedzīvotāju 
ekonomiskās un sociālās problē-
mas. 

Viņa arī pastāstīja, ka konfe-
rences dalībniekiem un pārējiem 
iesaistītajiem partneriem, sav-

starpēji sadarbojoties, vajadzētu 
izstrādāt programmu sadarbībai 
nākamajiem pieciem gadiem, 
kurā tiktu risināti tādi jautājumi 
kā ekonomikas stiprināšana, da-
bas un jūras aizsardzība, klimata 

pārmaiņas u.c., un aicināja dalī-
ties ar jau gūto pieredzi, risinot 
šādas vai līdzīgas problēmas. 

Konferences turpinājumā 
Lebas mērs nedaudz iedziļinā-
jās tajās problēmas, kuras skar 
tipiskas tūrisma pilsētas jeb 
kūrortpilsētas, kā, piemēram, 
demogrāfiskā novecošanās jeb 
izteikts vecāka gadagājuma ie-
dzīvotāju īpatsvars, dabas un 
jūras aizsardzība, dabas resursu 
taupīšana u.c. Mēra vietniece Eva 
Kaplana, kura ir arī atbildīgā par 
Eiropas Savienības fondu līdzek-
ļu piesaisti Lebas pilsētai, atzina, 
ka visu iesaistīto pušu kopējā 
problēma ir pareiza ES naudas 
apgūšana, aicinot izsvērt tās lie-
tas, kas ir aktuālas katrā no part-
nervalstīm un būtu īstenojamas, 
piesaistot ES fondu finansējumu. 

Pēc diskusijām un apsprie-
des nelielās darba grupās katra 
partnervalsts prezentēja savu 
redzējumu un aktuālās tēmas, 
kuras būtu īstenojamas, piesais-
tot ES fondu finansējumu. Gala 
rezultātā visas iesaistītās puses 
vienojās vairāk iepazīties ar šo-
brīd pieejamajām ES projektu 

programmām, lai saprastu, kādas 
aktivitātes ir iespējams īstenot, 
lai sasniegtu izvirzītos projek-
tu mērķus un risinātu aktuālās 
problēmas. Pāvilostas novada 
pašvaldība izvirzīja tādas tēmas 
kā pašvaldības dzīvokļu fonda 
palielināšana jeb jaunu dzīvo-
jamo māju būvniecība, mazināt 
demogrāfisko novecošanos nova-
dā, programmas “Town Twinning” 
(iedzīvotāju dažāda mērķgrupu ap-
maiņa starp valstīm vai sadarbības 
pilsētām) īstenošana, Baltijas jūras 
piekrastes glābšanas stacijas izvei-
de un aprīkojuma iegāde, vēsturis-
ku objektu renovācija u.c. 

Vēl konferences izskaņā Le-
bas mēra vietniece nedaudz pre-
zentēja Lebā īstenotos projektus 
sadarbībā ar citām partnervals-
tīm un pilsētām Polijā. Kā arī 
tika izrunāts turpmākais veica-
mo darbību plāns un grafiks, jo 
jau pirmo projektu ir paredzēts 
iesniegt līdz 2020. gada 1. febru-
ārim.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Sadarbības partneri no Ķelnes, Hamburgas un Brēmenes.

No kreisās: Lebas mēra vietniece Eva Kaplana un mērs 
Andžejs Stšehminskis. 

Foto: Mikal Salata

Foto: M. Kurčanova
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Atzīmējot Starptautisko veco ļaužu dienu 1. oktobrī, aicinām atcerēties par veselīgu 
dzīvesveidu un pamatprincipiem labas veselības saglabāšanai jebkurā vecumā!

Nav noslēpums, ka līdz ar dzīves līmeņa un veselības aprūpes pieejamības uzlabošanos 
vidējais mūža ilgums pasaulē arvien pieaug, līdz ar to ir būtiski radīt cilvēkiem iespējas 
veselīgi nodzīvot pēc iespējas vairāk sava mūža gadus.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, nākamo 40 gadu laikā cilvēku skaits virs 
60 gadu vecuma trīskāršosies, un šobrīd tas jau ir sasniedzis vairāk nekā 600 miljonus. 
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionā jau pašreiz daudzās valstīs vidējais mūža 
ilgums pārsniedz 80 gadus sievietēm un 75 gadus vīriešiem. Tas ir lielisks sasniegums, 
kas piedāvā gan iespējas, gan jaunus izaicinājumus ikvienam indivīdam, viņu ģimenēm un 
sabiedrībai kopumā, jo vesels un darbspējīgs cilvēks, vesela sabiedrība ir priekšnoteikums 
tautsaimniecības attīstībai un valsts izaugsmei.

Šogad īpaša nozīme Starptautiskajai veco ļaužu dienai piešķirta arī Eiropas gada ak-
tīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei ietvaros. Lai vecumdienas sagaidītu aktīvi un 
veselīgi, der lieku reizi uzsvērt pamatprincipus labas veselības saglabāšanai:

• veselīgs un sabalansēts uzturs;
• regulāras un adekvātas fiziskās aktivitātes;
• nomoda un atpūtas stundu režīms;
• rūpes par savu sirds veselību un regulāras profilaktiskās pārbaudes.

KAS VĒL JĀZINA PAR VELOBRAUKŠANU 
7 padomi, kā izvēlēties piemērotu velosipēdu
Jo labāks laiks, jo vairāk ļaužu vizinās ar divriteni. Tam ir neskaitāmas priekšrocības: 

lētāka uzturēšana nekā automobilim vai motociklam, tas nerada troksni un izplūdes gāzes 
un, protams, ar velosipēdu var apbraukt visus sastrēgumus. Taču pats galvenais ir veselī-
ba: regulāra riteņbraukšana nostiprina imunitāti, palīdz uzturēt sportisko formu, nostiprina 
muskuļus un mugurkaulu. Viena stunda riteņbraukšanas sadedzina līdz 600 kalorijām, taču 
nenogurdina, bet, gluži otrādi, atslābina gan ķermeni, gan prātu. Patīkami un veselīgi – ne-
pārsteidz, ka divriteni izvēlas gan jaunieši, gan seniori.

1. Riteņbraukšana ir īpaši piemērota tiem, kam sāp mugura. Riteņbraukšana vispār 
ir ļoti saudzīgs un vienlaikus efektīvs sporta veids. Tā ir lieliska izvēle tiem, kam bijusi 
mugurkaula trauma vai kas cieš no muguras sāpēm, jo lielākā daļa citu sporta veidu viņiem 
nav piemērota. Turklāt, braucot ar divriteni, slodze uz locītavām ir daudz mazāka nekā, 
piemēram, skrienot, tāpēc velosipēds ir vairāk piemērots ļaudīm gados vai iesācējiem spor-
tistiem ar lielu lieko svaru.

2. Riteņbraukšana nav vainīga, ja kājas kļūst resnākas. Tāpēc, ja gribat tvirtu 
dibenu un kājas, divritenim ir jākļūst par jūsu labāko draugu. Turklāt riteņbraukšana 
palielina izturību un samazina masu. Tieši tāpēc riteņbraukšana ir tik populāra: tā ir 
ideāls patīkamā un veselīgā apvienojums. Mēdz uzskatīt, ka riteņbraukšana automātiski 
uzlabo sirds un asinsrites sistēmas darbību, bet tā nav – lai trenētu sirdi un asinsvadus, 
ir jātrenējas pēc plāna, savukārt vienkāršiem un neregulāriem veloizbraucieniem būs 
pozitīva ietekme uz kājām un sēžamvietas muskuļiem, taču sirdi tie nesatrenēs. Savukārt  
dāmām nevajadzētu uztraukties, ka no riteņbraukšanas kājas kļūs ļoti resnas – šī parā-
dība ir saistīta ar uzturu, nevis riteņbraukšanu.

3. Kā izvēlēties divriteni? Ir jāatbild uz jautājumu, kur un cik bieži grasāties vizinā-
ties. Ja galvenokārt pārvietosities pa pilsētu, nevis šķēršļotu apvidu, izvēlieties pilsētas 
velosipēdu. Pilsētas velosipēdam ir ērtāks sēdeklis nekā sporta velosipēdam, un, lai gan 
tam ir šauras riepas, kas paredzētas braukšanai pa asfaltu, ar to var droši vizināties arī 
pa pludmali. Ja plānojat daudz ceļot ar velosipēdu, jums būs piemērots tūrisma mode-
lis, bet braukšanai pa mežu, kalniem un neasfaltētiem ceļiem ideāli piemēroti ir kalnu 
velosipēdi. Braucot ar pilsētas divriteni, mugura ir taisnāka, tāpēc ar to ir ērtāk braukt, 
taču tas nav piemērots braukšanai pa mežiem un kalniem, jo šāda braucēja poza nav 
pietiekami droša. 

4. Divriteņa izvēlē izšķirīgi svarīga nozīme ir augumam.
• Ja augums nepārsniedz 155 cm, būs piemērots velosipēds ar 13–14,5 collu rāmi.
• Ja augums ir 156–178 cm, ir jābūt 15–19 collu rāmim.
• Ar augumu 179–190 cm ir jāizvēlas 20–21 collas rāmis.
• Ja augums pārsniedz 190 cm, velosipēdam ir jābūt 22 līdz 24 collu rāmim.
Ja tiek izvēlēts nepareiza izmēra velosipēds, tas būs grūtāk manevrējams, rāmis būs 

pārāk garš un liks braucējam ieņemt nepareizu stāvokli.

5. Kā saprast, ka velosipēds nav piemērots? Ja velosipēds ir pārāk liels, riteņbrau-
cējs ar visu augumu nedabiski sniedzas uz priekšu, sasprindzinot rokas un izstiepjot kaklu. 
Viņa zods ir sasliets, galva uzrauta, lai redzētu ceļu. Veicot lielus attālumus, šāda poza ļoti 
nogurdina mugurkaulu, tāpēc sāk sāpēt pleci, krūtis un mugura, no kā pazūd jebkāda vēlme 
braukt ar divriteni. Ja rāmis ir pārāk augsts, ir grūti uzkāpt uz divriteņa un nokāpt no tā, kas 
palēnina reakciju, ja ir nepieciešams ātri nokāpt no velosipēda. Ja velosipēds ir pārāk mazs, 
tad straujos pagriezienos stūre atduras pret kājām. Vēl viena nepatīkama maza divriteņa 

lietošanas nianse – visa ķermeņa masa tiek pārnesta uz rokām, tāpēc ilgā braucienā sāk tirpt 
pirksti un sāp plaukstas locītavas.

6. Riteņbraukšanas piederumi. Nekādā ziņā nedrīkst aizmirst par drošību – ir jāval-
kā ķivere, jāizmanto atstarotāji vai apģērbs ar atstarojošiem elementiem, kas jūs padarīs 
pamanāmu nakts satiksmē. Sevišķi labi, ja arī ķivere ir apgādāta ar gaismu atstarojošu teh-
noloģiju. Karstās dienās ir svarīgi, lai ķiverē būtu vēdatveres, kas nodrošina nepārtrauktu 
gaisa cirkulāciju. Ja vēlaties uzstādīt bērna sēdeklīti, labāk to darīt aizmugurē, lai bērns 
būtu labāk aizsargāts. Ir sēdeklīšu varianti, kas ļauj nodrošināt drošu bērna kāju un galvas 
stāvokli, un pat ar uzstādītu drošības spilvenu un iespēju regulēt slīpumu, lai bērns varētu 
ērtāk sēdēt un gulēt.

7. Kādu apģērbu izvēlēties? Kad esat parūpējies par drošību, ir svarīgi pievērst uz-
manību komfortablam apģērbam. Krekliem un šortiem ir jābūt ar platām vīlēm, jo tās ne-
kairina ādu. Ļoti ērta tehnoloģija ir pagarināmās piedurknes un staras, kas paglābj, kad 
strauji mainās laika apstākļi. Apģērbam ir jābūt aerodinamiskam un ideāli jāpieguļ augu-
mam, bet vienlaikus ir jābūt arī vieglam un plānam kā otrai ādai. Tas viss padara braukšanu 
daudz komfortablāku. Ideāli velosipēdistu sporta krekli kustības laikā pieguļ augumam: 
mugurpusē tie ir garāki, bet priekšpusē īsāki, tāpēc braukšanas laikā tie nekad neuzraujas 
un neatkailina muguru. Speciālajos kreklos parasti ir tīklauduma detaļas, kas nodrošina 
gaisa piekļuvi padusēm, lai tās paliktu sausas pat intensīvas slodzes laikā. Vēl viena ērta 
tehnoloģija ir zoda aizsardzība, kas pasargā no aizdares radītām skrambām. Ļoti ērti, ja uz 
muguras apakšdaļā atrodas maza kabata, kur var ielikt atslēgas un dokumentus. Modernā 
sporta apģērbā parasti ir arī īpašs austiņu turētājs, kas ļauj klausīties iemīļoto mūziku, ne-
raizējoties par to, vai kaut kur nekūļājas vads, traucējot braukšanai. Savukārt mīksti šorti 
ar divām kārtām – putām un silikona – nodrošina dubultu amortizāciju un ļauj nobraukt 
lielus attālumus.

Ne tikai Starptautiskajā veco ļaužu dienā, bet arī ikdienā aicinām rūpēties par savu 
un savu tuvinieku veselību, aicinot būt aktīviem, kļūt veselīgākiem savos ikdienas para-
dumos, būt atvērtiem jaunām zināšanām par veselīgu dzīvesveidu, paškritiski izvērtēt 
savu līdzšinējo attieksmi pret ikdienas režīmu, fiziskajām aktivitātēm, ēšanas paradu-
miem, lai saglabātu dzīvesprieku un labu veselību jebkurā vecumā!



2019. gada oktobris   7  www.pavilosta.lv

Ikviens, kurš pēdējā laikā ir braucis 
cauri Ziemupei, ir manījis vīrus darba ap-
ģērbā rosāmies ceļmalā, kā arī rakšanas 
tehniku un kabeļu caurules ceļmalās. Kas 
šeit īsti notiek?

Atbilde ir vienkārša. Šeit, tāpat kā daudzās 
vietās citur Latvijā, notiek tā saucamā platjos-
las projekta 2. kārtas realizācija. 

2010. gadā Eiropas Savienība apstiprināja 
stratēģiju “Eiropa 2020”, kas nosaka ES attīs-
tības mērķus un to sasniegšanai īstenojamos 
uzdevumus. Viens no tiem ir uzlabot eiropie-
šu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam, 
nosakot, ka līdz 2020. gadam iedzīvotājiem 
nepieciešams nodrošināt piekļuvi platjos-
las internetam ar ātrumu vismaz 30 Mbit/s, 
bet 50% vai vairāk mājsaimniecību apgādāt 
ar interneta pieslēgumu ar ātrumu virs 100 
Mbit/s.

Latvijā projektu īsteno VAS “Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), kas 
izbūvē vidējās jūdzes infrastruktūru, kas  ir 
pieejama ikvienam nacionālajam vai reģionā-
lajam elektronisko sakaru pakalpojumu snie-
dzējam (interneta pakalpojumu kompānijas, 
mobilo sakaru operatori), kurš vēlas nodroši-
nāt gala lietotājiem interneta vai kabeļtelevīzi-
jas pakalpojumus.

KAS IR VIDĒJĀ JŪDZE?
Lai būtu skaidrs, kā tehniski pakalpojums 

nonāk līdz gala lietotājam, vēršam uzmanību, 
ka sakaru tīklu veido:

maģistrālie sakaru tīkli, kas savieno lie-
lākās pilsētas ar Rīgu, 

vidējās jūdzes sakaru tīkli, kas savieno 
novada pilsētu, kurā ir maģistrālais sakaru 
tīkls, ar pagastu lielākajām apdzīvotām vietām 
(ciemiem), tas ir, savieno maģistrālo sakaru 
tīklu pilsētā ar operatora tīklu pagastā. Pāvil-
osta ir savienota ar Liepājas pilsētu caur Vēr-
gales, Sakas un Medzes pagastiem. Ziemupes 
tautas namā tiks izvietots piekļuves punkts;

pēdējā jūdze, kas savieno pakalpojuma 
sniedzēja (operatora) sakaru objektu ar gala 
lietotāju. Savienojums no operatora sakaru 
objekta ar gala lietotāju var būt pa optikas 
šķiedru, vara kabeli vai bezvadu savienojums. 

Šo posmu izveido operators, un tikai gadīju-
mā, kad ir izmantoti visi 3 sakaru tīkla posmi, 
ir iespējams nodrošināt platjoslas interneta 
pakalpojumus gala lietotājam.

KĀ IEDZĪVOTĀJI VARĒS  
PIESLĒGTIES TĪKLAM?

LVRTC šobrīd, īstenojot platjoslas projek-
tu, nedrīkst izbūvēt pieslēgumus līdz konkrē-
tam gala lietotājam, bet tikai vidus posmu – 
vidējo jūdzi.

Tas nozīmē, ka projekta realizācijas gai-
tā optiskais kabelis netiks pievilkts līdz katra 
iedzīvotāja mājai vai dzīvoklim, bet tiks radīta 
iespēja sakaru operatoriem izmanot tīklu savu 
pakalpojumu sniegšanai tādās teritorijās, kur 
līdz šim viņi nebija savu tīklu izbūvējuši augsto 
investīciju dēļ. 

Pēc tīkla izbūves un nodošanas ekspluatā-
cijā iedzīvotāji aicināti interesēties pie saviem 
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem 
par iespējām izmantot tieši platjoslas interne-
tu ar ātrumu vismaz 30 Mbit/s. 

KUR TIEK BŪVĒTS TĪKLS?
Projekta darbi turpināsies caur Grobiņas 

novada Šķēdi uz Liepājas pilsētu, tādējādi 
savienojot Ziemupi ar Liepāju. Nākamais pro-
jekta posms paredz trases turpinājumu no 
Ziemupes līdz Pāvilostai gar Akmensraga ceļu. 
Pašlaik šeit notiek projekta sagatavošana un 
saskaņošana.

Ceram uz novada iedzīvotāju un viesu 
sapratni par īslaicīgajām neērtībām, kuras 
saistītas ar šī sabiedriski nozīmīgā projekta 
realizāciju.

Kopumā novadā tiks izbūvēti ap 40 km 
optiskā tīkla un izveidoti pieslēguma punkti 
Saraiķos, Ziemupē un Sakā.

Jānis Mošenkovs,
projektu vadītājs

“Citrus Solutions”, SIA
Dzirnavu iela 105, Rīga,
GSM: +371 29428968
janis.mosenkovs@citrus.lv
www.citrus.lv

ZIEMUPĒ NOTIEK 
PLATJOSLAS IZBŪVES DARBI Septembrī 6 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 7 ģimenēm – maznodro-

šinātās ģimenes statuss, 1 personai uz vienu mēnesi piešķirts pamatpabalsts, 1 ģime-
nei – dzīvokļa pabalsts, 4 personām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 8 daudzbērnu 
ģimeņu 14 skolēniem piešķirts vienreizējs pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts pēc 
atbrīvošanās no ieslodzījuma.

ZINĀŠANAI

*) Sociālais dienests ir pieteicies “Laimas” labdarības namiņa projektā. Projekta da-
lībnieki – bērni vecumā līdz 13 gadiem no daudzbērnu ģimenēm, no viena vecāka ģime-
nēm, no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bērni invalīdi. Projekta aptuvenais 
laiks no 4. oktobra līdz 1. novembrim. Projekta dalībniekiem jāsagatavo Ziemassvētku 
kartīte. Sīkāki projekta noteikumi Sociālajā dienestā. Lūdzu vecākus atbalstīt bērnus da-
lībai projektā.

*) Jau otro gadu daudzbērnu ģimeņu skolēniem tiek piešķirts vienreizējs pabalsts. 
Lūdzu vecākus iegriezties Sociālajā dienestā.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Katru pavasari ugunsdzē-
sēji glābēji ik dienas steidzas 
dzēst vairākus desmitus kūlas 
ugunsgrēku, kuros ne tikai no-
deg vairāki tūkstoši hektāru 
Latvijas teritorijas, bet arī cieš 
un pat iet bojā cilvēki. Šogad kū-
las ugunsgrēkos gāja bojā viens 
cilvēks, bet cieta 11! Lai pasar-
gātu sevi un savu īpašumu, kā 
arī mazinātu kūlas ugunsgrēku 
skaitu, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) aici-
na iedzīvotājus un pašvaldības 
savlaicīgi sakopt sev piederošās 
teritorijas jau rudenī, lai pavasa-
rī nebūtu kūlas, kam degt! 

Šā gada kūlas statistika 
bija īpaši dramatiska, jo tika 
reģistrēts pēdējos četros ga-
dos lielākais kūlas ugunsgrēku 
skaits – 2769 un tika iznīcinā-
tas 130 ēkas/būves un viens 
transportlīdzeklis, kas ir par 
apmēram 100 ēkām vairāk nekā 
citus gadus. Kopējā pēdējo gadu 
statistika par kūlas ugunsgrē-
kiem Latvijā ir pieejama šeit: 
www.vugd.gov.lv/files/projekti/
Kula_2012_2018.pdf.

VUDG novērojumi liecina, ka 
pavasaros cīņa ar kūlas uguns-
grēkiem ir jau cīņa ar sekām, jo, 
ja rudenī lauki, piemājas teritori-

jas un ceļa malas ir sakoptas un 
zāle nopļauta, tad pavasarī nav 
kūlas, kurai degt! Ņemot vērā, 
ka daļu no gaidāmajām brīvdie-
nām meteorologi sola saulainas 
un bez nokrišņiem, VUGD aici-
na izmantot šo laiku, lai sakoptu 
vidi savai un citu drošībai. 

Līdztekus, lai samazinātu 
kūlas ugunsgrēku skaitu, ie-
dzīvotājiem nepieciešams apzi-
nāties savas rīcības iespējamās 
sekas – cietušus un bojā gājušus 
cilvēkus un dzīvniekus, node-
gušas ēkas un automašīnas. Sa-
vukārt pašvaldībām iesakām ne 
tikai sakopt teritorijas rudenī, 

bet arī to saistošajos noteikumos 
iedzīvotājiem noteikt pienāku-
mus teritoriju sakopšanai, kā arī 
kontrolēt šo nosacījumu izpildi.

Ministru kabineta 
2016. gada 19. aprīļa noteikumi 
Nr.238 “Ugunsdrošības notei-
kumi” nosaka, ka ikvienas per-
sonas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai dar-
bības, kas var izraisīt uguns-
grēku. Noteikumu 28. punkts 
paredz, ka atbildīgajai personai 
ir jāveic pasākumi, lai teritorijā 
nenotiktu kūlas vai zāles degša-
na. VUGD atgādina, ka saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pār-

kāpumu kodeksa 51. panta otro 
daļu par zemes apsaimniekoša-
nas pasākumu neizpildīšanu un 
zāles nenopļaušanu, lai novērstu 
kūlas veidošanos, fiziskas perso-
nas var tikt sodītas ar simt četr-
desmit līdz septiņsimt eiro lielu 
naudas sodu, savukārt juridis-
kas personas ar septiņsimt līdz 
divtūkstoš deviņsimt eiro lielu 
sodu.

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece,

VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas 
nodaļa,tālrunis 67075871, 

prese@vugd.gov.lv

VUGD atgādina: lai pavasarī nedegtu kūla, rudenī jāsakopj savs īpašums!

30. augustā Pāvilostas novada pašvaldības Sociālais dienests atzīmēja savu pastā-
vēšanas 10. gadadienu. Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai ierastos uz pasākumu.

PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKU ATVAĻINĀJUMI
• Veļas mazgātāja Irēna Jaunskunga no 30.09. līdz 13.10.
• Vadītāja Ildze Agita Balode no 11.10. līdz 24.10.
• Šoferis Jānis Šnore no 21.10. līdz 3.11.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode
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Pāvilostas novada pašvaldība 
iesniedza projekta pieteikumu 
Valsts kultūrkapitāla fonda 2019. 
gada mērķprogrammai ““Latvijas 
skolas somas” satura radīšana mu-
zejos” un guva atbalstu projektam 
““Latvijas skolas somas” satura 
radīšana Pāvilostas novadpētnie-
cības muzejā”. Projekta mērķis: 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā sekmēt muzeja izglītojošās 
pro grammas radīšanu par zvejnie-
cības vēsturi, lai veicinātu prog-
rammas “Latvijas skolas soma” 
mērķa īstenošanu, ļaut interaktīvā 
un izzinošā veidā skolas vecuma 
bērnu auditorijai iepazīt Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja pastā-

vīgo ekspozīciju par zvejniecības 
vēsturi Baltijas jūras piekrastē.

 Muzeja vadītāja Irina Kur-
čanova sadarbībā ar pašvaldības 
projektu koordinatori Vizmu Ģē-
ģeri veica muzejpedagoģiskās pro
grammas “Zvejniecības vēsture Pā-
vilostas novadpētniecības muzejā” 
izstrādi, kas paredzēta mērķaudi-
torijai no 1. līdz 9. klasei. 

Pirmā izstrādāto programmu 
testēja Pāvilostas vidusskolas 8. 
klase, kuras skolēni 3. oktobrī 
izmēģināja savus spēkus jaunās 
programmas uzdevumos. Pro
gramma paredz, ka skolēni iepa-
zīstas ar Pāvilostas novadpētnie-
cības muzeju un tā jaunizveidoto, 

zvejniecībai veltīto ekspozīciju, 
reizē iepazīstot senos zvejas rī-
kus, to pielietojumu zvejniecībā 
un nozīmi. Noskaitot vai nodzie-
dot tautas dziesmas, tiek godi-
nāts zvejnieka ikdienas darbs. 
Dalībnieki mācās sasiet jūrnieka 
mezglus un tīklu lāpīšanu. Izman-
tojot 3D brilles, iepazīstas ar zivju 
zvejošanas procesu mūsdienās 
(virtuāli piedalās reņģu un jūras 
grunduļu zvejā Baltijas jūrā, kā 
arī nēģu zvejā Sakas upē). Nodar-
bība ir praktiska, izzinoša, inter-
aktīva un veicina erudīciju. 

Projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere

Muzejpedagoģiskā programma “Zvejniecības 
vēsture Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

Līdz 15. septembrim Vērgales 
pagasta muzejā bija apskatāma 
liepājnieces Guntas Krastiņas 
personālizstāde “Ieelpot vasaru”.

Neilgi pirms izstādes noslē-
guma muzejā bija iespēja tikties 
ar pašu mākslinieci. Tikšanās lai-
kā G. Krastiņa klātesošajiem pa-
stāstīja par savu ceļu mākslas pa-
saulē, par pirmajiem darbiem un 
panākumiem. Uz tikšanos kuplā 
skaitā bija atnākuši Vērga les pa-
matskolas vecāko klašu skolēni, 
kurus māksliniece iesaistīja sa-
runā par mākslu un glezniecību, 
aicinot ikvienu nebaidīties un 
uzdrīkstēties izpausties mākslas 
pasaulē.

Savukārt no 16. septembra 
Vērgales muzejā būs apskatāma 
Vikas Štrauhas personālizstāde.

 
Vita Braže

Vērgales muzejā tiekas ar mākslinieci Guntu Krastiņu

Skolēni saņem personalizētas dienasgrāmatas
Nodibinājums “Zinātnes un 

inovāciju parks” (ZIP) jau cetur-
to gadu Latvijā īsteno projektu 
“Dienasgrāmata”,  kurā Latvijas 
skolām tiek radītas individuāla 
satura un dizaina dienasgrāma-
tas, kuru tapšanā piedalās paši 
skolēni. 

Četru gadu laikā kopš pro-
jekta uzsākšanas skolu atsaucī-
ba šim projektam ir augusi teju 
piecas reizes, proti, 2016. gadā 
konkursā par personalizētām 
dienasgrāmatām piedalījās vien 
ap 30 skolu. Taču šogad projektā 
kopumā piedalījās jau 148 skolas 
no visiem Latvijas reģioniem. Sko-
lēni radījuši 147 dienasgrāmatu 
individuālos dizainus, kas rotā 
vairāk nekā 20 000 dienasgrāma-
tas 2019./2020. mācību gadam, 
priecējot projekta dalībniekus, 
mācību iestāžu audzēkņus un mā-

cībspēkus. 
Īstenojot projektu, skolēni tika 

aicināti piedalīties dienasgrāmatu 
vāka zīmējumu konkursā. “Tie-
ši skolēnu un jauniešu radošā 
iesaiste, ar saviem zīmējumiem 

un fotogrāfijām palīdzot projekta 
“Dienasgrāmata” darba grupai 
izveidot interesantus un nebiju-
šus dienasgrāmatu dizainus, ir šī 
projekta lielākā vērtība,” norāda 
nodibinājuma “Zinātnes un inovā-

ciju parks” valdes priekšsēdētājs 
Jānis Letinskis.

ZIP darba grupu patīkami pār-
steidza tas, cik individuāls un tajā 
pašā laikā līdzīgs var būt redzē-
jums par to, kādam vajadzētu iz-
skatīties dienasgrāmatas vākam. 
Visbiežāk skolu dienasgrāmatu 
vākus rotāja skolas zīmējumi, 
latviski elementi, pūces un citi 
zīmējumi, kas raisa asociācijas ar 
skolu, kā arī citāti par mācībām 
un mācību prieku. 

Projektu finansiāli atbalstīja 
nedaudz mazāk kā 600 Latvijas 
uzņēmumu, kas deva iespēju sko-
lām saņemt skolēnu dienasgrā-
matas bez maksas. 

Dienasgrāmatas tapa, pa-
teicoties SIA “LEORA”, SIA “BI-
TEX”, SIA “REVE”, SIA “Egļu 
mežniecība”, SIA “Cepras”, ZS 
“Aploki”, ZS “LAIKAS”, SIA 

“WEST-END AUTO” un SIA “Arc-
tic Paper Baltic States” atbals-
tam. Pāvilostas novadā projektā 
piedalījās Vērgales pamatskola. 

ZIP izsaka īpašu pateicību uz-
ņēmumam SIA “Omniva Latvija” 
par atbalstu un palīdzību projek-
ta dienasgrāmatas nogādāt visās 
skolās 65 Latvijas novados.

“Esam priecīgi būt par daļu no 
šī projekta, jo, līdzīgi kā skolēni 
rada individuālus dienasgrāmatu 
vākus, arī mēs izceļam daļu no 
saviem pakomātiem ar īpašu dizai-
nu. Turklāt mūsu tīkla pārklājums 
spēj nodrošināt to, lai varam piegā-
dāt dienasgrāmatas skolām tuvā 
un ērtā saņemšanas vietā”, stāsta 
SIA “Omniva Latvija” mārketinga 
vadītāja Ruta Pole.

Nodibinājums “Zinātnes un 
inovāciju parks”

Foto: V. Braže
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Septembra izskaņā 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
nams saņēma priecīgu vēsti 
–kultūras nama 1. – 4. klašu 
tautisko deju kolektīvs Latvijas 
mērogā ieguvis 1. vietu 
savas grupas 85 kolektīvu 
konkurencē. 

Pāvilostas mazie dejotāji 
šādu atzinību ieguvuši, 
pateicoties augstam 
novērtējumam šā gada 11. aprīlī 
Liepājā notikušajā bērnu un 
jauniešu tautas deju kolektīvu 
obligātā repertuāra pārbaudes 
skatē, gatavojoties XII Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un 
deju svētkiem.  

Ir neizsakāms prieks 
un esam bezgala lepni par 
Pāvilostas mazajiem dejotājiem! 
Paldies kolektīva vadītājiem 
Daigai un Eināram par bērnos 
ieguldīto darbu un mīlestību 
pret deju. Kā arī liels paldies 
bērnu vecākiem par atbalstu un 
līdzi jušanu!

Pāvilostas mazie dejotāji – labākie Latvijā!

20. septembra rītā pie Vērga-
les pamatskolas pulcējās skolēni 
un skolotāji, lai, tāpat kā citviet 
Latvijā, iesaistītos Olimpiskajai 
dienai veltītajās aktivitātēs.

Olimpiskā diena iesākās ar 
Vērgales pamatskolas sporta sko-
lotāju uzrunu un aicinājumu pie-
dalīties Olimpiskajā dienā ar rīta 
vingrošanu, ko pēc īpašas vingro-
jumu programmas skolēni bija 
sagatavojuši jau iepriekš. Sporta 
skolotājs Einārs Vārsbergs aicinā-
ja priekšā vecāko klašu meitenes, 
jo viņas šo programmu apguvu-
šas vislabāk. Dzestrajā rudens 
rītā vingrojot, bija iespēja kārtīgi 
iesildīties un sagatavoties turp-
mākajām aktivitātēm. Visi skolēni 
devās uz Vērgales muižas dīķi, 
kur tika dots starts kopīgam skrē-
jienam ap to. Visātrāk skrējienu 
veica un pirmais finišēja 9. klases 
skolēns Miks Kalējs, bet otrais un 
trešais ātrākais bija 5. klases sko-

lēns Markus Dmitrijevs un 3. kla-
ses skolēns Kristers Francis.

Dienas aktivitātes turpinājās 
skolas sporta laukumā, kur katra 
klase bija sagatavojusi priekšne-
sumu, lai popularizētu kādu spor-
ta veidu. 1. klase kopā ar sporta 
skolotāju G. Juriku visus iepazīs-
tināja ar basketbolu, 2. klase rā-
dīja futbola spēli, 3. klase iejutās 
boksa ringā, 4. klase parādīja, ka 
ne vienmēr lielākais ir stiprākais, 
stāstot par svarcelšanu. 5. klases 
tēma bija riteņbraukšana, 6. kla-
sei – vieglatlētika, 7. klase atraktī-
vā veidā parādīja, kā spēlē tenisu 
populārie multfilmu varoņi Maša 
un Lācis. Savukārt 8. klases mei-
tenes krāšņos tērpos nodemons-
trēja volejbola spēli, bet 9. klase, 
skanot populārajai grupas “Jum-
prava” dziesmai “Peldētājs”, atda-
rināja peldēšanas sporta veidu.

 
Vita Braže

Olimpiskā diena Vērgales pamatskolā

Foto: V. Braže
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Iespējams, ka bišu dzenis vairs neligzdo Saraiķos, bet šo krāšņo putnu idejiski ie-

dzīvinājām labirintā. Augi, kas veido labirintu, izvēlēti bišu dzeņa krāsu gammā. Lapu 
kokaugi, kas visplašāk un košāk parādītu bišu dzeņa krāsas, ir dažādās tunberga bārbeļu 
šķirnes – ‘Aurea’, ‘Carmen’, ‘Erecta’, ‘Golden Rocket’, ‘Golden Torch’, ‘Orange Rocket’.  
Bišu dzeņa balto krāsu varēs redzēt baltā grimoņa šķirnes ‘Elegantissima’ lapās. 

Ideja par labirintu visu vasaru virmoja gaisā tik spēcīgi, ka tam atvēlēto vietu Ēriks 
Briljonoks sagatavoja tai pašā dienā, kad idejai tika dota zaļā gaisma. Lai labirinta ie-
kārtošana un kopšana pēc tam būtu ērtāka, divu dienu garumā notika akmeņu, ķieģeļu 
un velēnu vākšana, kurus cītīgi lasīja Zigrīda Kibeļska un Aivars Jēkabsons. Zigrīdai un 
Aivaram uz īsu brīdi pēc skolas pievienojās jaunā paaudze – Raivis un Gustavs Drīliņi, 
Adrians Jēkabsons, Gustavs Gūtmanis. Ar kūdras substrātu un strādnieku nodrošinā-
šanu ar darbarīkiem izpalīdzēja Jānis Vitrups. Noteikti jāpiemin, ka Jānis Vitrups pat 
atvaļinājuma laikā sekoja līdz labirinta izveidei.

Oficiālajā “Meža dienā 2019”, 28. septembrī, stādu dēstīšanā piedalījās Anda Uzare, 
Zigrīda Kibeļska, Edīte Lāce, Aina Šteinberga, Ligita Gintere, Renāte Šteinberga, Ingu-
na Kopštāle, Aivars Jēkabsons, Arvīds Drīliņš, Jānis Jēkabsons, pēcpusdienā pievienojās 
Raitis Drullis un mazie palīgi – Sandis Vītols, Adrians Jēkabsons. “Meža dienas” katru 
gadu nav tikai izglītojošs pasākums, tā ir kā talka. Un kas tā par talku bez zupas. Garšīgo 
talkas zupu vārīja Aina Šteinberga.

“Meža dienas 2019” Saraiķos
Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības projektam “Pašvaldību darbi parkos”, šo-

gad “Meža dienas 2019” norisinājās Saraiķos. 
“Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!” bija šī gada Meža dienu moto ar 

uzsvaru uz jaunu parku veidošanu. Lai piesaistītu lielāku sabiedrības uzmanību Saraiķu 
ciemam un izveidotu vietējiem iedzīvotājiem paredzētu atpūtas vietu, radās ideja ieplā-
not un izveidot labirintu.

Labirinta formāts pēdējos gados kļuvis populārs tieši mazo ciemu vidū. Latvijā esošie 
labirinti veidoti dažādās tematikās, tā nodrošinot daudzveidību savā starpā. Saraiķos plā-
notajam labirintam piešķirts nosaukums “Bišu dzeņa labirints”.

Saraiķu labirinta tematikas galvenais varonis ir bišu dzenis Merops apiaster. Bišu 
dzenis jeb Eiropas bišu dzenis ir ļoti krāšņs zaļvārnveidīgo kārtas (Coraciiformes) bišu 
dzeņu dzimtas (Meropidae) putns, kas pieder bišu dzeņu ģintij (Merops). Sastopams Eir
āzijā un Āfrikā. Putns novērots Saraiķu apkārtnē no 2003. līdz 2014. gadam, bet daži 
izredzētie bišu dzeni redzējuši pat 2017. gadā.

Papildus labirintam 
pie bērnu laukuma tal-
kotāji sastādīja vēl vie-

nu krūmu grupu. “Meža 
dienu 2019” gaitā uz 

dalībnieku jautājumiem 
atbildēja pašvaldības 

ainavu arhitekte Anda. 
Kopīgā darbā, it 

īpaši, ja darbs saistīts 
ar augu stādīšanu, 

rodas nākotnes plāni 
par to, ka iesāktais ir 

jāturpina un jāpapildi-
na. Saraiķu laukumam 
jau ir izstrādāts ainavu 
tehniķes Valdas Čaures 

apstādījumu projekts. 
Tas nav zaudējis savu 
aktualitāti, un Saraiķi 

turpinās šo plānu attīs-
tīt arī nākamajās “Meža 

dienās”.
Vēlreiz paldies 

Latvijas Pašvaldību sa-
vienībai un MAF (Meža 

attīstības fonds) par 
finansējumu stādiem.

Rakstu sagatavoja 
Anda Uzare un 

Inguna Kopštāle

Bišu dzenis, Saraiķi, 2015. gada jūnijs. 

Foto: Jānis Jansons

Talkotāji labirinta vidū. 
Foto: Anda Uzare

Foto: Normunds Līcītis

Labirints no putna lidojuma. 
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â Jautrā un nedaudz vieglprātīgā noskaņojumā 27. septembrī 
skolēnu līdzpārvalde un 12. klase devās ekskursijā uz Ventspils 
Radioastronomijas centru Irbenē. Brauciena mērķis – aktīvā vei-
dā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus Eiropas Zinātnieku 
naktī. Vide un redzētais bija patīkams piedzīvojums. Kaut arī galve-
nais objekts – atjaunotā 32 metru diametra antena ar tajā esošajiem 
interaktīvajiem stendiem – tika apskatīts tikai no ārpuses, braucēju 
garastāvoklis un dziesmas nelika šoferim Dainim domāt par miegu.

â 2. oktobrī ar 1.–4. klašu skolēniem tikās nepilngadīgo lietu 
inspektore Inese Šteinberga, lai runātu un atgādinātu dažādus ar 
drošību saistītos jautājumus, kas ikdienā būtu jāievēro.

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
â Arī šogad Pāvilostas vidusskolā turpinās uzņēmējspēju veicinā-

šana ar mācību metodi “Skolas mācību uzņēmums”, akcentējoties uz 
5.–8. klašu skolēniem. Šajā mācību gadā 4. klases skolēniem piedāvās 
arī iespēju iegūt velosipēda vadītāja apliecību, izmantojot CSDD īste-
noto projektu. Arī šogad turpināsim iepazīt  un izzināt Latvijas vēr-
tības un kultūrtelpu, izmantojot programmas “Latvijas skolas soma” 
finansējumu. Savukārt, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, 
turpināsim nodrošināt peldētapmācību 1. un 2. klasei.

Direktore Marita Rolmane 

â Debesis klāja zemi 
mākoņi, kad 4. septem-
bra rītā visa Pāvilostas 
vidusskolas saime de-
vās kopīgā pārgājienā 
pa mūsu jūras pludmali 
Ventspils virzienā. Brāz-
mainais vējš aizpūta lietu 
un ļāva saules stariem sa-
sildīt gājēju deguntiņus. 
Lai arī dažiem ceļš likās 
ļoti tāls, galamērķī visi 
rosīgi veica klasei uzdoto 
darbu – smilšu pils būvē-
šanu pēc zināmām norā-
dēm. Kamēr jūras malā 
bija vērojami nopietni 
būvdarbi, aizvējā 12. kla-
se visiem cepa pārgājiena 
desas. Pasākuma mērķis 
nebija noteikt ātrāko gā-
jēju, labāko būvētāju vai 
lielāko ēdāju. Tas bija 
kopā būšanas prieks un 
prieks par paveikto.

Organizatore 
Daiga Jēkabsone

â Patīkamu pārsteigumu 
septembrī saņēma nu jau 4. kla-
ses skolēni Gerhards Vagotiņš-
Vagulis un Arians Jaunzems, 
kura zīmējumi pavasarī pieda-
lījās “Baltais Shake” konkursā 
“Uzzīmē Latviju”. Nu viņu zīmē-
jumi rotās jogurta kokteiļu pude-
lītes. Abi skolēni balvā saņēma 
“Baltais Shake” dzērienus, kas 
noformēti ar konkursa zīmē-
jumiem. Skolēnus iedrošināja 
vizuālās mākslas skolotāja Inta 
Priedoliņa. Lepojamies!

â Realizējot piedāvāto Dzejas dienu programmu, 9. un 12. kla-
ses skolēni 11. septembrī piedalījās Dzejas dienu atklāšanas pasā-
kumā Liepājā, Promenādes viesnīcas Hika zālē, – koncertuzvedumā 
“Tas nav tikai vārds. Jānim Peteram 80” ar kora “INTIS”, aktieru Ro-
landa Beķera un Jura Bartkeviča piedalīšanos, kā arī solistiem Madaru 
Ivani un Normundu Karpiču. Savukārt skolā no 9. līdz 13. septembrim  
dzejas vēstneši paši iepazinās un iepazīstināja citus ar J. Petera dzeju. 
Bet 9. klases skolēni iejutās tulka lomā un centās J. Petera dzeju tulkot 
angļu valodā. Skolas lasītavā, mūzikas skolotāja D. Bunka parūpējās 
par muzikālām pauzēm, kurās tika atskaņotas dziesmas ar J. Petera 
vārdiem. 

Pasākuma iniciatores un vadītājas –
skolotāja Ilze Ozoliņa un Anna Kaže

â Kā katru gadu, arī šogad Pāvilostas vidusskolas skolēni jau vairākas dienas iepriekš veica vingroju-
mus, kas ietverti Olimpiskās dienas rīta rosmes programmā. 20. septembrī arī mēs bijām daļa no 150 000 
“Olimpiskās dienas 2019” dalībniekiem. Rīta rosmi vadīja 12. klases skolēns Uvis Kārlis Mūrnieks. Pal-
dies Vērgales pamatskolas direktoram Gintam Jurikam par operativitāti inventāra sagādāšanā un 12. klases 
skolēnam Uvim Kārlim Mūrniekam par vingrojumu demonstrēšanu pārējiem skolas skolēniem!
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Septembra izskaņā Vērgales 
pamatskolas skolēni aktīvi gata-
vojās skolas ozola dzimšanas die-
nai. Šajā laikā zālienā pie skolas 
katra klase vingrošanas apļos no 
rudens veltēm veidoja mandalas. 
Ar lielu izdomu un rūpību apļos 
tika izveidoti krāsaini ornamenti, 
cits par citu skaistāki. 

Bet 27. septembra rītā skolēni 
ap skolas ozolu atkal veidoja apli 
un, skandējot tradicionālo “Mans 
mīļais, mans labais Ozol, atnāk-
šu pie tevis pirmdien, gaidi mani 
pirmdien. Mans mīļais, mans 
labais Ozol, atnākšu pie tevis otr-
dien, gaidi mani otrdien…”  atzī-
mēja tā jubileju.  

Savukārt šīs pašas dienas pēc-
pusdienā jaunāko klašu skolēni 
piedalījās Dzejas dienām veltītā 

pasākumā, kurš notika Vērgales 
veselības centrā. Pasākuma nori-
ses vieta nebija izvēlēta nejauši, jo 
bērni tika iepazīstināti ar Ineses 
Zanderes grāmatiņu “Līze Analī-
ze un citi slimnīcas skaitāmpan-
ti”, kurā ir 15 dzejoļi. Tajos piemi-
nēta bērna saslimšana, analīzes, 
procedūras, ārstēšana, ģipsēšana 
un pat operācija, raugoties uz šīm 
situācijām iejūtīgi un pozitīvi, no 
gaišākās un jautrākās puses, bēr-
nišķīgas spēles veidā. Lai bērni 
labāk izprastu lietas un situāci-
jas, kas pieminētas grāmatā, tad 
pasākumā piedalījās arī veselības 
centra medmāsa Baiba Blaubārde. 
Viņa pastāstīja par medicīnas ins-
trumentiem, kuri tiek izmantoti 
pacientu ārstēšanā, par manipu-
lācijām un procedūrām, kas tiek 

veiktas, lai ikviens būtu vesels. 
Bet sākumskolas skolotājas la-

sīja dzejolīšus no Ineses Zanderes 
grāmatas, veicinot bērnu izpratni 
par dzejolī rakstīto. 

TERMOMETRS
Man padusē aug kociņš, 
Pa kociņu kāpj Jociņš, 
Grib zināt mūsu Dakteris, 
Cik augstu Jociņš uzkāpis. 

LĪZE ANALĪZE
Līze, Līze Analīze 
burvju brilles valkā, 
Visi ārsti Līzi lūdz 
lai nāk viņiem talkā. 
Slēpjas kaites viltīgās, 
slimības un bēdas. 
Līze asins pilītē 
pamana to pēdas.  

Vērgales pamatskola veido mandalas 
un piedalās Dzejas dienās

1. klases skolēni medmāsai 
Baibai uzdāvināja savus zīmēju-
mus par medicīnu un dakteriem. 
Noslēgumā medmāsiņa aicināja 
visus skolēnus piedalīties nelielā 
viktorīnā, kurā vajadzēja atpazīt 

dažādus medicīnas instrumen-
tus. Zinošākie tika pie balviņām. 
Bet atvadoties ikviens tika cie-
nāts ar vitamīniem – āboliem 
“Sīpoliņš”. 

Vita Braže

Foto: V. Braže
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PULCIŅU GRAFIKS PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ 
2019./2020. M. G.

Pulciņa
nosaukums

Nodarbības 
diena, laiks, vieta Vadītājs

Kora pulciņš 
1. – 5. klasei

Pirmdienās 
13.00–13.40, 
 trešdienās 
13.45–14.25
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupa
4. – 6. klasei

Pirmdienās 
13.40–15.10
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupa
1. – 3. klasei

Otrdienās 
13.00–13.40
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Pulciņš “Dari un radi”
(bērniem no 7 līdz 10 gadiem)

Ceturtdienās
13.00–14.25
Pāvilostas vidusskolā 

Inta Priedoliņa

Sporta pulciņš
 “Sports visiem”
1. – 12. klasei

Otrdienās un ceturtdienās
16.00–18.00
Pāvilostas sporta zālē

Zintis Vīgulis

Debašu un novada izziņas 
pulciņš 5. – 9. klasei

Pirmdienās 
14.30–15.10,
ceturtdienās 
13.45–14.25
Pāvilostas vidusskolā

Ārija Paipa

Dizaina pamati un kokapstrāde 
5. – 9. klasei

Pirmdienās
14.30–16.50,
otrdienās 13.45–15.10
Pāvilostas vidusskolā

Andris Paipa

Skatuves runas pulciņš 
1. – 4. klasei 

Otrdienās
13.00–14.25
Pāvilostas vidusskolā

Agrita Valkaša

Skolēnu mācību uzņēmums
5. – 9. klasei

Otrdienās 
13.45–15.10
Pāvilostas vidusskolā

Ārija Paipa

PULCIŅU GRAFIKS VĒRGALES PAMATSKOLĀ  
2019./2020. M. G.

Pulciņa
nosaukums

Nodarbības 
diena, laiks, vieta Vadītājs

Tautisko deju pulciņš 
1. – 2. klasei

Pirmdienās 12.10–12. 50,
otrdienās 13.00–13.40
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
3. – 4. klasei

Pirmdienās un piektdienās
13.00–13.40
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
5. – 7. klasei

Pirmdienās un trešdienās
13.50–14.30
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Pulciņš “Dabas pētnieks” 
1. – 9. klasei

Otrdienās 13.50–14.30
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Sporta pulciņš
1.– 4. klasei

Pirmdienās 13.00–13.40,
trešdienās 13.50–14.30

Gints Juriks

Volejbola pulciņš
 1. – 9. klasei

Otrdienās 13.50–15.20,
ceturtdienās 14.40–15.20
Vērgales sporta hallē

Einārs 
Vārsbergs

Folkloras kopa “Čabraki”
6. – 9. klasei

Otrdienās 14.40–16.00
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Vokālais ansamblis 
2. – 4. klasei

Otrdienās un piektdienās
13.00–13.40
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Populārās mūzikas grupa
6. klasei

Otrdienās 8.00–8.30,
trešdienās 14.40–15.20
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 
1. – 5. klasei

Piektdienās 13.00–14.30
Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Šūšanas, izšūšanas, 
pērļošanas pulciņš 
5. – 9. klasei

Trešdienā 13.50–15.20
Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Angļu valodas sarunas pulciņš 
1. – 4. klasei

Pirmdienās 13.50–14.30,
otrdienās 13.50–14.30,
ceturtdienās 13.50–14.30
Vērgales pamatskolā

Ivita Meļķe

PĀVILOSTAS NOVADA KULTŪRAS NAMU PULCIŅI  
2019./2020. GADA SEZONĀ

Kolektīva/pulciņa
nosaukums

Mēģinājuma 
diena, laiks, vieta Vadītājs

Pāvilostas bērnu dramatiskais kolektīvs Ceturtdienās plkst. 16.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Pāvilostas amatierteātris Ceturtdienās plkst. 19.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Interešu pulciņš Trešdienās plkst. 15.00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši” Otrdienās plkst. 14.00
bērnudārzā “Dzintariņš”

Aija Gertsone

Pāvilostas 1. – 4. klašu tautisko deju 
kolektīvs

Otrdienās plkst. 17.20,
ceturtdienās plkst. 17.20 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 5. – 9. klašu tautisko deju 
kolektīvs

Otrdienās plkst. 18.10,
ceturtdienās plkst. 18.10 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Mārsils”

Pirmdienās, trešdienās plkst. 19.00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Zane Mežavilka un 
koncertmeistare Dace Bunka

Sieviešu koris “Sīga” Otrdienās plkst. 19.15 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Liene Breča un koncertmeistare 
Dace Bunka 

Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte”

Otrdienās plkst. 19.30 
Vērgales kultūras namā

Kristīne Jaunbrūna

Vērgales senioru vokālais ansamblis 
“Vakarvējš”

Ceturtdienās plkst. 12.00
Vērgales kultūras namā

Guntis Vītols

Vērgales bērnu dramatiskais kolektīvs Trešdienās plkst. 14.30,
 ceturtdienās plkst. 14.30
Vērgales kultūras namā

Velga Freimane

Vērgales amatierteātris Ceturtdienās plkst. 18.00
Vērgales kultūras namā

Inese Ceriņa

29. oktobrī plkst.17:30  
Pāvilostas vidusskolas aktu zālē  

aicinām Pāvilostas vidusskolas vecākus un bērnu 

likumiskos pārstāvjus uz vecāku kopsapulci. 

 
Programmā paredzēts: 
➢ Tikšanās ar psiholoģi Sarmīti Štāli. Sarunas tēma "Drošiem 

vecākiem, laimīgi bērni!" 

➢ Īsumā skolas vadība informēs par aktualitātēm skolā 

Pāvilostas vidusskolas direktore Marita Rolmane 
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BIS * lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums

BIS101201359 Fasādes atjaunošanas 
darbi

Nosaukums, Sakas 
pagasts, Pāvilostas 
novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvniecības ieceres akcepts.

BIS100737358 Iebrauktuves pārbūve Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.

BIS100431357 Uzlādes stacijas uzstādī-
šanas vietas izbūve

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.

BIS100419356 Elektroapgāde uzlādes 
stacijas uzstādīšanas 
vietai

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.

BIS99925355 Vidi degradējošas, 
sagruvušas vai drošību 
apdraudošas būves

Adrese, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būvju pārbaudi.

BIS99912354 Vidi degradējošas, 
sagruvušas vai drošību 
apdraudošas būves

Nosaukums, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būvju pārbaudi.

BIS99890353 Vidi degradējoša, 
sagruvusi vai drošību 
apdraudoša būve

Nosaukums, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.

BIS99837352 Vidi degradējoša, 
sagruvusi vai drošību 
apdraudoša būve

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.

BIS99686351 Dzīvojamās mājas un 
divu saimniecības ēku 
būvniecība

Adrese, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības ieceres akcepts.
Būvatļaujas izsniegšana.

BIS99296350 0,4 kV GVL pārbūve Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Atzīme par būvniecības ieceres 
akceptu.

BIS99087349 Relaksācijas un atpūtas 
mītne

Nosaukums, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvatļaujas izsniegšana.

BIS98584348 Saimniecības ēkas 
jaunbūve

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvatļaujas izsniegšana.
Būvniecības ieceres akcepts.
Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi.
Izsniegts būvatļaujas pielikums 
Nr.1.

BIS98389347 Dzīvojamās mājas pārbū-
ve un saimniecības ēkas 
būvniecība. Saimniecības 
ēku nojaukšana

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvatļaujas izsniegšana.
Būvniecības ieceres akcepts.
Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi.
Izsniegts būvatļaujas pielikums 
Nr.1.

BIS97959346 Elektroapgādes pieslē-
gums

Nosaukums, Sakas 
pagasts, Pāvilostas 
novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvniecības ieceres akcepts.

BIS97317345 Viena dzīvokļa dzīvoja-
mās mājas nojaukšana

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības ieceres akcepts.
Izziņa par būves neesību.

BIS97286344 Saules fotosintēzes pane-
ļu sistēmas uzstādīšana

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvniecības ieceres akcepts.
Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi.
Atzīme par būvdarbu pabeigšanu.

BIS97277343 Saimniecības ēkas 
pārbūve

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvatļaujas izsniegšana.
Būvniecības ieceres akcepts.

BIS96590342 Elektronisko sakaru 
komunikāciju pievada 
izbūve un optiskā pieslē-
guma ierīkošana

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvniecības ieceres akcepts.

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 
2019. GADA AUGUSTĀ UN SEPTEMBRĪ PIEŅEMTIE LĒMUMI

BIS95757341 Dzīvojamās ēkas pārbūve Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvatļaujas izsniegšana.
Būvniecības ieceres akcepts.
Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi.
Izsniegts būvatļaujas pielikums 
Nr.1.

BIS95733340 Dzīvojamās ēkas jumta 
seguma nomaiņa

Adrese, Ploce, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas 
novads

Atzinums par būves pārbaudi.
Būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvniecības ieceres akcepts.
Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi.
Atzīme par būvdarbu pabeigšanu.

Administratīvā procesa 
lietas ierosināšana par 
vidi degradējošām, 
sagruvušām vai drošību 
apdraudošām būvēm

Adrese, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas 
novads

Ēkas noteiktas par vidi degradē-
jošām, sagruvušām un drošību 
apdraudošām būvēm.
Uzsākta administratīvā procesa 
lieta.
Uzdots nekavējoties novērst 
bīstamību un līdz 28.10.2019. 
iesniegt būvniecības ieceri par 
ēku konservāciju.
Informēt pašvaldību par adminis-
tratīvā procesa lietas uzsākšanu.

Administratīvā procesa 
lietas ierosināšana par 
vidi degradējošām, 
sagruvušām vai drošību 
apdraudošām būvēm

Adrese, Saraiķi, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas 
novads

Ēka noteikta par vidi degradējošu 
un drošību apdraudošu.
Uzsākta administratīvā procesa 
lieta.
Uzdots nekavējoties novērst 
bīstamību un līdz 31.10.2019. 
iesniegt būvniecības ieceri par 
ēkas konservāciju.
Informēt pašvaldību par 
administratīvā procesa lietas 
uzsākšanu.

 Būvniecības ieceres 
iesniegšanas termiņš 
patvaļīgās būvniecības 
radīto seku novēršanai

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Uzdots iesniegt būvniecības 
ieceri līdz 31.10.2019.
Būvvaldes lēmumus informācijai 
iesniegt Latvijas būvinženieru 
savienībai.

Administratīvā procesa 
lietas izbeigšana par vidi 
degradējošu, sagruvušu 
un drošību apdraudošu 
būvi

Adrese, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Izbeigt administratīvā procesa 
lietu BIS84561298.
Valsts zemes dienesta Kurzemes 
reģiona nodaļā iesniegt izziņu par 
būves neesību.
Informēt Pāvilostas novada 
pašvaldību par administratīvā 
procesa lietas izbeigšanu.

Administratīvā procesa 
lietas ierosināšana par 
vidi degradējošām, 
sagruvušām vai drošību 
apdraudošām būvēm

Adrese, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Ēka noteikta par vidi degra-
dējošu, sagruvušu un drošību 
apdraudošu.
Uzsākta administratīvā procesa 
lieta.
Uzdots nekavējoties novērst 
bīstamību un līdz 31.11.2019. 
iesniegt būvniecības ieceri par 
ēkas konservāciju.
Informēt pašvaldību par adminis-
tratīvā procesa lietas uzsākšanu.

Atkārtota objektu 
apsekošana admi-
nistratīvā procesa 
lietā  BIS84504297 
par vidi degradējošām, 
sagruvušām un drošību 
apdraudošām būvēm

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Nekavējoties atkārtoti apsekot 
objektus lietā BIS84504297.

Atkārtota objektu 
apsekošana admi-
nistratīvā procesa 
lietā  BIS84287296 
par vidi degradējošām, 
sagruvušām un drošību 
apdraudošām būvēm

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Nekavējoties atkārtoti apsekot 
objektus lietā BIS84287296.

 

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma



2019. gada oktobris   15  www.pavilosta.lv

 • Pasākuma atklāšana
 • Nēģu pagatavošanas meistarklases 
un gatavās produkcijas iegāde
 • Nēģu zupas baudīšana
 • Muzikālās lustes kopā ar projektu 
"5 Jāņi"
 • Radošās aktivitātes lieliem un 
maziem
 • Vides objekta “Pāvilostas nēģis” 
izveidošana no dabas materiāliem

 • Filmas “Latvijas nēģis” 
demonstrācija, sadarbībā ar 
“Jūras vēstis” 
 • Ekspozīcijas “Jūriņ’ prasa smalku 
tīklu” apskate
 • Iespēja virtuāli iejusties zvejnieka 
lomā, ar murdiem zvejojot nēģus 
Sakas upē

NĒĢU DIENA

Pāvilostas zvejnieki jau sen nodarbojas ar nēģu zvejniecību, ievērojot gan 
ķeršanas, gan to pagatavošanas tradīcijas, veidus un nianses, kuras tad ikviens 

varēs iepazīt un izgaršot šajā dienā

Papildu informācija 
Pāvilostas novada mājaslapā (www.pavilosta.lv), 
Zivsaimniecības sadarbības tīkla mājaslapā (www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimniecība) 
vai zvanot par tālr. 27843096

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2019/6, 29.01.2019. Aktivitāte 
“Zivsaimniecības nozares popularizēšana”. 

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, �lmēšana, audio un video ierakstu veikšana

ATBALSTA: 

27. oktobrī no plkst. 12:00 Pavilosta

Pie muzeja Muzeja telpas
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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 novembra izdevu-
mam jāiesniedz līdz 29. oktobrim. 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.

www.pavilosta.lv

AICINĀJUMS VECĀKIEM!

18. oktobrī plkst. 16.30 
Pāvilostas bibliotēka aicina 
ciemos uz PŪČUKA SKOLU 

vecākus ar bērniem 
no 3 līdz 6 gadiem. 

Būs radošās darbnīcas un spēles.

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2019. gada 18. oktobrī:
n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē;  
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

Kaut simtkārt izrunāts, 
kaut daudzkārt teikts 
un sacīts, 
labs vārds kā laimes vērdiņš 
nekad nenodilst. 
Tas rada smaidu, 
iesēj zvaigznes acīs, 
ar viņu sirds 
arvien no jauna silst.
                     (K. Apškrūma)

Pāvilostas novada pašvaldība 
sveic visus novada seniorus 

Starptautiskajā senioru dienā!
Paldies par jūsu paveikto tuvinieku un sabiedrības labā!

Lai jums veselība, dzīvesprieks un tuvāko mīlestība!

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

SILVIJA VAŠKUSE 
(24.08.1949.–12.09.2019.)

Vērgales pagastā

AINARS ZIKMANIS 
(14.05.1966.–29.09.2019.)

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 29. novembrim skatāma 

izstāde “LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS – 100”. 
l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē līdz 18. oktobrim skatā-

ma Bunkas pagasta radošā klubiņa “Paula” rokdarbu izstāde “RADĪ-
ŠANAS PRIEKS”.

l Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā mākslas nodaļā līdz 18. oktob-
rim skatāma mācību prakses radošo darbu izstāde “JŪRAS LABORATO-
RIJA”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 19. oktobrī plkst. 13.00 senioru 
pasākums “KAD KASTAŅI UN ZĪLES KRĪT”. Jūs sagaida muzikāla tikša-
nās ar kapelu “Luste”, kā arī sirsnīgas sarunas pie svētku galda, līdzi ņemot 
iemīļotus gardumus. Piedalīsimies izstādes “Interesantākās rudens veltes” 
veidošanā. Lūgums rudens veltes izstādei atnest uz kultūras namu 17. ok-
tobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00. Savu dalību pasākumā pieteikt līdz 15. ok-
tobrim pie Austras Vagotiņas-Vagules (tālrunis 29398389), dalības maksa 
2,00 EUR.

l 27. oktobrī no plkst. 12.00 NĒĢU DIENA PĀVILOSTĀ. Vairāk in-
formācijas 15. lpp.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 26. oktobrī plkst. 18.00 izrāde 
bērniem “NEMO UN DRAUGI NO MADAGASKARAS”. Tas ir stāsts par 
to, kā pie lieliskā Superdaktera atnāk draugi no Āfrikas, jo viņa draugam 
Krokodilam ir nepieciešama palīdzība. Ārsts vienmēr ir gatavs palīdzēt ne-
laimē nonākušiem draugiem un, ilgi nedomājot, dodas ceļojumā ar saviem 
mīļajiem draugiem. Bet, tavu nelaimi, – draugu kuģis iekļūst spēcīgā vētrā, 
ārsts pārkrīt pāri kuģa bortam un nonāk brīnumainā un neapšaubāmi skais-
tā Zemūdens karalistē. Kas notiks tālāk? Atnāc, un izdzīvosim stāstu kopā! 
Biļetes cena no 4,00 EUR. Lūgums sekot līdzi informācijai www.pavilosta.lv 
un pilsētas informācijas stendos.

l 11. novembrī plkst. 19.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā filma 
“ZOBENS UN ZĀBAKI”. Ieeja bez maksas. Filmas režisors Atis Klimovičs, 
operators Raitis Valainis, montāža Reinis Ūbelis, skaņas apstrāde Pēteris 
Pāss, krāsu apstrāde Rihards Olmanis, komponiste Zane Veremeja, studija 
“Drejas 2019”. Filmas garums 57 minūtes. Filmā atspoguļota reportāža par 
to, kā divdesmit jaunie Jēkabpils zemessargi dodas uz trim nedēļām mežā.  

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 16. novembrī plkst. 15.00 
VALSTS SVĒTKU SVINĪGS PASĀKUMS ar Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja Ulda Kristapsona apsveikumu un Pāvilostas novada pašval-
dības apbalvojumu pasniegšanu. Turpinājumā muzikālās apvienības “5 
Jāņi” koncerts “Latvijas tautas laiks”.

VĒRGALĒ 
l Vērgales kultūras namā līdz oktobra beigām skatāma liepājnieces 

Valdas Zariņas fotoizstāde “ZIEDI UN SAULE”.
l Vērgales muzeja izstāžu zālē no 14. septembra līdz 30. oktobrim 

skatāma mākslinieces Vikas ŠTRAUHAS personālizstāde “LAIKS”.
l 19. oktobrī plkst. 14.00 Vērgales kultūras namā brāļu Auzā-

nu koncerts. Labs noskaņojums, līdzi dziedamas dziesmas, interesanti 
stāsti, maksimāli pozitīva gaisotne. Kaut kas silts un sirdij tīkams šajā 
drēgnajā gadalaikā. Kā saka brāļi Auzāni – uzlādēsim jums baterijas! 
Biļete pieaugušajiem 3,50 EUR, skolēniem 1,00 EUR.

l “Šī zeme vienmēr būs mūsu, un mēs šai zemē – savējie…” Vērgales kul-
tūras namā 15. novembrī plkst. 19.00 VALSTS SVĒTKU SVINĪGAIS pasā-
kums Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā. Pasākuma laikā paredzēti 
jauni ieraksti Vērgales goda grāmatā, fotokonkursa “Pāvilostas novads 2019” 
rezultātu paziņošana un Liepājas fotostudijas “Fotast” fotogrāfiju  izstāde, 
kurā būs redzamas 22. septembrī uzņemtās bildes Vērgales pagastā. Svētku 
koncertā uzstāsies viesi no tālienes – muzikālā apvienība “5 Jāņi” aicina uz 
koncertprogrammu “Latvijas tautas laiks”, kurā atskanēs latviešu sirds un 
liktens dziesmas, kas caurvijas Latvijas vēsturiskajiem novadiem un laikiem. 
Pēc koncerta būs balle kopā ar šo muzikālo apvienību “5 Jāņi”, lustējoties 
latviešu baļļu un ballīšu mūzikas pavadījumā. Savukārt Dj ANss balles starp-
laikos un noslēgumā nodrošinās deju mūziku visām gaumēm! Galdiņu rezer-
vācija  līdz 4. novembrim pie Velgas pa tālruni 29189223. Dalības maksa ballē 
5,00 EUR. Svinēsim mūsu Latvijas svētkus kopā!

ZIEMUPĒ
l Ziemupes bibliotēkā līdz oktobra beigām skatāma pāvilostnieces 

ELĪNAS HORNAS rokdarbu izstāde “MANI SIRDS DARBIŅI”. Izstādē ap-
skatāms arī dāvinājums Latvijai 100 gadu jubilejā – Pāvilostas laikapstākļu 
deķis.

l 19. oktobrī plkst. 21.00 Ziemupes tautas namā RUDENĪGA BALLĪ-
TE (groziņvakars). Spēlēs Edgars. Ieeja  4,00 EUR.

l Ziemupes tautas namā skatāma Ivara Freimaņa fotoizstāde “CE-
ĻOJUMS ZVĒRU UN PUTNU PASAULĒ”.

Tavas rokas caur mūžību jūtu, 
Tavas rūpes joprojām man klāt, 
Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs, 
Tava mīla vien nepazūd, māt!

(K. Apškrūma)
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
amatierteātris izsaka līdzjūtību 
Gintam VAŠKUSAM, 
māmiņu zaudējot!

Tuvs cilvēks neaiziet, 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

(R. Skujiņa)
Izsakām līdzjūtību Sanitai PORIŅAI, 
brāli mūžībā izvadot! 

 PII “Kastanītis” kolektīvs

LĪDZJŪTĪBAS

PATEICĪBA

No sirds pateicos Pāvilostas piekras-
tes zvejniekam Maratam Bolgovam, 
Sanitai Grigorjevai un Silvai Vārsbergai 
par atbalstu un palīdzību Agra veselības 
uzlabošanas laikā!

Gita

PATEICĪBA

RADOŠĀ NODARBĪBA 
VĒRGALĒ 

23. oktobrī plkst. 16.00  
Vērgales kultūras namā 

radošā nodarbība 
“ROTAS, ROTIŅAS UN 

AKSESUĀRI”. 
Laipni gaidīts ikviens!

â Sakarā ar mācību semināru 
“BIS ALISE: palīgs 
bibliotēkas darba pārvaldībā” 
17. oktobrī Vērgales bibliotēka 
būs slēgta.

â Sakarā ar pieredzes apmaiņas 
braucienu Pāvilostas novada pašvaldības 
bibliotēkas 23. oktobrī būs slēgtas.

ZINĀŠANAI

Pāvilostas novada pašvaldība 
aicina pieteikties uz vakanci –

PĀVILOSTAS NOVADA 
BŪVVALDES BŪVINSPEKTORS 

Ar vakances amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties 
www.pavilosta.lv vai pie Pāvilostas novada pašvaldības 
kancelejas vadītājas.

Darba laiks: Nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), 
summētā darba laika uzskaite
Darba alga (bruto): EUR 612.00 mēnesī

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības 
dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) 
pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa 
pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas 
novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2019. gada septembrī Pāvilostas novadā noslēgtas 4 laulības. 
Sveicam ģimenes!


