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Jautājums:

Kam jautājums adresēts (amatpersona, iestāde, darbinieks)?

Jautājuma iesniedzējs (vārds, uzvārds):

2019. gada 16. un 17. maijā Pāvil
ostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons starptautiskā eko
nomiskā foruma “Innovations, Invest
ments, Prospects” laikā apmeklēja Vi
tebsku (Baltkrievija), kur kā Latvijas 
Pašvaldību savienības valdes loceklis 
pārstāvēja Latvijas mazās pašvaldī
bas, kā arī tikās ar Baltkrievijas paš
valdību pārstāvjiem, kuri bija ieinte
resēti attīstīt sadarbību tādās jomās 
kā uzņēmējdarbība, kultūra, izglītība, 
sports u.c.

2019. gada nogalē Pāvilostas nova-
da pašvaldība saņēma uzaicinājumu no 
Ļoznas pašvaldības Baltkrievijā, lai tik-
tos klātienē un iepazītos ar pašvaldības 
administrāciju, tās iestādēm un uzņēmēj-
darbības vidi ar mērķi tālākas sadarbības 
veidošanai.

2020. gada 31. janvārī un 1. februārī 
Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji – 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
izpilddirektors Alfrēds Magone, domes 
deputāts un uzņēmējs Gatis Brēdiķis, 
pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna 
Blaubārde, kancelejas un Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja Arita Mūrniece un 
uzņēmējs Edgars Eduards Kristapsons 
apmeklēja Ļoznas pašvaldību, tiekoties 
ar Vitebskas apgabala izpildkomitejas, 
starptautiskās sadarbības nodaļas pār-
stāvjiem un Latvijas konsuli Vitebskas 
apgabalā Sintiju Pauru. Tikšanās turpinā-

jumā Pāvilostas novada pašvaldības pār-
stāvji devās uz Ļoznas pašvaldību, lai tur 
tiktos ar Ļoznas rajona deputātu padomes 
priekšsēdētāju Tamāru Driļonoku un paš-
valdības priekšsēdētāja pirmo vietnieku 
Sergeju Šļadņevu un parakstītu nodomu 
memorandu – sadarbības līgumu par 
turpmāko sadarbību.

Līgums paredz sadarbības veicinā-
šanu dažādās uzņēmējdarbības nozarēs, 
kultūrā, izglītībā un jaunatnes lietās, 
sportā un tūrismā. 

Pēc svinīgās līguma parakstīšanas 
Ļoznas rajona izpildkomitejas priekšsē-
dētāja vietnieks ekonomiskajos jautāju-
mos Vjačeslavs Černousovs aicināja Pā-
vilostas novada pašvaldības pārstāvjus 
apmeklēt Ļoznas pašvaldības iestādes un 
uzņēmumus, kā arī atbildēja uz interesē-
jošajiem jautājumiem. 

Interesanti, ka vēsturiski Ļoznas ap-
kārtnē bija apmetušies ievērojams skaits 
latviešu un pat ticis nodibināts kolhozs 
“Jaunā dzīve”. Arī šobrīd iedzīvotājiem 
nereti sastopami latviešu izcelsmes uz-
vārdi. 

Tikšanās noslēgumā abas puses pauda 
apņēmību veicināt sadarbību starp abām 
pašvaldībām, kā arī atbalstīt kontaktu ap-
maiņu abu valstu iedzīvotāju vidū.

Pāvilostas novada pašvaldības 
kancelejas un Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja Arita Mūrniece

Pāvilostas novada pašvaldība paraksta nodomu memorandu 
par sadarbību ar Ļoznas pašvaldību Baltkrievijā

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un Ļoznas rajona depu-
tātu padomes priekšsēdētāja Tamāra Driļonoka pēc memoranda parakstīšanas.

OTRDIENĀ, 18. FEBRUĀRĪ, plkst. 17.30 Vērgales kultūras namā; 

TREŠDIENĀ, 19. FEBRUĀRĪ, plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 

Uz sapulci tiks aicināts Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāvis 
saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kā arī Pāvilostas novada domes deputāti, 
pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti. 
Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt laikus, aizpildot un ienesot anketu Pāvil
ostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73) kancelejas vadītājai vai Vērgales pagasta pārvaldē 
lietvedei, kā arī aicinām izmantot pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv iespēju jautājumu 
uzdot elektroniski – mājaslapas labajā pusē meklējiet rīku “Uzdot jautājumu!”, lūgums norādīt 
“Jautājums iedzīvotāju sapulcei Pāvilostā/Vērgalē”.

UZMANĪBU!
Iedzīvotāju sapulces laikā Vērgalē un Pāvilostā tiks sveikti arī 
ZIEMASSVĒTKU ROTĀJUMU KONKURSA “CEĻĀ UZ GAISMU 2019” NOMINANTI!

IEDZĪVOTĀJU SAPULCI

Pāvilostas novada pašvaldība aicina 
novada iedzīvotājus apmeklēt
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pie-
dalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki 
– izpilddirektors Alfrēds MAGONE, pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀR-
DE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, sabiedrisko attiecību speciālis-
te Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Vita CIELAVA. Sēdi 
protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 3 darba 
kārtības punkti.

â Deputāts Gints Juriks un deputāte Ārija Paipa balsoja par lēmumu, bet attiecībā 
uz dažiem punktiem lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Jautājumā “Par Pāvilostas novada 
pašvaldības 2020. gada budžeta sastādīšanu” dome nolēma paredzēt:

1) finansējumu Vērgales pagasta PII “Kastanītis” elektroplīts iegādei 1500,00 EUR 
apmērā; 

2) finansējumu pašvaldības dotācijai Kurzemes plānošanas reģionam 1500,00 EUR 
apmērā;

3) finansējumu skolēnu deju kolektīvu tērpu, deju apavu un masku iegādei XII Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2647,95 EUR apmērā;

4) finansējumu Ziemupes bibliotēkas remontam 6946,54 EUR apmērā;
5) finansējumu Vērgales pagasta pārvaldei autobusa iegādei 30 300,00 EUR apmērā;
6) norādes zīmes “Vērgale” atjaunošanai 4000 EUR apmērā; 
7) finansējumu biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” plānotajām 

aktivitātēm 2020. gadā – tematiskā Ziemassvētku (Adventes) tirgus organizēšanai (kon-
certs, radošās darbnīcas, vēderprieki) – 150,00 EUR apmērā un Lejas ielas svētku (kon-
certs, uzskates materiāli, dekorēšana u.c.) organizēšanai – 500,00 EUR apmērā;

8) līdzfinansējumu “Mūzikas festivālam Zaļas stars 2020” 6500,00 EUR;
9) finansējumu Vērgales pamatskolas fizikas kabineta remontam 6357,90 EUR apmērā;
10) finansējumu labiekārtošanas nodaļai materiālu iegādei elektrosadales izveidei 

pie muzeja un Pāvilostas pilsētas centrā 404,00 EUR apmērā;
11) finansējumu elektrības pieslēguma Dzintaru ielā 7, Pāvilostā, ierīkošanas izmak-

su daļējai segšanai saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 28. novembra sēdes 
lēmumu, prot. 12., 8. §;

12) līdzfinansējumu 50%, t.i., 15 000,00 EUR apmērā darbinieku veselības apdroši-
nāšanai.

Nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ nepiešķirt papildu finansējumu:
1) Vērgales pagasta PII “Kastanītis” iestādes 1. stāva koridora, kāpņu telpas un WC 

remontam, iestādes dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanai, apmācību “Skolotāju palīgu 
pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā” organizēšanai. 
Dome uzdeva iestādei līdzekļus rast iestādes budžetā.

2) Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” konferences un koncerta “Aizvestajiem” rī-
košanai, kas tiek organizēts 1941. gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu 
organizēšanai u.c. izdevumu segšanai.

3) Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei M. Kurčanovai Pā-
vilostas pilsētas reklāmas video izveidošanai.

4) Liepājas Neredzīgo biedrībai pirts ēkas izbūvei sociālās rehabilitācijas un izziņas 
centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”.

5) Pāvilostas sporta organizatoram tenisa korta seguma nomaiņai.
6) Pāvilostas novadpētniecības muzejam ventilācijas sistēmas ierīkošanai “Tīklu mā-

jas” ekspozīcijas zālē un apkures katla telpā.
7) Vērgales kultūras namam ventilācijas sistēmas izbūvei un tualešu remontam, jau-

2020. GADA 8. JANVĀRĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE. 

2020. GADA 23. JANVĀRĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE. 

2020. GADA 30. JANVĀRĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA 
DOMES KĀRTĒJĀ SĒDE. 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES SĒDES JANVĀRĪ

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS. Sēdi protokolēja 
pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 1 darba kārtības 
punkts “Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu”.

â Dome nolēma par parakstu vākšanas vietām tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” atcelšanu noteikt Pāvilostas novada 
pašvaldību, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un Vērgales pagasta pārvaldi, 
“Pagastmājā”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Dome uzdeva lēmumu nosū-
tīt Pāvilostas novada vēlēšanu komisijai parakstu vākšanas vietu darba laiku noteikšanai 
un paziņojumu par parakstu vākšanas vietām un darba laiku izlikt Pāvilostas novada 
pašvaldībā un Vērgales pagasta pārvaldē, ievietot Pāvilostas novada pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” un ievietot Pāvilostas novada pašvaldības 
mājaslapā www.pavilosta.lv.

nas telts – nojumes iegādei, aizkaru un žalūziju iegādei kultūras nama zālei. Dome uzde-
va iestādei līdzekļus rast iestādes budžetā.

8) Pāvilostas pilsētas kultūras namam VPDK “Mārsils” tautas tērpu iegādei, jaunas 
štata vietas izveidei, jaunas skaņu aparatūras iegādei.

9) Ziemupes tautas namam saimniecības ēkas jumta nomaiņai un noliktavas ēkas 
aprīkošanai ar plauktiem.

10) Pāvilostas vidusskolai nolietotās datortehnikas nomaiņai pret jaunu (konstatēts, 
ka finansējums jau paredzēts, sastādot iestādes 2020. gada budžetu).

11) Vērgales pagasta pārvaldei sociālā pakalpojuma centra izveidei, ēkas “Doktorāts” 
rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai, daudzdzīvokļu mājas “Teikas” būvniecības 
pabeigšanai, centra laukuma labiekārtošanai, asfaltēto ceļa posmu rekonstrukcijai.

12) Biedrībai “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” semināra “Kultūrvēsturis-
kās vērtības Pāvilostā” organizēšanai, talkas Pāvilostas pelēkajā kāpā – priežu izciršanas 
organizēšanai, Ziemassvētku rotājumu konkursa balvu iegādei.

13) Vērgales sporta namam lietus ūdens noteksistēmas izbūvei.
14) Pāvilostas novada pašvaldības labiekārtošanas nodaļai žoga nomaiņai Plāteru 

kapos, nojumes izbūvei Zeltenes ielā, Mežniecības ēkas jumta remontam, gājēju celiņa 
renovācijai pie pašvaldības ēkas (dome uzdeva iestādei līdzekļus rast iestādes budžetā), 
zvanu torņa izveidei Lanku kapos.

Dome ierosināja atkārtoti izskatīt 2020. gada augustā Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 25.11.2019. iesniegumā Nr. 211 (reģ. Nr. PNP/2.2.10/19/2056) 
izteikto ierosinājumu, kurā lūgts ieplānot pašvaldības 2020. gada budžetā finansējumu 
zemākās darba algas likmes – 790,00 EUR mēnesī – nodrošināšanai pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu pedagogiem no 2020. gada 1. septembra, kā arī izvērtēt iespēju proporcionāli 
pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugumam (5%) palielināt arī skolotāju palīgu 
un citu pirmsskolas izglītības iestāžu tehnisko darbinieku atalgojumu.

â Deputāts Aldis Barsukovs balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu “sporta or-
ganizators” lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu “domes priekšsēdētājs” lēmuma pieņemšanā 
nepiedalījās. Deputāts Andris Zaļkalns balsoja par sarakstu, bet attiecībā uz amatu “domes 
priekšsēdētāja vietnieks” lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Deputāte Ārija Paipa balsoja 
par sarakstu, bet attiecībā uz amatu “vispārējās vidējās izglītības skolotājs” lēmuma pie-
ņemšanā nepiedalījās. Dome apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūr-
vienību 2020. gada štatu sarakstu un tarifikācijas sarakstu. Stājas spēkā ar 2020. gada 
1. janvāri. Dome uzdeva iestāžu vadītājiem sagatavot atbilstošas vienošanās ar darbinie-
kiem pie darba līgumiem par izmaiņām darba samaksā. 

â Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošos 
noteikumus Nr.1 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”. Nolēma saistošos 
noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to paraks-
tīšanas, un tie ir brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un Elmārs ŠĒNS, kā arī pašvaldības 
darbinieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita 
KURČANOVA. Slimības dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Andris ZAĻKALNS. Sēdi protokolē-
ja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 36 darba kārtības 
punkti.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāti Elmārs Šēns un Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
Dome apstiprināja deputāta Elmāra Šēna pilnvaras. Dome nolēma grozīt Pāvilostas 
novada domes Sociālās komitejas sastāvu, atbrīvojot no pienākumu pildīšanas Āriju 
Paipu un apstiprinot Sociālās komitejas locekļa amatā Elmāru Šēnu. Dome apstiprināja 
Āriju Paipu Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locek-
ļa amatā. Dome apstiprināja Elmāru Šēnu Pāvilostas novada domes Administratīvās 
komisijas locekļa amatā. Dome uzdeva kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts 
ieņēmumu dienestam.

â Dome nolēma nepiedzīt no 2 personām nekustamā īpašuma nodokļa, īres un no-
mas maksas parādu sakarā ar parāda apmaksas grafika sastādīšanu. Dome nolēma izdot 
izpildrīkojumu un piedzīt no 5 personām nekustamā īpašuma, īres un nomas maksas 
parādus.

â Dome nolēma samazināt 4 politiski represētām personām nekustamā īpašuma 
nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnie-
ciskajā darbībā. 

â Dome nolēma samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem 3 
personām ar invaliditāti, jo nekustamie īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.

â Dome nolēma neatbalstīt degvielas limita piešķiršanu atsevišķi senlietu krātu-
ves “Jūras māja” vadītājai, ņemot vērā, ka senlietu krātuves funkcijas ir saistītas ar TIC 
funkcijām. Dome nolēma izdarīt grozījumus ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. 
janvāra sēdes lēmumu apstiprinātajos degvielas limitos Ziemupes bibliotēkas sadaļā. 
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â Dome nolēma ar 2020. gada 1. martu papildināt ar Pāvilostas novada domes 2018. 
gada 20. decembra lēmumu (prot. Nr. 15., 9.§) apstiprināto  SIA “Pāvilostas komunālais 
uzņēmums”  maksas pakalpojumu cenrādi ar 7.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

7.1 Izziņu, atzinumu, tehnisko noteikumu un dokumentu 
no arhīva sagatavošana un izsniegšana

1 vienība 1,65 0,35 2,00

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu un Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Dzintaru iela 27, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra numurs 6413 001 0244 Izsoles noteikumu 3.13. pun-
ktu, deputāts Ralfs Jenerts lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma atsavināt mu-
tiskā izsolē nekustamo īpašumu zemesgabalu Dzintaru ielā 27, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā, kadastra Nr.6413 001 0244, kas sastāv no – zemes vienības, kadastra apzīmējums 
64130010244 ar kopējo platību 213 m2, būves ar kadastra apzīmējumu 64130010244001, 
kopējo platību 64,9 m2 un būves ar kadastra apzīmējumu 64130010244002 un kopējo pla-
tību 21,4 m2. Dome apstiprināja nekustamā īpašuma: nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 
19 979; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Dome noteica, ka 
nekustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša 
laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu 
pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Dome 
apstiprināja nekustamā īpašuma – Dzintaru iela 27, Pāvilosta, Pāvilostas novadā – izsoles 
noteikumus. Dome nolēma, ka gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) nekustamā īpašu-
ma izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, 
apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu. Dome uzdeva 
Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā 
minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

â Dome nolēma atsavināt mutiskā izsolē nekustamos īpašumus:
l zemesgabalu Parka ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 002 0132, 

kas sastāv no – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020132 ar kopējo pla-
tību 1216 m2. Dome apstiprināja nekustamā īpašuma: nosacīto cenu (izsoles sākumce-
na) 12 970 EUR; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Dome 
apstiprināja nekustamā īpašuma – Parka iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novadā – izsoles 
noteikumus; 

l zemesgabalu Avotu ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 002 0146, 
kas sastāv no – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020146 ar kopējo platī-
bu 2206 m2. Dome apstiprināja nekustamā īpašuma: nosacīto cenu (izsoles sākumce-
na) 14 470 EUR; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Dome 
apstiprināja nekustamā īpašuma – Avotu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novadā – izsoles 
noteikumus; 

l zemesgabalu Akmeņu ielā 4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 006 
0013, kas sastāv no – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130060013 ar kopējo 
platību 1,1169 ha. Dome apstiprināja nekustamā īpašuma: nosacīto cenu (izsoles sākum-
cena) 11 906  EUR; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Dome 
apstiprināja nekustamā īpašuma – Akmeņu iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novadā – izsoles 
noteikumus; 

l zemesgabalu Akmeņu ielā 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 006 
0075, kas sastāv no – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130060075 ar kopējo 
platību 0,6967 ha. Dome apstiprināja nekustamā īpašuma: nosacīto cenu (izsoles sākum-
cena) 4 370 EUR; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Dome 
apstiprināja nekustamā īpašuma – Akmeņu iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novadā – izsoles 
noteikumus;

l zemesgabalu Austrumu ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6413 002 
0169, kas sastāv no – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020169 ar kopējo 
platību 5233 m2. Dome apstiprināja nekustamā īpašuma: nosacīto cenu (izsoles sākum-
cena) 23 921  EUR; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Dome 
apstiprināja nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novadā izsoles 
noteikumus.

Dome noteica, ka nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu 
veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par 
atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 
maksas daļas. Dome nolēma, ka gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) nekustamo īpašu-
mu izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, 
apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu. Dome uzdeva 
Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā 
minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu.

â Dome nolēma, ka vienai privātpersonai par nekustamo īpašumu ir jāveic avansa 
maksājums  10 % apmērā no nosacītās cenas, kas ir 80,00 EUR, samaksājot to Pāvilos-
tas novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2020. gada 20. februārim. Bet nekustamā 
īpašuma atlikušās summas 720,00 EUR maksājumus veikt trīs gadu laikā pēc sastādītā 
maksājuma grafika ar iespēju pilnu pirkuma maksu veikt ātrāk. Dome noteica 6 % gadā 
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Pēc avansa maksājuma saņemšanas septiņu 
dienu laikā dome slēgs ar privātpersonu nomaksas pirkuma līgumu par atlikušo summu 
720,00 EUR par nekustamā īpašuma iegādi. Pēc pilnas nosacītās cenas samaksas paš-
valdība 15 dienu laikā izsniegs privātpersonai nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību 
reģistrēšanai zemesgrāmatā.

âDome nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – Parka iela 14A, Pāvi-
lostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64130020178 –, kas sastāv no zemes vienības 
0,5926 ha platībā. Dome nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā 

īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Dome uzdeva pašvaldības mantas iznomā-
šanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas liku-
mā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmumā minētā īpašuma atsavināšanu.

â Dome nolēma noraidīt pašvaldības piekritīgā dzīvokļa Brīvības ielā 14 Nr.4, Pāvi-
lostā, Pāvilostas novads, kadastra apzīmējums 6413 001 0140 001 004, ar kopējo platību 
21,20 m2 un 212/1628 domājamās daļas no zemes ar kadastra Nr.6413 001 0140 ar kopējo 
platību 2039 m2 (kadastra Nr.1300-006-1309) atsavināšanas ierosinājumu. Dome noteica, 
ka pašvaldības piekritīgais dzīvoklis Brīvības ielā 14 Nr.4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kadastra apzīmējums 6413 001 0140 001 004, ar kopējo platību 21,20 m2 un 212/1628 
domājamās daļas no zemes ar kadastra Nr.6413 001 0140 ar kopējo platību 2039 m2 (ka-
dastra Nr.1300-006-1309) saglabājams pašvaldības īpašumā, lai atbilstoši Latvijas Repub-
likas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas prasībām nodrošinātu pašvaldības 
funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

â Dome nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada amatiermākslas kolektīvu vadī-
tāju un koncertmeistaru darba samaksas nolikuma 2. pielikumā. 

â Dome nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada bāriņtiesas nolikuma 26. pun-
kta 26.2. un 26.3. apakšpunktos, izsakot tos šādā redakcijā:

26. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus:
Pāvilostas novada bāriņtiesas telpās – Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā: 
26.1.  pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00,
26.2. trešdienās no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00;
Vērgales pagasta bāriņtiesas telpās: “Pagastmājā”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 

novadā:
26.3. ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 14.00.
â Dome nolēma nodot Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.–2026. ga-

dam 1.redakciju un vides pārskatu publiskajai apspriešanai. Dome noteica publiskās 
apspriešanas termiņu no 2020. gada 31. janvāra līdz 2020. gada 5. martam. Paziņoju-
mu par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam 1. redakcijas un 
vides pārskata nodošanu publiskajā apspriešanā dome uzdeva publicēt interneta viet-
nē www.pavilosta.lv un pašvaldības izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, kā arī ievietot 
Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2020.–2026. gadam 1. redakciju 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un interneta vietnē www.
pavilosta.lv. Dome nolēma informēt Kurzemes plānošanas reģionu par atzinuma snieg-
šanas nepieciešamību.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, deputāts Gints Juriks un domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons nepiedalījās 
lēmuma pieņemšanā. Dome nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada sporta koman-
du, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmak-
sas kārtībā, papildinot to ar 3.4.1 punktu un izsakot to šādā redakcijā:

3.4.1 Maksimālā finansējamā summa vienam kolektīvam nav lielāka par 1000,00 EUR 
(viens tūkstotis eiro, 00 centi).

â Dome nolēma neatbalstīt pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu 2020. gada va-
sarā.

â Dome nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 5 gadiem 2 dzīvokļu īrniekiem.
â Dome nolēma uz 5 gadiem izīrēt vienai privātpersonai pašvaldībai piekritīgos dzī-

vokļus “Sīmaņi”-2 un “Sīmaņi”-3 Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.
â Dome nolēma nodrošināt vienai privātpersonai dzīvesvietu pēc atbrīvošanas no 

ieslodzījuma, piešķirot uz 1 gadu dzīvokļa īres tiesības dzīvoklim adresē Sakas iela 6–4, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

â Dome uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam J. Vitrupam apsekot daudzdzī-
vokļu māju – Ploce 15, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads – un sniegt informāciju par 
situāciju dzīvokļu jautājumā šajā mājā februāra komiteju sēdēs. Dome nolēma uzņemt 
dzīvokļa  rindā  vienu privātpersonu kā personu, kura ar dzīvojamo  platību nodrošināma 
vispārējā kārtībā.

â Dome nolēma atteikt piešķirt dzīvokļa īres tiesības vienai privātpersonai, jo kon-
statēts, ka persona nav tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risinā-
šanā.

â Dome nolēma pārreģistrēt zemes nomas līgumu Nr.148 uz vienas privātpersonas 
vārda. Dome noteica nomas maksu 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem SIA BITEX, reģistrācijas Nr. 42103052687, ju-
ridiskā adrese “Mazgrāveri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, pašvaldības piekritīgo 
zemi “Ledāji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960030036, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 64960030037, platībā 1,9 ha. Dome noteica nomas mak-
su 2 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus 
nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma pagarināt 27.02.2014. zemes nomas līgumu Nr.112, kas noslēgts 
starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Jāņkalni S”, reģistrācijas Nr. 42103061938, 
noteikto līguma termiņu pēc nenomaksāto maksājumu nomaksas un noteica to līdz 
2025. gada 30. janvārim. Dome noteica nomas maksu 2 % no zemesgabala ar kadastra 
apzīmējumu 64860100062 platībā 1,67 ha kadastrālās vērtības, papildus nomas maksai 
maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumus ar 4 personām. Dome 
noteica, ka zemes nomas termiņš ir no 30.01.2020. līdz 29.01.2030. un ka zemes nomas 
maksa ir 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks 
maksā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un 
nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi. Dome nolēma slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumus pie zemes lietu speciālistes.
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Pāvilostas novada pašvaldības policijas janvārī veiktie darbi
â Pāvilostas novada pašvaldības policija saņēma informāciju, ka kāpu aizsargjoslā 

Dienvidu mola apkārtnē ir veikti nelieli rakšanas darbi, kur izrakti un atstāti gruži un 
bedres nav aizraktas. Ierodoties norādītajā vietā un apsekojot kāpas 50–100 metrus no 
jūras, priedēs tika atrastas ar lāpstu izraktas bedres. Pie tām atradās izraktie gruži, bet 
pie vairākām citām bedrēm – munīcijas čaulas. Aicinājums iedzīvotājiem arī turpmāk 
nekavējoties ziņot, ja arī citviet konstatēta šāda veida rakšana, lai varētu fiksēt personas, 
kas to dara, un veiktu preventīvās darbības, lai šādi rakšanas darbi vairs neatkārtotos.

â Tika saņemta informācija par riteņbraucēju bez atstarojošiem elementiem uz Lie-
pājas–Ventspils šosejas. Riteņbraucējs brīdināts un izskaidrotas sekas.

â Veikts profilaktiskais reids kopā ar Valsts policiju. Sastādīts viens protokols par to, 
ka automašīnai nedeg numura apgaismojums.

â Saņemta informācija, ka pludmales teritorijā atrodas suns. Ar suņa saimniekiem 
veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums.

â Valsts policija ierosināja krimināllietu par zādzību Vērgales pamatskolā.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Vīksnas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai mainīt nosau-
kumu no “Vīksnas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, uz “Vīksnāji”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, bet zemes vienībai platībā 9,33 ha piešķirt nosaukumu “Vīksnas”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Dome nolēma atdalītajai zemes vienībai platībā 9,16 
ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, bet zemes vienībai platībā 9,33 ha saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, deputāte Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma ap-
stiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Prātnieki”, “Prātiņi”, “Stabules” 
un “Saraiķu Cīruļi”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, robežu pārkārtošanai 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6496 005 0043, 6496 005 0053, 6496 005 
0057 un 6496 005 072. Dome nolēma saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un no-
teikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība,
ha

Nosaukums un adrese NĪLMK Atbilstība teritori-
jas plānojumam 

64960050345

7,21
(vairāk 
vai mazāk)

zemes vienībai un ēkām  
64960050072001, 64960050072002,
64960050072003 mainīt nosaukumu un adresi 
no “Saraiķu Cīruļi”, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads uz adresi “Prātnieki”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960050346

5,15
(vairāk 
vai mazāk)

zemes vienībai un ēkām
64960050043001,
64960050043002,
mainīt nosaukumu un adresi no “Prātnieki”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
uz adresi “Prātiņi”, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960050347
16,73
(vairāk 
vai mazāk)

zemes vienībai saglabāt nosaukumu 
“Stabules”, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Dome nolēma likvidēt adresi “Saraiķu Cīruļi”, Saraiķi, Vērgales pagasta, Pāvilostas 
novads, LV-3463. Dome izteica priekšlikumu – pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas 
īpašuma “Prātiņi” īpašniekam noslēgt vienošanos par ceļa servitūta nodibināšanu ar īpa-
šuma “Prātnieki” īpašnieku un īpašuma “Stabules” īpašniekam noslēgt vienošanos par 
ceļa servitūta nodibināšanu ar īpašumu “Prātiņi” un “Prātnieki” īpašniekiem.

â Dome nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. oktobra lēmuma (pro-
tokols Nr.11., 17.§) “Par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudo-
šām būvēm un to teritorijām” 3.3.punktu. Dome nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 
2019. gada 28. novembra lēmumu (protokols Nr.12., 37.§) “Par būvvaldes lēmuma Nr.6, 
5.§ “Par administratīvā procesa lietas ierosināšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
drošību apdraudošu būvi īpašumā “Vasarnieki 23”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā” atcelšanu”.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
Dome nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam ik-
gadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 16. februārim 
(7 kalendārās dienas) par 2019. gadu.

â Dome nolēma noraidīt vienas privātpersonas prasību par zaudējumu 12 000 EUR 
apmērā atlīdzināšanu, jo iesnieguma par zaudējuma atlīdzināšanu iesniegšanas termiņš ir 
beidzies un nav konstatējams, ka Pāvilostas novada pašvaldība būtu izdevusi prettiesisku 
administratīvo aktu vai rīkojusies prettiesiski un tādējādi radījusi kaitējumu privātpersonai. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāti Gints Juriks un Aldis Barsukovs nepiedalījās lēmuma pieņemša-
nā. Dome nolēma izsludināt Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu konkursu 
2020. gadam. Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu kon-
kursa nolikuma projektu. Dome izveidoja projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
Gints Juriks – Vērgales pamatskolas direktors; Vizma Ģēģere – projektu koordinatore; 
Alfrēds Magone – pašvaldības izpilddirektors; Aldis Barsukovs – Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas loceklis; Marita Kurčanova – pašvaldības sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste. Par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju dome noteica Gintu Juriku – Vērga les 
pamatskolas direktoru, kultūras komisijas priekšsēdētāju. Dome uzdeva pašvaldības 
projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei nodrošināt paziņojuma un nolikuma publicēšanu 
atbilstoši “Nolikuma noteikumiem”.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrāci-
jas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 
2020. gada 20. februārī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 27. februārī Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

NOTIKS TRAKTORTEHNIKAS IKGADĒJĀ
 VALSTS TEHNISKĀ APSKATE

     
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 vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, teh
nikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie 
inspektora.

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem var 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 23.03. 10.30 6.05 10.30 Dzintaru iela 73 Pāvilostā

Vērgale 30.03. 10.30 14.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 30.03. 12.00 14.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 30.03. 12.30 14.05. 12.30 Šķēdes ielā 1

Saka 26.03. 10.30 21.05. 10.30 Pie “Pagastmājas”
 

Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības 
veids

Būvniecības ieceres 
veids

BIS-BL-127517-406 Vidi degradējošas, 
sagruvušas, drošību 
apdraudošas būves

“Jaunrīva”, Sakas 
pagasts, Pāvilos-
tas novads

Konservācija Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-126329-404 Patvaļīgas 
būvniecības radīto 
seku novēršana

“Jautri”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Būvniecība Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-125141-403 Dzīvojamās ēkas 
un trīs palīgēku 
nojaukšana

“Rīvas stacija”, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Nojaukšana Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-125048-402 Dzīvojamās ēkas un 
šķūņa nojaukšana

“Mežaines 
stacija”, Sakas 
pagasts, 
Pāvilostas novads

Nojaukšana Paskaidrojuma raksts

BIS-BL-123773-401 Dzīvojamās mājas 
pārbūve

“Līči” Sakas pa-
gasts, Pāvilostas 
novads

Nodošana 
ekspluatācijā

Būvprojekts

Apzīmējumi:
BIS  Būvniecības informācijas sistēma
BL – Būvniecības lieta

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ
2020.GADA JANVĀRĪ 

SĀKTĀS BŪVNIECĪBAS  LIETAS
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APTAUJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 

Lai noskaidrotu Pāvilostas novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un re-
ģionālas attīstības ministrijas sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu, 
kas paredz Pāvilostas novadu apvienot ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Priekules, 
Rucavas un Vaiņodes novadiem kopīgā Lejaskurzemes novadā, Pāvilostas novada paš-
valdība no 2019. gada 11. novembra līdz 2. decembrim aicināja ikvienu Pāvilostas 
novada iedzīvotāju aizpildīt anketu un izteikt viedokli par novada apvienošanu Le
jaskurzemes novadā.

Kopumā piedalījās un savu viedokli izteica 226 novadnieki. No tiem Pāvilostas 
novada saglabāšanu esošajās robežās atbalstījuši 158 iedzīvotāji, bet Pāvilostas no-
vada administratīvās teritorijas grozīšanu, apvienojot to ar Aizputes, Durbes, Gro-
biņas, Nīcas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem Lejaskurzemes novadā, 
atbalsta 60 iedzīvotāji. Savukārt citu variantu izteikuši 8 novada iedzīvotāji – 2 iedzī-
votāji atbalsta Piejūras novada veidošanu, apvienojot Jūrkalnes pagastu, Pāvilostu un 
Medzi, 4 iedzīvotāji atbalsta Liepājas novada veidošanu, kā centru nosakot Liepājas  
pilsētu, bet vēl 2 iedzīvotāji nav snieguši komentāru.

Pāvilostas novada pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita Mūrniece

Viens no svarīgākajiem 2020. gada 
projektiem būs Latvijas simtgadei veltītā 
dāvana – pulkstenis “Saulainākais laiks 
Latvijā” un tā apkārtnes labiekārtojums 
Dzintaru ielā 33. Šajā labiekārtojumā pa-
redzēta atvieglotāka gājēju pārvietošanās, 
apstādījumu atjaunošana un izveide, soliņu 
un apgaismes laternu izvietošana. 

Apstādījumos šogad neatteiksimies no 
krāšņajām vasaras puķēm. 2020. gada va-
sarai piemeklētas vasaras puķes rozā, vio-
letos un baltos toņos. Sīkāk gan vasaras pu-
ķes būs jāuzskaita maija avīzes izdevumā.

Šogad ievērojami tiks papildināts ziem-
ciešu un zālveida ziemciešu daudzums do-
bēs. Ziemcietes gan nav tik košas kā vasa-
ras puķes, taču, kombinējot vasaras puķes 
ar ziemcietēm, var panākt pietiekami labu 
rezultātu, turklāt ziemcietēm aptuvenais 
kalpošanas periods ir 5–10 gadi, tāpēc tas 
ir neatsverams ieguldījums pilsētas apstā-
dījumos. Jābrīdina, ka zālveida ziemcietes 
un ziemcietes tiks stādītas jūnijā, jūlijā, tā-
pēc pēc vasaras puķu stādīšanas nebūtu jā-
steidzas aizpildīt dobju tukšās vietas ar no 
sava dārza raktām ziemcietēm vai vasaras 
puķēm.

Ne tikai ziemcietes, bet arī dažādu šķir-
ņu lapu krūmi atdzīvinās pilsētas apstādī-
jumus. Visvairāk lapu krūmu paredzēts 
stādīt pie Simtgades akmens, divās garajās 
dobēs un divās dobēs blakus Simtgades ak-
menim. 

Ziema parasti ir periods, kas izceļas ar 
lielu pelēcību un garlaicību. Tāpēc dažās 
pilsētas dobēs ir saplānotas kalnu priedes 
šķirne ‘Ophir’, zemās kalnu priedes un pa-

Labiekārtojums un apstādījumi 
2020. gadā

Dobes pie Simtgades akmens 
14. augustā.  
rasto priežu šķirnes ‘Watereri’ skuju kok-
augi. Kalnu priedes šķirne ‘Ophir’ īpaši 
izcelsies ar savu skuju dzeltenīgo un dzī-
vespriecīgo nokrāsu.

Novada griezumā turpināsim piedalī-
ties Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā 
Meža dienu konkursā, startējot ar jau iz-
strādātu Saraiķu parka plānu. Ja šajā kon-
kursā paveiksies, turpināsim stādīt Saraiķu 
parku.

Tā kā apstādījumu apjoms ir pietieka-
mi liels, jau tagad varam teikt lielu paldies 
vietējam sadarbības partnerim SIA “VIP 
Dārzs” un Ivetai Ozolai par konsultācijām 
rudenī un tik liela pasūtījuma apņemšanos. 

Ainavu arhitekte Anda Uzare

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA
PIETEIKŠANOS UZ KOLEKTĪVU 

APMAKSĀTAJIEM ĀRZEMJU BRAUCIENIEM

Pamatojoties uz 2016. gada 24. novembra Pāvilostas novada domes sēdes proto-
kolu Nr.14., 5.§ “Par Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu un iz
glītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtību”, 
pašvaldības ārzemju braucienu izvērtēšanas komisija izsludina pieteikšanos uz 
plānotajiem ĀRZEMJU BRAUCIENIEM sporta komandām, individuālo sporta veidu 
sportistiem, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīviem un māksli-
nieciskās pašdarbības dalībniekiem 2020. gadā. Ar apmaksas kārtības noteikumiem 
var iepazīties www.pavilosta.lv sadaļā “Domes dokumenti/Noteikumi, nolikumi”. Šo-
gad apmaksas kārtības noteikumu 3. punkts “Finansēšanas kritēriji” tika papildināts 
ar 3.5. punktu, kas paredz, ka maksimālā piešķiramā summa vienam kolektīvam nav 
lielāka par 1000,00 EUR.

Brauciena vieta, mērķis, plānotā brauciena laiks, izdevumu tāme, dalībnieku 
skaits, uzaicinājuma vēstule un īss apraksts par plānotā brauciena programmu jāie
sniedz līdz 2020. gada 4. martam Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā) pašvaldības kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei. Pieteikumu izskatīšana 
paredzēta 5. martā.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA 
PAŠVALDĪBAS FINANSĒTO PROJEKTU 

KONKURSU 2020. GADAM

Konkursa mērķis: īstenojot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem iespēju 
realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību un rezultāti ir 
sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem. 

Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā. 
Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības 

un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas 
un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvil-
ostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana, 
kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un novada kultūrvēstures 
apzināšana un saglabāšana. 

Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 
centi). Projektu realizācijas laiks: no 2020. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

Projektu konkurss tiek izsludināts no 2020. gada 10. februāra līdz 9.  martam 
plkst. 12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumu). Projektu pieteikumi 
iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas A. Mūrnieces. 

Projektu vērtēšana notiks līdz 2020. gada 20. martam. Projektu konkursa rezultāti 
tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem un publiski pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Pāvilostas Novada Ziņas” un mājaslapā www.pavilosta.lv.

Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas ir pieejamas mājaslapā www.pavilosta.
lv, sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā” un “Domes paziņojumi”, kā arī tos var saņemt 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. Vairāk informācijas pa tel. 
63498261.

  
Kancelejas vadītāja A. Mūrniece

Paziņojums par Pāvilostas novada 
attīstības programmas 2020.–2026. gadam 
1. redakcijas un vides pārskata nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Pāvilostas novada dome ar 2019. gada 31. janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas 
novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrādi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto 
vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, 
uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus intere
sentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās 
attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam 1. redakcijas materiāliem 
un vides pārskatu laika posmā no 2020. gada 31. janvāra līdz 3. martam var iepazīties:

• Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
• Vērgales pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
• pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv.
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1. re

dakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020. gada 5. martam:
• klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
• sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas 

nov., LV3466,
• sūtot elektroniski uz epasta adresi: dome@pavilosta.lv.
Attīstības programmas 1. redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes 

notiks:
• 2020. gada 11. februārī plkst. 15.00 Vērgales kultūras namā, Vērgalē, Vērgales pa-

gastā;
• 2020. gada 11. februārī plkst. 17.30 Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē 

Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Kontaktpersonas:
• Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja, novada pašvaldības projektu 

koordinatore Vizma Ģēģere: vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr. 63484561. 
• Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita Mūrniece: dome@pavilosta.lv, tālr. 

63498261. 
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IZMAIŅAS AUTOBUSU SATIKSMĒ!  No šī gada 15. janvāra par 10 centiem paaugstināta viena brauciena maksa. 

LIEPĀJA – PĀVILOSTA

Atiešanas 
vieta Liepājā

Liepāja Pāvilosta Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

AutoOsta 6:45 7:50 1,2,3,4,5,6,7 2.75 AS Liepājas autobusu parks

Kuršu iela 7:40 8:55 1,2,3,4,5,6,7 2.95 AS Liepājas autobusu parks

K 10:40 11:50 1,2,3,4,5,6,- 2.95 AS Liepājas autobusu parks

AO 11:40 12:45 1,2,3,4,5,6,7 2.95 PSIA Ventspils reiss

K 13:20 14:35 1,2,3,4,5,6,- 2.95 AS Liepājas autobusu parks

K 13:40 14:55 -,-,-,-,-,-,7 2.95 AS Liepājas autobusu parks

K AO 15:45
16:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7

2.95
2.75 AS Liepājas autobusu parks

AO 17:45 18:50 1,2,3,4,5,6,7 2.75 AS Liepājas autobusu parks

K 18:30 19:45 1,2,3,4,5,6,7 2.95 AS Liepājas autobusu parks

AO 20:15 21:20 1,2,3,4,5,-,7 2.95 PSIA Ventspils reiss

PĀVILOSTA – LIEPĀJA

Pāvilosta Liepāja Pienākšanas 
vieta Liepājā

Dienas Cena
EUR

Pakalpojuma sniedzējs

7:35 8:35 AO 1,2,3,4,5,6,7 2.75 AS Liepājas autobusu parks

9:00 10:15 Kuršu iela 1,2,3,4,5,6,7 2.95 AS Liepājas autobusu parks

9:39 10:35 AO 1,2,3,4,5,6,7 2.75 PSIA Ventspils reiss

12:00 13:15 K 1,2,3,4,5,6,- 2.95 AS Liepājas autobusu parks

14:40 15:50 K 1,2,3,4,5,6,- 2.95 AS Liepājas autobusu parks

15:00 16:15 K -,-,-,-,-,-,7 2.95 AS Liepājas autobusu parks

15:35 16:35 AO 1,2,3,4,5,6,7 2.75 AS Liepājas autobusu parks

17:30
18:50
19:05

AO K
1,2,3,4,5,6,7 2.95 AS Liepājas autobusu parks

18:39 19:35 AO 1,2,3,4,5,-,7 2.75 PSIA Ventspils reiss

19:50 21:05 K 1,2,3,4,5,6,7 2.95 AS Liepājas autobusu parks

VENTSPILS – PĀVILOSTA

Ventspils Pāvilosta Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

6:25 7:35 1,2,3,4,5,6,7 3.35 AS Liepājas autobusu parks

8:30 9:39 1,2,3,4,5,6,7 3.35 PSIA Ventspils reiss

14:25 15:30 1,2,3,4,5,6,7 3.35 AS Liepājas autobusu parks

17:30 18:39 1,2,3,4,5,-,7 3.35 PSIA Ventspils reiss

PĀVILOSTA – VENTSPILS

Pāvilosta Ventspils Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

7:50 8:55 1,2,3,4,5,6,7 3.35 AS Liepājas autobusu parks

12:45 13:50 1,2,3,4,5,6,7 3.35 PSIA Ventspils reiss

18:50 19:55 1,2,3,4,5,6,7 3.35 AS Liepājas autobusu parks

21:20 22:25 1,2,3,4,5,-,7 3.35 PSIA Ventspils reiss

RĪGA - PĀVILOSTA

Rīga Pāvilosta Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

15:55 20:25 1,2,3,4,5,6,7 8.80 AS Nordeka

PĀVILOSTA – RĪGA

Pāvilosta Rīga Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

03:40 08:05 1,2,3,4,5,6,7 8.80 AS Nordeka

LIEPĀJA – VĒRGALE

Atiešanas 
vieta Liepājā

Liepāja Vērgales
centrs

Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

Kuršu iela 5:50 6:37 1,2,3,4,5,-,- 2.10 AS Liepājas autobusu parks

Autoosta 6:40 7:19 1,2,3,4,5,6,- 1.90 AS Liepājas autobusu parks

K 7:30 8:12 1,2,3,4,5,-,- 2.10 AS Liepājas autobusu parks

K 7:40 8:27 1,2,3,4,5,6.7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

AO 11:40 12:16 1,2,3,4,5,6,7 1.95 PSIA Ventspils reiss

K AO 12:05
12:20 12:59 1,2,3,4,5,6,7

2.10
1.90 AS Liepājas autobusu parks

K 13:20 14:02 1,2,3,4,5,6,- 2.10 AS Liepājas autobusu parks

K 13:40 14:22 -,-,-,-,-,-,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

K AO 14:45
15:00 15:39 1,2,3,4,5,6,7

2.10
1.90 AS Liepājas autobusu parks

K
AO

15:45
16:00 16:42 1,2,3,4,5,6,7

2.10
1.90 AS Liepājas autobusu parks

K 16:30 17:17 1,2,3,4,5,6,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

K 18:30 19:17 1,2,3,4,5,6,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

AO 20:15 20:49 1,2,3,4,5,-,7 1.95 PSIA Ventspils reiss

VĒRGALE - LIEPĀJA

Vērgales 
centrs

Liepāja Pienākšanas 
vieta Liepājā

Dienas Cena EUR
Pakalpojuma sniedzējs

6:40 7:27 Kuršu iela 1,2,3,4,5,-,- 2.10 AS Liepājas autobusu parks

8:20 9:07 K 1,2,3,4,5,-,- 2.10 AS Liepājas autobusu parks

9:28 10:10 K 1,2,3,4,5,6,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

9:46
10:25
10:40

Autoosta
K 1,2,3,4,5,6,-

1.90
2.10 AS Liepājas autobusu parks

12:28 13:15 K 1,2,3,4,5,6,- 2.10 AS Liepājas autobusu parks

14:36 15:30 K 1,2,3,4,5,6,7 1.90 AS Liepājas autobusu parks

15:28 16:15 K -,-,-,-,-,-,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

17:20 18:07 K 1,2,3,4,5,6,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

18:08 19:05 K 1,2,3,4,5,6,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

18:21
19:00
19:15

AO 
K 1,2,3,4,5,6,7

1.90
2.10 AS Liepājas autobusu parks

20:18 21:05 K 1,2,3,4,5,6,7 2.10 AS Liepājas autobusu parks

LIEPĀJA – ZIEMUPE

Atiešanas 
vieta Liepājā

Liepāja Ziemupe Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

Autoosta 6:15 7:20 1,2,3,4,5,-,- 1.95 AS Liepājas autobusu parks

Kuršu iela
AO

15:20
15:35 16:40 1,2,3,4,5,-,7

2.10
1.95 AS Liepājas autobusu parks

ZIEMUPE – LIEPĀJA

Ziemupe Liepāja Pienākšanas 
vieta Liepājā

Dienas Cena EUR Pakalpojuma sniedzējs

7:25
8:30
8:45

Autoosta
Kuršu iela 1,2,3,4,5,-,-

1.95
2.10 AS Liepājas autobusu parks

16:45
17:50
18:05

AO 
K 1,2,3,4,5,-,7

1.95
2.10 AS Liepājas autobusu parks

AUTOBUSU SARAKSTS

Info no: https://www.1188.lv/satiksme

BĀRIŅTIESA INFORMĒ
Informējam Pāvilostas novada iedzīvotājus, ka ar 2020. gada 1. februāri Pāvilostas 

novada bāriņtiesa apmeklētājus pieņem: 
â Pāvilostas novada bāriņtiesas telpās (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā)
  pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00,
  trešdienās no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00.
â Vērgales pagasta bāriņtiesas telpās (“Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagastā, 
 Pāvilostas novadā) ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Pašvaldība janvārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

l “Puskaiši”, Vērgales pagastā, 4,3 ha platībā;
l “Jaunpļaviņas”, Sakas pagastā, 3,0 ha platībā;
l “Gundegas”, Vērgales pagastā, 2,7 ha platībā;
l “Bētiņu kalns”, Vērgales pagastā, 3,64 ha platībā;
l “Lazdāji”, Vērgales pagastā, 5,7 ha platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
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SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Janvārī 13 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm maznodrošinātās ģime

nes statuss, 3 personām piešķirts pamatpabalsts, 17 ģimenēm dzīvokļa pabalsts, 2 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 2 ģimenēm pabalsts bērna piedzimšanai.

PAKALPOJUMU PUNKTU ATSKAITE par 2019. gadu

Nr. Vieta Pakalpojumu izmantoja
pavisam kopā

No tiem atlaides Bez atlaides EUR Izlietotais 
pulveris, kg

1 Saka 186 50 136 155,60 9,9

2. Rīvas 128 58 70 86,50 9,6

3. Ploce 874 516 358 361,20 49

Kopā 1197 624 564 603,30 68,5

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

Novada IEDZĪVOTĀJ, netērē laiku, dodies  
uz VPVKAC un izmanto iespēju ātrāk, ērtāk un izdevīgāk 
saņemt valsts iestāžu pakalpojumus vai konsultāciju,  
kā tos pieteikt attālināti!

Tūrisma jomā aizvadītais 2019. gads 
ir bijis veiksmīgs. Apkopotā statistika 
liecina, ka arvien vairāk tūristu apmeklē 
Pāvilostas novadu. Kopumā informācija 
pagājušajā gadā tika sniegta 11 612 tū
ristiem. Personīgi Pāvilostas novada Tū
risma informācijas centrā bija ienākuši 
11 018 apmeklētāju, pa telefonu apkalpoti 
522 interesenti un ar epasta starpniecī
bu apkalpoti 72 interesenti.

2019. gadā Pāvilostas novada TIC ap-
kalpoto tūristu skaits ir pieaudzis – 11 018 
tūristu, kas ir par 136 vairāk nekā 2018. 
gadā. 

Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā ir 
vasara, šoreiz augusts bijis visapmeklētā-
kais, kad pēc informācijas vērsušies 2435 
apmeklētāji, bet jūlijā iegriezušies 2275 
apmeklētāji. Vasaras sezonā norisinās tādi 
pasākumi kā Zvejnieku svētki, mūzikas un 
mākslas festivāls “Zaļais stars” un “Senās 
uguns nakts”, kas ievērojami palielina Tūris-
ma informācijas centra apmeklētāju skaitu. 
27. oktobrī Pāvilostā jau otro reizi norisinājās 
Nēģu diena, kas pulcēja daudz apmeklētāju, 
kas arī ir palielinājis ienākušo tūristu skaitu 
tūrisma centrā oktobrī.

2019. gadā Pāvilostas novadu visvairāk 
apmeklējuši pašmāju ceļotāji no dažādām 
Latvijas vietām – 5555 viesi. Arī Pāvilostas 
novada iedzīvotāji labprāt iegriežas Tūrisma 
informācijas centrā – 3513 apmeklētāji. 

Novadu aktīvi apmeklē arī ārzemju vie-
si. Kā ierasts, visvairāk ārzemju tūristu ir no 
Vācijas – 986. Tāpat joprojām liela interese 
par Pāvilostas novadu ir no kaimiņu lietuvie-
šu puses – 411 tūristu. Pie mums viesojušies 
arī 223 tūristi no Krievijas, 44 no Francijas, 
43 no ASV. 

Nemainīga ir tūristu interese par Pāvil-
ostu – pludmale, apskates vietas, pilsētas 
un novada karte un brošūras – par to kopā 
interesējies 2151 tūrists. Tāpat aktuāla ir 
suvenīru apskate un iegāde. Par tiem in-
teresējās 2028 apmeklētāji. Aktuāls Pāvil-
ostas novada TIC apmeklējuma iemesls ir 
Pāvilostas novada informatīvā izdevuma sa-
ņemšana (1077 apmeklētāji). Kā arī cita vei-
da informācija, kas ietver uzgaidīšanu TIC 
telpās, kā arī visdažādāko palīdzību citos 
jautājumos (955 apmeklētāji). Par Kurzemi 
interesējušies 824 apmeklētāji. Par autobu-
su kustību sarakstu  izmaiņām interesēju-
šies 719 apmeklētāju. 

Visapmeklētākais objekts šogad novadā 
bija Akmeņraga bāka ar aptuveni 5000 ap-
meklētājiem. Otrs apmeklētākais objekts bija 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar 4444 
apmeklētājiem. Bet Vērgales pagasta muze-
jā viesojušies 2206 apmeklētāji. 2019. gada 
10. augustā tika atklāta “Jūras māja”, kopš 
augusta atklāšanas dienas tajā paviesojušies 
800 apmeklētāju. “Kurzemes zvejnieka sētu” 
apskatīt bijuši 137 apmeklētāji. Katrā no ap-
skates objektiem, salīdzinot ar 2018. gadu, 
apmeklētāju skaits ir palielinājies.

Novadā palielinājies arī naktsmītņu 
skaits – 51 naktsmītne (2018. gadā – 49 
naktsmītnes). 2019. gadā Pāvilostas novada 
TIC noslēdza 6 jaunus tūrisma uzņēmēju 
sadarbības līgumus, bet 3 līgumi tika lauzti. 
Bet 1 no tiem beidzis savu darbību pavisam.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
2019. gada sezona bijusi visaktīvākā Pā-
vilostas ostai. Ostā ienākušas 352 jahtas. 
Visvairāk jahtu ienākušas no Vācijas – 148.  
Prieks, ka tik daudz tūristu apciemo Pāvilos-
tu arī pa jūras ceļiem. 

Mājaslapas visapmeklētākās tūrisma sa-
daļas visās valodās ir informācija par nakts-
mītnēm un apskates objektiem Pāvilostas 
novadā.

Informāciju par naktsmītnēm Pāvilostā 
skatījuši – 3090, Vērgales pagastu – 1781 
un Sakas pagastu – 1733 apmeklētāji. Kā arī 
plaši tiek apskatīta informācija par ēdināša-
nas iespējām novadā – 2621 apmeklētājs.

No visām Pāvilostas novadā esošajām 
naktsmītnēm iesniegtas tikai 35% tūrisma 
uzņēmēju izmitināšanas anketas par nakts-
mītņu noslogojumu novadā. Pāvilostas no-
vadā apmetušies 6092 tūristi un pavadījuši 
15 795 cilvēknaktis, kas nozīmē, ka vidēji 
viens nakšņotājs naktsmītnē uzturas vismaz 
2 dienas. 

Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kuri 
iesniedza informāciju statistikas apkopošanai 
– Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem, Pā-
vilostas ostas pārvaldei, Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai, 
Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai 
Sīpolai, Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
vadītājai Silvai Vārsbergai, Vērga les kultūras 
nama vadītājai Velgai Freimanei, Akmeņra-
ga bākas pārvaldniecei Tatjanai Vešņakovai 
un Vērgales/Ziemupes Tūrisma informācijas 
centra vadītājai Dainai Vītolai.

Ar detalizētāku 2019. gada statistikas at-
skaiti un statistiku par iepriekšējiem gadiem 
ir iespējams iepazīties Pāvilostas novada mā-
jaslapā www.pavilosta.lv, sadaļā Tūrisms.

Pāvilostas novada TIC konsultante
Samanta Šēle

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas 
centra statistika par 2019. gadu

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība 2020. gada 10. martā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvil

ostas novadā, RĪKO PUBLISKAS IZSOLES ar augšupejošu soli īpašumiem Pāvilostas novadā. 
Pirmpirkuma tiesīgo nav.

Plkst. Adrese Kadastra 
numurs

Platība Izsoles sākum-
cena, EUR

Nodrošinā-
jums, EUR

Izsoles reģistrāci-
jas maksa, EUR

9.00 Akmeņu iela 4, 
Pāvilosta, Pāvi-
lostas novads

64130060013 Zeme 
1,1169 ha

11 906,00 1 190,60 50

9.30 Akmeņu iela 8, 
Pāvilosta, Pāvi-
lostas novads

64130060075 Zeme 
0,6967 ha

4 370,00 437,00 50

10.00 Avotu iela 2, 
Pāvilosta, Pāvi-
lostas novads

64130020146 Zeme 
2206 m2

14 470,00 1 447,00 50

10.30 Austrumu iela 
3, Pāvilosta, 
Pāvilostas 
novads

64130020169 Zeme 
5233 m2

23 921,00 2 392,10 50

11.00 Parka iela 7, 
Pāvilosta, Pāvi-
lostas novads

64130020132 Zeme 
1216 m2

12 970 1 297,00 50

11.30 Dzintaru iela 
27, Pāvilosta, 
Pāvilostas 
novads

64130010244 Zeme 
213 m2,  uz 
kuras atrodas 
divas būves

19 979 1 997,90 50

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana mutiskā izsolē, samaksa 100 % eiro. 
Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem doku

mentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pāvilostas novada pašvaldībā vai pieteikumu nosū
tot pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466), vai elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu dome@pavilosta.lv līdz 2020. gada 9. martam plkst. 13.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var ap
skatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 63484561.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no izsolāmā 
objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa Pāvilostas novada pašvaldības kontā reģis
trācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066, kods 
HABALV22.

Pāvilostas novadā kopš 2016. gada darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpo
šanas centrs. Tā ir iespēja iedzīvotājiem ātrāk, ērtāk un izdevīgāk saņemt valsts iestāžu pakalpo
jumus tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī saņemt atbalstu epakalpojumu lietošanai.

Klātienē var pieteikt lielu daļu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmu
mu dienesta pakalpojumu, savukārt epakalpojumu lietošanas atbalsta saņemšanas klāsts ir ļoti 
plašs (vairāk lasiet www.pavilosta.lv sadaļā “Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpoša
nas centrs”).

2019. gadā Pāvilostas novada VPVKAC kopā sniegti 464 pakalpojumi, tajā skaitā 281 kon
sultācija. Populārākie pakalpojumi ir slimības pabalsta pieteikums, gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana, apbedīšanas pabalsta pieteikums un pieteikumi, kas saistīti ar bērna piedzimšanu. 

Atgādinām, ka tuvojas 1. marts, kad kā katru gadu iedzīvotājiem būs iespēja iesniegt iedzīvo
tāju ienākuma nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam, lai saņemtu atpakaļ iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa pārmaksu. Pagājušajā gadā iespēju iesniegt deklarāciju elektroniski izman
tojis rekordliels iedzīvotāju skaits. To varējām vērot arī Pāvilostas novada VPVKAC – iedzīvotāji 
izrāda lielāku interesi par elektronisko kanālu lietošanu, kā arī paši vēlas apgūt šīs prasmes.

Valsts ieņēmumu dienests aicina ikvienu iesniegt deklarāciju elektroniski, kas ir daudz ātrāk 
un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā infor
mācija par nodokļu maksātāju.  

Pāvilostas novada VPVKAC konsultantes: Arita Mūrniece Pāvilostas novada pašvaldībā un 
Anita Sprudzāne Vērgales pagasta pārvaldē, aicina iedzīvotājus izmantot iespēju un saņemt 
palīdzību vai konsultāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanu elektro
niski klātienē, kā arī saņemt palīdzību deklarāciju aizpildīšanai un iesniegšanai papīra formātā.

Pāvilostas novada VPVKAC darba laiks

Pāvilostas novada pašvaldībā:
pirmdien–ceturtdien no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 13.00 līdz 13.30,
piektdien no 8.00 līdz 14.00.

Vērgales pagasta pārvaldē:
pirmdien–ceturtdien no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00,
piektdien no 8.00 līdz 16.30, pārtraukums no 12.00 līdz 12.30.

Tālrunis uzziņām 66954834.
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No 24. līdz 26. janvārim 
Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centra tūrisma 
konsultante Anta Lībiete de
vās uz Viļņu, uz starptautisko 
tūrisma izstādi “Adventure 
2020”, lai kopīgajā Kurzemes 
stendā pārstāvētu un prezen
tētu Pāvilostas novada tūris
ma piedāvājumu. Starptautis
kā izstāde “Adventure 2020” 
pēdējos gados ir kļuvusi par 
lielāko specializēto tūrisma 
izstādi Baltijas valstīs, kura 
pulcē vienkopus gan lielu daļu 
tūrisma nozarē strādājošo, kā 
arī labākos tūrisma piedāvāju
mus, piedzīvojumus un vietas.

Lai gan katru gadu izstādes 
apmeklētāju skaits ir liels, tūris-
ma speciālistiem un piedāvājumu 
veidotājiem jāmeklē jauni ceļi pie 
ceļotājiem, lai tie saņemtu sev in-
teresējošo informāciju. Sajūta, ka 
izstādes ir pārmaiņu priekšā, bet 
organizatori vēl spītīgi turas pre-

Pāvilostas novadu prezentē starptautiskajās izstādēs

tī un pārmaiņas ievieš pamazām. 
Esam ieradinājuši lietuviešu 

apmeklētājus doties vasarā pie 
mums. Arī Viļņas iedzīvotāji jau 
zina, kas ir Kurzeme, un prieks, 
ka daļa jau zina Pāvilostas nova-
du. Parunājoties ar izstādes ap-
meklētājiem, galvenais viņu mēr-
ķis ir jūra un mūsu piekraste, 
brīvdienu baudīšana ar ģimeni. 

Vaļasprieku un aktīvas at-
pūtas apvienojums ir galvenais 
priekšnoteikums labām brīvdie-
nām lietuviešu tūristam – no iz-
brauciena jūrā, lai varētu pamak-
šķerēt, līdz tam, kur pludmalē 
nebūtu cilvēku un varētu baudīt 
jūru bez savām tautiešu masām.

Vienu nedēļas nogali vēlāk 
– no 31. janvāra līdz 2. febru-
ārim Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centrs piedalījās 
starptautiskajā tūrisma izstādē 
“Balttour 2020”, kura norisinā-
jās Rīgā, starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā. Šajā gadā, lai ma-

zinātu izdevumus,  Pāvilostas no-
vads vienā stendā kopā darbojās 
ar Mērsraga un Rojas novadiem.

Apmeklētāji varēja nobaudīt 
mūsu “Kaijas” kūpinātās zivis un 
“Ievleju” cepto maizi, kā arī gaļas 
produkciju no Vērgales pagasta 
“Kalniņkalniem”. Arī šogad ap-
meklētājiem tika piedāvāta mo-
mentloterija, kurā ikviens varēja 
laimēt suvenīrus no Pāvilostas, 
Mērsraga un Rojas novada tūris-
ma centriem un tūrisma uzņēmē-
jiem.

Izstādes “Balttour 2020” ap-
meklētājiem Pāvilostas novada 
TIC jaukās tūrisma meitenes 
piedāvāja tūrisma informāciju 
latviešu, krievu, angļu, lietuvie-
šu, vācu valodā. Tajā apkopotas 
interesantākās apskates vietas, 
aktivitātes maziem un lieliem ce-
ļotājiem, jaunumi mūsu tūrisma 
piedāvājumā, novada kultūras 
pasākumu plāns. 

Piektdienā ikvienam Pāvilos-

tas novada stendā bija iespēja 
iejusties Pāvilostas zvejnieku 
ādā un caur 3D brillēm doties 
nēģu zvejā Sakas upē vai uz lielā 
zvejas kuģa reņģu zvejā ar Pāvil-
ostas novadpētniecības muzeja 
vadītājas Irinas Kurčanovas palī-
dzību. Irinai šis bija jau 25. darba 
gads tūrisma izstādē.

 Savukārt sestdienā Pāvilos-
tas novada stenda apmeklētājiem 
bija iespēja ne tikai nobaudīt Pā-
vilostas un Rojas garšas, bet arī 
tikt pie lielākām un mazākām 
dāvanām no visiem trīs TIC un 
tūrisma uzņēmējiem. Galvenā 
balva – atpūta 50 eiro vērtībā 
no brīvdienu mājas un SPA pie-
dāvājuma “Kaijas” Ziemupē. 
Pie laimīgās lozes tika pāris no 
Jaunmārupes, kuri bija patiesi 
pārsteigti un solījās šajā vasarā 
doties ciemos uz Pāvilostas nova-
du. Sestdiena bija ļaužu pilna, un 
interese par mūsu stendu bija tik 
liela, ka cilvēku drūzma noplaka, 

tikai tuvojoties vakaram.
Pāvilostas novada Tūrisma 

informācijas centra darbinieces 
interesentus iepazīstināja ar 
šogad vasaras sezonā plānota-
jiem pasākumiem – Zvejnieku 
svētkiem, mūzikas un mākslas 
festivālu “Zaļais stars”, pilsētas 
un pagastu svētkiem Pāvilostā, 
Sakā, Vērgalē un Ziemupē, kā arī 
ikviens tika laipni aicināts uz ik-
gadējo pasākumu “Senās uguns 
nakts”, kura laikā jau sesto gadu 
būs iespēja piedalīties jautrajā 
laivu braucienā – “Pāvilostas asa-
ka”, bet oktobra izskaņā jau trešo 
reizi Pāvilostā norisināsies Nēģu 
diena, kas ir plaši apmeklēts un 
ļoti gaidīts pasākums Pāvilostā. 
Savukārt gada nogalē ciemos 
vienmēr aicina “Rūķupe” Ziemu-
pē, kur valda ziemas brīnums un 
īsts Ziemassvētku vecītis ar sa-
viem palīgiem rūķiem. 

Kopumā izstādē “Balttour 
2020” tika izdalīts 1931 jaunais 
Pāvilostas novada 2020. gada tū-
risma buklets – 1097 latviešu va-
lodā, 149 bukleti lietuviešu valo-
dā, 308 angļu valodā, 227 krievu 
valodā un 150 bukleti vācu valodā.

Lielu paldies tūrisma centrs 
vēlas teikt Mērsraga TIC vadītā-
jai Ingai Hartikai un Rojas TIC 
vadītājai Kristīnei Voldemārei 
par kopīgu darbošanos stendā. 
Lai gan attālums no Pāvilostas 
līdz Rojai un Mērsragam ir gana 
tāls, bet piedāvājumi novados ir 
ļoti līdzvērtīgi.

Paldies uzņēmējiem par in-
formācijas iesniegšanu šī gada 
tūrisma brošūrai. Paldies “Ziem-
upītes” meitenēm, “Ievleju” 
maizes ceptuvei, “Kaiju” zivju 
veikalam un mājražotājiem no 
“Kalniņkalniem” par balvu fondu 
momentloterijai, Sociālajam die-
nestam par busiņu un šoferītim 
Jānim Šnorem par drošu mūsu 
nogādāšanu uz izstādi un no tās. 

Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centra

tūrisma konsultante 
Anta Lībiete
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Latvijas Nacionālās biblio
tēkas Bērnu literatūras centrs 
trešo gadu organizē skaļās la
sīšanas sacensības 5.–6. klašu 
skolēnu vidū. Lasīšanas sacen
sības noris 3 kārtās: vietējā lī
menī, reģionālajā finālā un na

cionālajā finālā.
Uzsākot jaunu lasīšanas 

konkursu, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras 
centrs vēlas pilnveidot bērnu 
prasmes izvēlēties piemērotu 
un interesantu literatūru ska

AIZVADĪTS SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSS

ļajai lasīšanai, sekmēt interesi 
par lasīšanu un grāmatām, sa
liedēt bērnus kopīgām lasīša
nas aktivitātēm, kā arī veicināt 
lasītprieku.

Katru gadu Pāvilostas bibliotē-
ka sadarbībā ar Pāvilostas vidus-
skolas skolotāju Annu Kaži iesais-
tās šajā konkursā. Vietējā mēroga 
skaļās lasīšanas sacensības notika 
30. janvārī Pāvilostas vidusskolā.

Dalībnieki bija izvēlējušies 
aizraujošas grāmatas, par kurām 
bija jāpastāsta, kāpēc izvēlējies 
tieši šo, kā arī neliels ievads, lai 
klausītājam ir saprotams grāma-

tas un stāsta saturs, kuru lasa. 
Katram lasītājam tika dotas 3 
minūtes izvēlētās grāmatas frag-
menta skaļajai priekšlasīšanai.

Skolēni tika vērtēti punktu 
sistēmā no 6 līdz 10, kur 6 bija 
viduvējs rādītājs, bet 10 – izcils 
sniegums. Žūrijas vērtēšanas 
veidlapās ir norādīti vērtēšanas 
kritēriji, pēc kā tika vērtēti un lik-
ti punkti katram dalībniekam par 
grāmatas fragmenta priekšlasīju-
mu. Piemēram, vai dalībnieks prot 
emocionāli aizraut klausītājus, vai 
lasa piemērotā tempā u.c. kritēriji. 
Žūrija ilgi apspriedās un pēc iegū-

to punktu kopvērtējuma nolēma, 
ka skaļās lasīšanas vietējā mēroga 
čempione ir Elza Eleonora ZARIŅA 
no 5. klases. Viņa pārstāvēs Pāvil-
ostu reģionālajā finālā Liepājā. 

Dalībniekus vērtēja žūrija – 
Monta Pētermane, Ilze Ozoliņa un 
Dace Bunka. Jāatzīstas, ka tas ne-
maz nebija viegli.

Paldies Annai Kažei, Montai 
Pētermanei, Dacei Bunkai, Ilzei 
Ozoliņai, Maritai Kurčanovai un 
visiem konkursa dalībniekiem!

Bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola

Konkursa uzvarētāja Elza Eleonora Zariņa ar Karlsonu. 

Foto: M. Kurčanova

Sestdien, 18. janvārī, Ziem
upes “Jūras mājā” notika aiz
raujoša tējas pēcpusdiena. Ap 
30 apmeklētājiem ar patiesu in
teresi klausījās un bildēs skatī
jās Lienes un Oskara stāstu par 
viņu ceļojumu uz Norvēģiju, 
par zveju Norvēģu jūrā un viņu 
piedzīvojumiem, apceļojot citas 
valstis.

Norvēģu jūras vidējais dzi-
ļums ir 2000 m, sāļums ap 35 
promilēm. Baltijas jūras vidējais 

dziļums ir vien 55 m, bet sāļums 
6–8 promiles. Tas arī nosaka jūras 
iemītnieku atšķirību. Tāpēc foto-
grāfijas ar krabjiem, jūras vēžiem, 
milzu omāriem un pie mums sen 
neredzētām, lielām mencām likās 
tiešām neparastas. Izrādās, vi-
ņiem izdevies noķert pat haizivi. 
Taisnības labad jāsaka, ne pārāk 
lielu. Jauki, ka klausītāji bija aktī-
vi un uzdeva tiešām daudz jautā-
jumu. Un ne mazāk interesantas 
bija sarunas par ceļošanu vispār. 

Tagad mēs visi zinām, ka nevajag 
ceļot bez Eiropas veselības apdro-
šināšanas kartēm, ka labāk braukt 
garām čemodāniem, kuri mētājas 
uz ceļa vidus un ka nedrīkst uz 
mazajām ceļojumu gāzes plītiņām 
likt lielus katlus, pannas. Mēs ti-
kām cienāti ar Norvēģijas mencu 
kotletēm un garšojām īpašo nor-
vēģu dzērienu “Akvavit” (Dzīvības 
ūdens) ar ķimeņu vai varbūt anīsa 
garšu. Populārākās izejvielas šim 
dzērienam ir kartupeļi, graudi un 

dilles. Izrādās, dzēriena pirmsā-
kumi meklējami jau 16. gadsimtā. 
Tagad norvēģiem ir īpaša “Akva-
vit” diena, kuru atzīmē 13. aprīlī.

Ne mazāk interesantas iz-
vērtās sarunas pēc pasākuma. 
Sanāca tāda kā savstarpēja piere-
dzes apmaiņa par to, kas noteikti 
jāapskata vienā vai citā vietā, pa 
kuru ceļu braukt un kurā vietā la-
bāk apmesties. Tad es padomāju, 
ka varbūt nemaz nebūtu slikti, ja 
mūsu iedzīvotāji pēc saviem ce-

ļojumiem, iegrieztos novada TIC 
vai “Jūras mājā” un pastāstītu par 
gūto pieredzi un, teiksim, par šo-
kolādi padalītos ar kontaktiem ar 
nākošajiem braucējiem.

Paldies Lienei un Oskaram! 
Un, ziniet, ja kāds ir ar mieru pa-
stāstīt par savu ceļojumu, ziemup-
nieki ar prieku klausīsies.

Senlietu krātuves 
“Jūras māja” vadītāja 

Daina Vītola

Tējas pēcpusdiena “Jūras mājā”
Foto: D. Vītola
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Latviešu jaunajā filmā “Piļ
sāta pi upis” cilvēki runā, ka jā
dodas uz Kurzemi, jo tur zvied
ri vedot ar laivām uz Zviedriju. 
Zviedri tie nebija, bet mūsu pašu 
jaunie puiši – “bezbailīgie” –, 
kuri, savu dzīvību upurēdami, 
palīdzēja cilvēkiem bēgt no pa
domju varas gaidāmās atkārto
tās okupācijas. Kurzemē toreiz, 
pirms 75 gadiem, tūkstošiem 
cilvēku gaidīja iespēju tikt kādā 
laivā uz Gotlandi. Tūkstošiem 
cilvēku nebija citas iespējas kā 
izvēlēties šo visbīstamāko ceļu 
pāri jūrai uz drošību. 

21. janvārī, izstādes atvērša-
nas dienā, Pāvilosta mūs sagaidī-
ja ar lielu vēju un lieliem viļņiem 
jūrā. Nāca prātā bēgļu pārvadā-
tāja Pētera Jansona vārdi: “Kad 
bija dienvidu-rietumu vēji, tad 
bija visgrūtāk tikt laivās un bēgļi 
varēja būt slapji līdz jostas vietai. 
Bet, kad austrumu vēji, tad jūra 
gluda kā dēļu grīda.” 

Fricis Forstmanis ar savu ģi-
meni devās laivā uz Gotlandi no 
Jūrkalnes. Viņam bija līdzi foto-
aparāts, un viņš fotografēja ģi-
meni atstājam Zlēkas, ģimeni un 
citus Jūrkalnes šķūņos gaidām 
laivas un pārpildītās laivas doda-
mies pāri jūrai. Tas bija sākums 
bagātīgajam un vienreizīgajam 
fotogrāfiju krājumam, ko viņš 
atstājis latviešu sabiedrībai. Jo 
viņš Zviedrijā veltīja lielāko daļu 
sava laika latviešu bēgļu dzīves 
dokumentēšanai Stokholmā un 
Upsalā.

Mēs, kā bērni, atceramies 
laipno, smaidīgo onkuli ar foto-
aparātu. Viņš bija visur – latvie-
šu skolas eglītēs un izlaidumos, 
bērnu vasaras, sporta, skautu no-
metnēs, bērnu teātra izrādēs un 
masku ballēs. Viņš dokumentējis 
mākslas izstādes, teātru izrādes, 
koncertus, organizāciju dibināša-
nas un pilnsapulces, sabiedrisko 
dzīvi un draudžu darbību. Viņš 
bija klāt neskaitāmās politiskās 
aktivitātēs, manifestācijas, de-
monstrācijās, konferencēs un 
kongresos. Tādā veidā viņš aplie-
cinājis fotogrāfijās trimdas jēgu – 
saglabāt latviešu valodu un kul-
tūru, audzināt latviešu paaudzi 
trimdā, informēt pasauli par Lat-
vijas smago likteni zem padomju 
varas okupācijas un nenogurstot 
prasīt Latvijas valsts brīvību!

Kad zviedru labā spārna poli-
tiķi Stokholmā 1990. gadā uzsāka 
Pirmdienas kustību ar sapulcēm 
pilsētas centrā katru pirmdie-
nu līdz Latvijas brīvības atgū-
šanai 1991. gadā, tad arī Fricis 
Forstmanis bija klāt! Atsevišķs 

Bēgļi pāri Baltijas jūrai – Friča Forstmaņa 
fotogrāfiju izstāde Pāvilostas muzejā

stāsts ir par viņa lielo interesi 
par sportu. Latvieši atveda bas-
ketbolu uz Zviedriju, un ātri vien 
nodibinājās vairākas basketbola 
komandas. Viņš bija klāt tikpat 
kā katrā spēlē. Ar laiku latviešu 
komandas izsīka vai apvienojās 
ar zviedru komandām un Fricis 
Forstmanis sāka fotografēt zvied-
ru basketbola spēles. Viņš par šo 
savu darbu saņēma godalgu no 
Zviedrijas basketbola apvienības. 

Šai izstādē redzami vairāki 
latviešu bēgļu portreti ar īsiem 
aprakstiem. Pateicoties Ingunas 
Daukstes-Silasproģes grāmatai 
“Gaidot laivu”, ir radusies iespē-
ja dziļāk iepazīties ar šo cilvēku 
likteņiem trimdā. 

Liels prieks bija muzejā starp 
klātesošajiem ieraudzīt arī Pā-
vilostas vidusskolas 9. klases 
audzēkņus. Izstādes “Latviešu 
trimdas paaudzes Zviedrijā” at-
klāšanas pasākums 9. klases 
skolēnos izraisīja neviltotu inte-
resi un viņi dalījās ar savām pār-
domām. Lūk, dažas no tām:

– Man interesanti likās tas, ka 
no dažādām bēgļu ģimenēm dau-
dzi kļuva ļoti tuvi un vēl joprojām 
ir labi draugi. No Māras un Pet-
ras atmiņām sapratu to, cik liels 
spēks ir cilvēciskajai attieksmei, 

draudzībai un labām domām. 
Man patika, ka bija apskatāmas 
fotogrāfijas, kuras papildināja 
emocionālos stāstījumus. Uz mir-
kli likās, ka arī es tur esmu bijusi.

– Esot izstādes atklāšanā, bija 
interesanti uzzināt par vēsturis-
kiem notikumiem. Bet labākais 
bija tas, ka to varēja uzzināt no 
cilvēkiem, kas paši visu ir piedzī-
vojuši.

– Manuprāt, pasākums bija 
ļoti labs. Interesanti uzzināt, kādas 
emocijas tika izjustas tolaik. Man 
ļoti patika klausīties M. Strautma-
nes un P. Iniņbergas stāstījumā.

– Bija interesanti klausīties 
to, kas notika pirms daudziem 
gadiem, uzzināt, kā cilvēki dzī-
vojuši un ko piedzīvojuši trimdā.

– Es atceros, ka bēgļu laivas 
bija pārpildītas, vienā laivā bijuši 
pat 273 cilvēki. Bija interesanti 
klausīties to, kas ir noticis tepat 
Pāvilostā un Jūrkalnē.

– Man patika, kā cilvēki stās-
ta par piedzīvoto. Bija interesanti 
uzzināt, kā tūkstošiem cilvēku 
nokļuva Zviedrijā. Tas atgādinā-
ja kaut kādu filmu. Patika stāsti 
par bērnību Zviedrijā un nozīmī-
gu personību satikšanu. Arī tas, 
kā no Zviedrijas devās atpakaļ, 
lai satiktu radiniekus Latvijā. 

Smieklīgs bija stāsts par matu 
ķemmēšanu.

– Uzzināju, kā cilvēki centās 
aizbēgt, cik smagi bija braucieni 
uz Zviedrijas krastiem, jo daudzi 
neizdzīvoja.

– Bija interesanti uzzināt, kā 
latvieši Zviedrijā adaptējās vietē-
jā sabiedrībā, tomēr vienmēr tika 
saglabāta cerība par atgriešanos 
Latvijā. Katra cilvēka stāsts bija 
citādāks – kādam veiksmīgāks, 
citam – ļoti skaudrs. Man ļoti 
patika šis pasākums, jo bija reāli 
dzīvesstāsti.

– Atmiņā palika stāsts par 
deju kolektīvu, kurā zēni negri-
bēja dejot, bet meitenes dejoja. 
Arī stāsts par kontroli uz PSRS 
robežas bija ļoti aizraujošs.

– Bija ļoti interesanti. Nedaudz 
iejutos to cilvēku lomā, kuri devās 
bēgļu gaitās. Man tiešām ļoti pa-
tika, labprāt apmeklētu līdzīgu 
pasākumu par citu tēmu.

Pateicamies Pāvilostas muze-
ja vadītājai Irinai Kurčanovai un 
darbiniecei Sandrai Teterei par 
iespēju parādīt Friča Forstma-
na vienreizējo fotodokumentu! 
Paldies jaunajām māksliniecēm 
Lailai Annai Hornai un Emīlijai 
Siliņai par muzikālo ievadu un 
noslēgumu, paldies 9. klases 

Foto: L. Ķipste

skolniecēm Sārai Jasmīnei Vez-
jukai un Luizei Paulai Gulbei par 
piemēroto lasījumu no Valentīnes 
Lasmanes grāmatas “Pāri jūrai”.

 Īpašs paldies par iespēju ar 
klusuma brīdi izstādes laikā un 
vēlāk pie kapa vietas godināt 
un pateikties nošautajiem vācu 
mobilizētajiem lietuviešu jaunie-
šiem par palīdzību latviešu bēg-
ļiem tikt uz laivām! 

Izstādes kuratores Andreja 
Eglīša Latviešu nacionālā fon
da pārstāves:

Māra Strautmane, 
bēgļu bērns vispirms Vācijā un 

vēlāk Zviedrijā, jo tēvam izdevās 
nokļūt Gotlandē no Liepājas ar 

kādu no pēdējām laivām 1945.g. 
8. maijā;

Petra Inna Iniņberga, 
bēgļu bērns, piedzimis Zviedrijā, 
bet “ražots” Latvijā. Vecākiem iz-

devās nokļūt Gotlandē ar laivu no 
Ventspils 1944. gada novembrī;

Kaspars Zellis, 
LU Filozofijas un socioloģijas 

institūta vēsturnieks 

Izstāde “LATVIEŠU TRIMDAS 
PAAUDZES ZVIEDRIJĀ” Pāvil-
ostas novadpētniecības muzejā 
skatāma līdz 27. februārim.
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Pāvilostas novada pašvaldī
bas izstāžu un semināru zālē 
no 8. janvāra ir apskatāma Pā
vilostas Mūzikas un mākslas 
skolas mācību prakses radošo 
darbu izstāde “Jūras stāsti”, bet 
15. janvārī ar daudziem paldies 
un ziedu pasniegšanu tā tika 
arī svinīgi atklāta.

Izstādē apskatāmas audzēk-
ņu no dabas materiāliem veidotas 
gleznas un keramikas izstrādāju-
mi, kas tapuši 2019. gada jūnija 
sākumā skolas mākslas nodaļas 
rīkotās mācību prakses “Jūras la-
boratorija” laikā. Mākslas nodaļas 
skolotāja Inita Zingnika zālē sa-
nākušajiem pastāstīja, ka šī pērnā 

gada mācību prakse notika nu jau 
otro gadu pēc kārtas un tā aizsākās 
ar to, ka vēl otrā semestra laikā ra-
došajā nodarbībā skolas audzēkņi 
skaisti apdarināja auduma somi-
ņas, kuras tad arī vajadzēja ar kaut 
ko piepildīt. Tā bērni ar skolotājām 
I. Zingniku, Antru Maziku un Sol-
veigu Vārnu devās turpat uz Pāvil-
ostas pludmali, lai tur savāktu da-
žādus dabas materiālus – kociņus, 
akmentiņus, ķērpjus, sūnas, zari-
ņus un arī pa kādam dzintaram.

Divu dienu mācību prakses 
“Jūras laboratorija” laikā skolas 
audzēkņi no iepriekš salasītajiem 
dabas materiāliem gan individu-
āli, gan darbojoties kopā veidoja 

savus darbus, kuri tagad ir apska-
tāmi izstādē “Jūras stāsti”.

Atklāšanas pasākumā, kurā 
piedalījās arī citi mākslas noda-
ļas audzēkņi, izstādes autori paši 
nedaudz pastāstīja par saviem 
darbiem. Mazie mākslinieki at-
zina, ka mācību prakse bijusi 
ļoti interesanta un aizraujoša, ar 
dažādiem piedzīvojumiem un at-
gadījumiem. Visi kā viens atzina, 
ka labprāt piedalīsies arī šī gada 
mācību praksē, kas norisināsies 
jūnija sākumā.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas direktore Inga Šnore 
izteica atzinību audzēkņiem par 
radošumu un skaistajiem dar-

Mākslinieki atklāj izstādi “Jūras stāsti”
Foto: M. Kurčanova

biem, kā arī ar pirmās izstādes 
atklāšanu sveica skolotājas Initu, 
Antru un Solveigu. Skolas direkto-
re neslēpa prieku un gandarījumu 
par bērnu veikumu un izteica vē-
lējumu, lai šādu izstāžu būtu aiz-
vien vairāk, lai skolas audzēkņu 
veikumu redzētu plašāka publika.

Savukārt Pāvilostas bibliotē-
kas vadītāja Mairita Vītola patei-
cās skolas kolektīvam un audzēk-
ņiem par sadarbību un ierosināja 
kopīgi noorganizēt kādu radošo 
meistarklasi vietējiem iedzīvotā-
jiem, kurā Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas mākslas nodaļas 
bērni un pedagogi arī ar citiem 
interesentiem varētu dalīties ar 

iegūtajām zināšanām gleznošanā 
un zīmēšanā, tostarp arī ieintere-
sēt tos bērnus, kuri vēl nemācās 
mākslas nodaļā, bet, iespējams, 
nākotnē to vēlētos darīt. Bet bib-
liotēkas darbiniece Elīna izstādes 
atklāšanas pasākuma apmeklētā-
jiem bija sagatavojusi radošu un 
teatrālu izklaidi.

Mākslas nodaļas audzēkņu 
darbu izstādi “Jūras stāsti” Pāvil-
ostas novada pašvaldības izstāžu 
un semināru zālē varēs aplūkot 
līdz pat februāra beigām.

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 
Marita Kurčanova

1. janvārī ir stājušās spēkā nozīmīgas “Ugunsdrošības notei
kumu” prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) 
ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas 
reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar uguns
dzēsības aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekš
nieks ģenerālis Oskars Āboliņš: “Ugunsdrošība ir ļoti būtiska sa
biedrības ikdienā, jo ikvienu cilvēku var piemeklēt ugunsnelaime, 
kad īsā laikā tiek zaudēta ne tikai visa mājokļa iedzīve, bet nereti 
arī cilvēka dzīvība! Pāris desmitu eiro ieguldījums var izglābt dau
dzas dzīvības!”

IETEIKUMI KĻŪS PAR OBLIGĀTĀM PRASĪBĀM
2016. gadā, kad stājās spēkā esošā “Ugunsdrošības noteiku

mu” redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 
2020. gada 1. janvārim, kad dūmu detektoru uzstādīšana mājok
ļos un viendzīvokļa objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības apa
rātu no ieteikuma par to, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī, 
kļuvusi par obligātu prasību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošā sta
tistika liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, kad ugunsgrēkos gāja 
bojā vai cieta cilvēki, dūmu detektori nebija uzstādīti. VUGD aicina 
neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību, kā arī būt līdzatbil
dīgiem, jo katra paša spēkos ir gādāt par ugunsdrošību mājoklī, 
piemēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas signālu 
vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt bīstamās tel
pas, saudzējot veselību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana 
mājokļos līdz pat 75% samazina ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. 
Viena no valstīm, kur šāda prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un 
ievērojami samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir Igaunija.

DŪMU DETEKTORAM JĀBŪT KATRĀ MĀJOKLĪ
Autonomais ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz dūmiem, 

ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar 
80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus. 

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecības vietās. 
Uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detek
tora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Detektora uzstādī
šana ir samērā vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar komplek
tā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz viens dūmu detek
tors, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektoru 
jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uzturas mā
jokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka detektori darbojas uz ba
terijām, tādēļ būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko 
atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik 
pa laikam ar kontroles pogu pārbaudīt detektora darbspēju.

PRIVĀTMĀJAS PAPILDUS JĀNODROŠINA 
AR UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU

Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti noderēs ne
liela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatce
ras, ka ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana 
nerada draudus veselībai un dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime – 
izvērtējiet situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet 
uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsauciet 
ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanība tam, 
lai uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai parti
jas numurs un CE atbilstības marķējums. Savukārt ugunsdzēsības 
aparāta dzēstspējai jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē, 
cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka kla
si: A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg 
šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam būs jāveic 

vizuālā apskate (vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena 
rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes punk
tos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav 
noteikts, reizi piecos gados.

KĀ VUGD KONTROLĒS, 
VAI MĀJOKĻOS IR UZSTĀDĪTI DŪMU DETEKTORI?

“Ugunsdrošības noteikumu” prasības nav izstrādātas ar mēr
ķi sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi, 
kuru ievērošana palīdzēs izvairīties no ugunsnelaimes vai mazināt 
tās ietekmi. 

Skaidrojam, ka VUGD neplāno pārbaudīt katru mājokli. Priori
tāri pārbaudes tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti 
iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju robe
žās tiks veikta arī dzīvojamā sektora apsekošana un pārbaudīta 
ne tikai dūmu detektoru esamība, bet arī pārējo ugunsdrošības 
prasību ievērošana mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā 
sektora pārbaudes nebūs nekas jauns, un katru gadu tādas jau 
notiek un notiks arī turpmāk.

CIK LIELI SODI PLĀNOTI PAR NEUZSTĀDĪTU DETEKTORU 
VAI CITU UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMOS MINĒTO 
PRASĪBU NEPILDĪŠANU?

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka, ka: 
“Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fizis
kajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, juri
diskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt 
eiro.” Salīdzinājumam – viena dūmu detektora iegāde izmaksā ap
tuveni piecus līdz desmit eiro.

Cieņā Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas 

vecākā inspektore, tālr. 67075871, 27899657, 
epasts agrita.vitola@vugd.gov.lv

Izglāb dzīvību – uzstādi dūmu detektoru!



2020. gada februāris12  www.pavilosta.lv

Cukurs ir viens no produk
tiem, kas visvairāk veicina no
vecošanu. Izklausās dīvaini, jo 
glikoze taču ir nepieciešama 
katrai organisma šūnai! Ja ne
būtu glikozes, mūsu smadzenes 
mirtu, bet muskuļi sabruktu. 

Taču cukuri ir ļoti dažādi, un 
vienkāršie, rafinētie jeb pārstrā-
dātie cukuri, ko parasti pievieno 
ēdienam, ļoti atšķiras no tiem 
ogļhidrātiem, kas lēni dalās, lai 
ķermenis tos pēc vajadzības pār-
vērstu glikozē un izmantotu kā 
degvielu. Pirmie nozīmē noveco-
šanu, bet otrie – neaizstājamas 
uzturvielas, kas, saņemtas parei-
zos daudzumos, uztur smadzenes 
un ķermeni jaunu un veselu.

Problēma ar rafinēto cukuru – 
tas izraisa atkarību. Ir atklāts, ka 
mūsu smadzenēs tas aktivizē tos 
pašus receptorus, kurus stimulē 
heroīns.

Mūsdienās ir praktiski neie-
spējami izvairīties no rafinētajiem 
un pārtikā slēptajiem cukuriem. 
Tie ir pievienoti pārstrādātiem un 
konservētiem produktiem, bro-
kastu pārslām, maizei, kūkām, 
cepumiem, konfektēm un gāzē-
tajiem dzērieniem. Par nelaimi, 
mūsdienās saldina pat veselīgus 
produktus. Humuss un dārzeņu 
mērcītes ir “karamelizētas”, ze-
mesrieksti un mandeles – grauz-
dēti medū; veikaliem paredzētie 
āboli, vīnogas, ananasi un ku-
kurūza tiek audzēti, lai būtu īpaši 
saldi; “kraukšķošajiem” mušļiem 
ir pievienota glikoze vai kukurū-
zas sīrups; pat čili mērce ir mistis-
kā veidā kļuvusi “salda”.

Cukurs ir iesaistīts trijos no 
pieciem novecošanu veicinoša-
jiem procesiem: tas var izraisīt 
organisma paskābināšanos un 
iekaisumu, kā arī izjaukt hormo-
nu līdzsvaru! Ja jūs lietojat alko-
holu un augļu sulas, kā arī ēdat 
pārstrādātus produktus, cukura 
līmenis asinīs gandrīz noteikti 
būs pārāk augsts. Tā ir katastrofa 
atjaunināšanas procesam. Ja pār-
tiekat no pārcukurotiem produk-
tiem, palēninās organisma spēja 
atjaunoties un paātrinās noveco-
šana. Un, ja tas tiek darīts katru 
dienu, tad tas rada ļoti negatīvas 
sekas. Pārmērīgs cukura patēriņš 
apgrūtina reakciju uz insulīnu – 
tas ir hormons, kas liek organis-
mam absorbēt no asinīm tobrīd 
nevajadzīgo glikozi un uzglabāt 
to tauku veidā – vēlākai izman-
tošanai. Turklāt tie, kas ēd daudz 
cukura, riskē iedzīvoties smagās 
deģeneratīvās slimībās, ieskaitot 
diabētu, sirds slimības, osteoporo-
zi un artrītu.

Ir pierādīts, ka cukurs sa-
mazina dzīves ilgumu, tāpēc tas 
ir iesaukts par “balto nāvi”. Ra-
finētā cukurā nav ne vitamīnu, 
ne minerālvielu, ne proteīnu, ne 

šķiedrvielu. Pilnīgi nekādu uz-
turvielu! Tikai liels daudzums 
kaloriju. Cukurs ir novecošanu 
visvairāk veicinošais produkts. 
Atsakoties no rafinētajiem cuku-
riem par labu saliktajiem ogļhid-
rātiem, kas lēni sadalās, veidojot 
glikozi (tos satur pilngraudi, 
pākšaugi, dārzeņi un augļi), jūs 
uz laiku stabilizēsiet cukura lī-
meni asinīs un iegūsiet optimālu 
“degvielu” savam organismam. 
Kāds no tā visa labums? Jūs pa-
barosiet un atjaunosiet savu or-
ganismu, spēsiet labāk pretoties 
ar vecumu saistītajām slimībām 
un izjutīsiet, cik patīkams ir mo-
tivācijas, enerģijas un vitalitātes 
pieaugums. Tās ir durvis brīvībā, 
prom no vecuma atpakaļ jaunībā.

CUKURS 
UN SMADZENES

Jūsu smadzenes darbojas ar 
glikozi. Tā ir izsalkušo smadzeņu 
šūnu degviela – šīs šūnas izmanto 
divreiz vairāk enerģijas nekā pārē-
jās. Taču smadzenes (atšķirībā no 
citiem orgāniem) glikozi uzglabāt 
nespēj, tādēļ tām ir jāsamierinās 
ar attiecīgā brīdī asinīs pieejamo. 
Tieši tāpēc smadzenes ir jūtīgas 
pret cukura līmeņa svārstībām 
asinīs. Steigā aprītas cukurotas 
uzkodas vai gāzētais dzēriens ir 
gluži kā glikozes injekcija tieši 
smadzenēs. Vispirms iestājas lab-
sajūta, taču tā strauji izsīkst, un 
tad smadzenēm sākas grūti laiki. 
Zūd spēki un stabilitātes sajūta, 
sāk sāpēt galva, pasliktinās gara-
stāvoklis un spēja koncentrēties. 
Vārdu sakot, attīstās visi organis-
mu novecinošie hipoglikēmijas 
simptomi. Vienīgā izeja ir atteik-
ties no pārstrādātajiem cukuriem 
un to vietā barot smadzenes ar 
saliktajiem ogļhidrātiem!

“SLIKTIE” CUKURI – 
NEGATĪVĀS SEKAS

l Sāpes locītavās.
l Kāre pēc noteiktiem 
produktiem.
l Ļumīgs vēders.
l Grūtības zaudēt svaru.
l Muskuļu tonusa trūkums.
l Apdullusi galva.
l Krasas garastāvokļa maiņas.
l Aiztūkušas acis.
l Ļengana āda.
l Tūļīgums.
l Pumpas un pinnes.
l Kariess.
l Svara pieaugums.
l Grumbas un rievas ādā.

KĀ PADARĪT 
DZĪVI SALDU

Kā tikt pie saldumiem, nelie-
tojot rafinēto cukuru, medu un 
citus saldinātājus? Dabiskos cu-
kurus satur daudzi produkti, kas 
ir ļoti saldi. Lūk, piemēri.

Izmantojiet žāvētas dateles 
un aprikozes, kas saldajam ēdie-
nam piešķirs dabisku saldumu.

Lakrica ir apmēram 50 rei-
zes saldāka nekā cukurs: reizi 
nedēļā košļājot tās sakni, var sa-
mazināt kāri pēc cukura. Turklāt 
– un tas ir vēl labāk – šādi var 
aizsargāt zobus no kariesa (tiesa, 
lakrica nav piemērota cilvēkiem, 
kuriem ir augsts asinsspiediens).

Ir arī citas uzkodas: ja jums 
kārojas salda, izmēģiniet bietes, 
burkānus, saldos kartupeļus, 
tomātus, mandeles un pistāci
jas!

Kaltētas sierāboliņu sēk
las un kanēlis stabilizē cukura 
līmeni asinīs un regulē insulīna 
izdalīšanos, tāpēc papildiniet ar 
tiem ogļhidrātus!

Mājās spiestai augļu sulai 
pievienotas linu, ķirbju, sau

lespuķu, sezama vai kaņepju 
sēklas palēnina fruktozes (augļu 
cukura) nokļūšanu asinīs, jo “la-
bie” tauki palēnina cukura meta-
bolismu.

Ja jūsu viduklis ir aptauko-
jies, samaziniet cukura (arī augļu 
cukuru) patēriņu! Lai gan augļi ir 
lieliski antioksidanti un veicina 
atjaunināšanos, lielos daudzu-
mos tie negatīvi ietekmē insulīna 
līmeni un veicina vidukļa ap-
taukošanos. Vispiemērotākos no 
cukuriem, kas organismā sada-
lās lēni, satur kvinoja, grūbas, 
diedzēti graudi, griķi, auzas, 
amarants, prosa un pilngraudi.

Cukurs ir viens no biežāk lie-
tojamiem produktiem visā pasau-
lē, taču diemžēl tā regulāra lieto-
šana var atstāt negatīvas sekas 
uz veselību. Atteikties no cukura 
un to saturošiem produktiem nav 
viegli, taču tas ir vērtīgs ieguldī-
jums tavā veselībā.

IMUNITĀTE
Tā kā cukurs ir viens no gal-

venajiem dažādu iekaisuma pro-
cesu veicinātājiem, tas atstāj ne-
gatīvu ietekmi uz imūno sistēmu. 
Ja cukura līmenis asinīs ir paaug-
stināts, organisms kļūst vājāks 
un samazinās tā spēja pretoties 
infekcijām. Rezultātā kā mini-
mums palielinās risks biežāk sa-
aukstēties un inficēties ar gripas 
vīrusu. Tāpat cukurs paaugstina 
asinsspiedienu, kas vēl vairāk ie-
tekmē imunitāti.

Cukurs samazina arī “labā” 
holesterīna līmeni organismā, kā 
rezultātā paaugstinās sirds un 
asinsvadu slimību, sirdslēkmju 
un infarkta varbūtība. 

Regulāri lietojot uzturā lielu 
cukura daudzumu, palielinās ie-
spējamība saslimt arī ar diabētu. 
Cukurs pazemina arī kognitīvās 
spējas, kas var draudēt ar Alchei-
mera slimības attīstību. 

Lai nostiprinātu savu veselī-
bu, uzturā vairāk jālieto produk-
ti, kas bagātināti ar antioksidan-
tiem, piemēram, lasi, mandeles, 
plūmes un žāvētas aprikozes.

UZLABOTAS 
KONCENTRĒŠANĀS 
SPĒJAS

Pētījumā, kuru veica Kalifor-
nijas Universitātes zinātnieki, 
atklājās, ka cukurs būtiski sa-
mazina prāta spējas un traucē 
mācībām. Saldumi “aizmiglo” ap-
ziņu, traucējot koncentrēties uz 
konkrētiem mērķiem un uzdevu-
miem. Lai būtu vieglāk koncen-
trēties, var, piemēram, iemācīties 
meditācijas paņēmienus, kā arī 
pārskatīt savu uzturu – tajā vaja-
dzētu iekļaut tādus produktus kā 
kurkumu, pākšaugus, zivi, svai-
gus augļus un dārzeņus, zaļumus 
un citus olbaltumvielu un B, C, D, 

E, P grupas vitamīnu avotus. Labi 
palīdzēs arī pastaigas svaigā gai-
sā un fiziskas aktivitātes.

KVALITATĪVĀKS MIEGS
Regulāra cukura lietošana var 

izraisīt nogurumu un enerģijas 
trūkumu un tai pašā laikā kļūt 
par miega traucējumu iemeslu. 
Atteikšanās no cukura ļaus vieg-
lāk atslābināties un līdz ar to arī 
ātrāk iemigt. Atjaunot enerģijas 
krājumus var ar barojošu un ve-
selīgu pārtiku, kas arī pozitīvi 
iedarbojas uz naktsmieru.

ENERĢIJA
Daudziem no mums ir kaitīgs 

ieradums – tiklīdz jūtam, ka sāk 
trūkt enerģijas, iedzeram kādu 
saldu gāzētu/negāzētu dzērienu 
vai apēdam šokolādes batoniņu. 
Jāsaprot, ka cukurs tikai uz īsu 
brīdi ļauj justies enerģiskam, 
taču, tāpat kā kofeīns, tas sniedz 
tikai īslaicīgu efektu, pēc kura 
rodas straujš spēku zudums. Or-
ganisms ļoti ātri sadedzina šos 
uzņemtos “sliktos” ogļhidrātus, 
kā dēļ arī rodas garastāvokļa un 
enerģijas svārstības.

Daudzi veiktie pētījumi pie-
rāda, ka cukura pārpilnība or-
ganismā tieši pretēji var būt cē-
lonis straujam spēku zudumam, 
kas traucē efektīvi veikt savus 
ikdienas darbus. Pārmērīgs cu-
kura daudzums organismā bloķē 
tā spējas uzturēt enerģijas krā-
jumus optimālā līmenī.

Lai saglabātu enerģiju visas 
dienas garumā, vajadzētu uzturā 
lietot saliktos ogļhidrātus, kurus 
satur, piemēram, pākšaugi, piln-
graudu makaroni un putras.

PAZEMINĀTS VĒŽA 
ATTĪSTĪBAS RISKS

Dažādās valstīs veiktie pē-
tījumi par cukura ietekmi uz 
veselību liecina, ka cukurs ir 
kā barības avots vēža šūnām. 
Tāpēc tā daudzuma samazināša-
na ikdienas uzturā var novērst 
dažādu onkoloģisku saslimšanu 
risku un aizkavēt ļaundabīgu 
šūnu veidošanos un izplatību 
organismā.

AKNU VESELĪBA
Fruktoze un glikoze var izrai-

sīt toksisku efektu aknās, ko var 
salīdzināt ar stāvokli, kas rodas, 
pārmērīgi lietojot alkoholu. Tāpat 
cukura lietošana, tai skaitā, dze-
rot saldos dzērienus lielos dau-
dzumos, par 25–33 % palielina 
žultsakmeņu veidošanās risku 
aknās. Lai no tā izvairītos, ietei-
cams atturēties no saldajiem dzē-
rieniem, to vietā dzerot dabīgas 
sulas vai ūdeni. Tāpat būtu labi 
regulāri attīrīt aknas, lai sama-
zinātu dažādu aknu saslimšanu 
risku.

KĀ CUKURS IETEKMĒ TAVU ORGANISMU?
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KAS IETEKMĒ CUKURA LĪMENI ASINĪS
Jūs lietojat izrakstītās zāles, izpildāt ārsta ieteikumus un darāt visu, kas jādara cukura diabēta gadījumā, bet jums 

tik un tā mēdz būt cukura līmeņa svārstības asinīs? Tā ir, vai ne? Kā jūs jau zināt, ir vairāki faktori, kas var izraisīt cu
kura līmeņa izmaiņas asinīs, piemēram, jūsu uzturs, fiziskā slodze un arī medikamenti, kurus lietojat, tostarp insulīns. 
Bet tas vēl nav viss… Ir vēl vairāki citi faktori, kuri darbojas neatkarīgi no jums.

Par spīti jūsu labākajiem nodomiem, cukura līmeni asinīs var ietekmēt tādi faktori, kurus nespējat kontrolēt, 
piemēram, saslimšana vai stress.

Cukura līmeņa izmaiņas asinīs var būt neatkarīgas no jums, tāpēc šie faktori noteikti jāapspriež ar ārstu. Pat 
nelielas cukura diabēta terapijas izmaiņas var palīdzēt jums ikdienā labāk kontrolēt cukura līmeni asinīs.

PAAUGSTINĀTA CUKURA LĪMEŅA ASINĪS SIMPTOMI
Ja cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts, jums var parādīties hiperglikēmijas simptomi, piemēram:

Hiperglikēmiju var izraisīt gluži parastas lietas, kad uzņemat par daudz pārtikas, iedzerat par daudz saldināta 
dzēriena, ir pārāk maza fiziskā slodze, nepareizi lietojat zāles, saslimstat vai pārdzīvojat stresu. Labākais paņēmiens, 
kā noteikt, vai jums ir hiperglikēmija, ir cukura līmeņa pārbaude asinīs.

Ja cukura līmenis asinīs ir pārāk zems, jums var parādīties šādi hipoglikēmijas simptomi:

Dažādiem cilvēkiem var būt atšķirīgi hipoglikēmijas simptomi, bet ir arī visiem kopēji simptomi, kuri jums jāzina. 
Simptomi, kas liecina par zemu cukura līmeni asinīs, var būt nemiera sajūta, vājums, apjukums, drebuļi, svīšana, 
nogurums, izsalkums vai nervozitāte. Ja jums parādās zema cukura līmeņa simptomi, tad uzņemiet ātras iedarbī
bas ogļhidrātus, piemēram, kādu cukurotu dzērienu vai sulu, dažas glikozes tabletes, bet pēc tam lēnas iedarbības 
ogļhidrātus, piemēram, maizi vai cepumus. Kad esat stabilizējis cukura līmeni asinīs, vēlams sazināties ar ārstu un 
konsultēties ar viņu par to, ko jums vēl vajadzētu darīt.

KĀ ĀRSTĒ HIPERGLIKĒMIJU UN HIPOGLIKĒMIJU
Cukura līmeņa stabilizēšana asinīs ir ļoti svarīga. Lūk, kas jādara, kad cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts vai 

pārāk zems:
sadarbībā ar ārstu attiecīgi veiciet izmaiņas savā uzturā, pielāgojiet fizisko slodzi,
konsultējieties ar ārstu par piemērotiem medikamentiem,
konsultējieties ar ārstu par to, kādiem ir jābūt jūsu cukura līmeņa rādītājiem.

Amerikas Diabēta asociācija 
(ADA) piedāvā šādus ieteicamos 
cukura līmeņa rādītājus asinīs:

Jautājiet ārstam, kāds jums ir ieteicamais cukura līmenis asinīs. Eiropas Diabēta asociācija (EASD) iesaka sa
sniegt HbA1c rādītāju 7% vai mazāku vairumam cukura diabēta pacientu. Jums vēlamais cukura līmenis un HbA1c 
rādītāji tiks noteikti atkarībā no jūsu vispārējā veselības stāvokļa.

Raksts no www.diabetapacientiem.lv 

Aicina iesaistīties 
raidījumu ciklā “Literatūre – 
ceļojums ar rakstnieku”

Bibliotēkā tiekas 
“Pūčuka skolas” dalībnieki

Raidījumu cikls “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku” ir uzsācis 
savu otro sezonu. Jaunajā sezonā katru ceturtdienu plkst. 20.00 LTV1 
kanālā no 16. janvāra līdz 5. martam pie skatītājiem nonāks astoņi 
“Literatūres” ceļojumi, ko turpinās vadīt ekrāna pāris Marta Selecka 
un Gustavs Terzens. 

Arī šosezon katrā no 8 “Literatūre” sērijām Marta dosies ceļojumā 
kopā ar vienu latviešu mūsdienu rakstnieku, bet Gustavs – ar grāma-
tām. Katrs no 8 rakstniekiem ir izvēlējies sev tuvāko aizgājušo laiku 
latviešu autoru un dodas ceļojumā uz vietām, kur tie dzīvojuši vai par 
kurām rakstījuši. Savukārt Martas paralēlais ceļabiedrs Gustavs Ter-
zens ceļo atsevišķi un meklē, kam palasīt priekšā.

Raidījumu cikla “Literatūre” tūroperatori Marta Selecka un Gus-
tavs Terzens aicina ikvienu doties kopīgā lasīšanas tūrē – izlasīt 20 lat-
viešu autoru grāmatas līdz 2020. gada beigām. Par šīm grāmatām un 
to autoriem skaties raidījumā “Literatūre” ik ceturtdienu plkst. 20.00 
LTV1 kanālā vai raidījumu ierakstus www.lsm.lv jebkurā sev ērtā laikā. 

Grāmatas atrodamas arī Pāvilostas bibliotēkā speciālā “Litera
tūres” plauktā. Ja pieņem izaicinājumu, pastāsti par to citiem, lietojot 
mirkļbirku #RaidījumsLiteratūre.

Aicinām ikvienu iesaistīties šajā aktivitātē, un 20 grāmatas gada 
laikā nemaz nav tik daudz. 

31. janvāra pēcpusdienā Pāvilostas bibliotēkā uz pirmo tikšanos 
jaunajā gadā ieradās kupls pulciņš mazo lasītāju – “Pūčuka skolas” 
dalībnieki. Bērnus sagaidīja pats Karlsons, kurš bija ieradies iepazīties 
ar jaunajiem lasītājiem. 

Tā kā šajā mēnesī Cūkas gads nomainījās ar Žurkas gadu, tad bēr-
niem bija iespēja radoši padarboties, kopā ar vecākiem izveidojot pa-
šiem savas pelītes – žurciņas.

Šajā reizē bērniem bija jāizlozē katram viena grāmatiņa, kura mā-
jās jāizlasa, lai nākamajā reizē varētu pastāstīt.  

Liels paldies lielajām meitenēm – Evelīnai un Ērikai – par sagata-
votajām spēlēm! 

Uz tikšanos nākamajā reizē – 28. februārī!

Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre
E. Horna
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Vēlamies iedrošināt ikvienu 
novada iedzīvotāju, ka bibliotē
kas pakalpojumi ir pieejami 
ikvienam iedzīvotājam. Proti, ja 
vēlaties lasīt grāmatas un preses 
izdevumus, bet nevarat nokļūt 
līdz bibliotēkai veselības problē-
mu dēļ, droši zvaniet uz biblio
tēku pa tālruni 63484566, un 
sarunāsim par piegādi mājās 
Pāvilostas pilsētas robežās.  

Pāvilostas novada Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja ir noslēgusi 
sadarbības līgumu ar Latvijas 
Neredzīgo bibliotēku par audio
grāmatu (runājošo grāmatu) 
pieeju Pāvilostas pilsētas ie
dzīvotājiem. Šis pakalpojums 
pielāgots personām, kuras ir 
neredzīgas, ar redzes traucēju-
miem vai citām lasīšanas grū-
tībām un kuras atbilst vismaz 
vienam kritērijam, kas atrunāti 
“Autortiesību likumā”. Kā kļūt 
par audiogrāmatu klausītāju? 
Nāc uz bibliotēku vai ziņo savam 
tuviniekam, vai zvani uz bibliotē-
ku pa tālruni 63484566, un mēs 
pastāstīsim par šo iespēju. Svarī-

gi – lai varētu klausīties izklai-
dējošo literatūru audio formātā, 
ir nepieciešama iekārta – dators 
vai aparatūra,  kur ievietot kom-
paktdiskus vai zibatmiņu. Var-
būt kādam mājās šāda aparatūra 
ir un netiek izmantota? Dodiet 
ziņu, un mēs atradīsim cilvēku, 
kuram noderēs jūsu iekārta, lai 
klausītos audiogrāmatas.

Piedāvājums izglītības 
iestādēm, privātpersonām, 
uzņēmējiem! Arī 2020. gadā 
bibliotēkas pakalpojumā ietilpst 
piedāvājums izmantot datubāzes 
Letonika.lv attālināto versiju. Lai 
iegūtu Letonika.lv piekļuves da-
tus, vērsies pie mums bibliotēkā. 
Datubāzē izlasāmi vēsturiski no-
tikumi, lasāmās grāmatas, encik-
lopēdijas, vārdnīcas, izglītojošs 
digitālais materiāls mācībām, 
kā arī var klausīties pasakas un 
citas interesantas lietas. Visi šie 
bibliotēkas pakalpojumi ir bez-
maksas!

Bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

Nu jau tā ir tradīcija, ka feb-
ruāra pirmajā sestdienā lieli un 
mazi dziedātāji un dejotāji, tai 
skaitā arī Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama meiteņu ansamblis 
“Burbulīši”, kurā dzied Sofija 
Anna Rudzāja, Katrīna Antonovi-
ča, Evelīna Ozola, Samanta Zveja, 
Gabriela Vagotiņa-Vagule, Alise 
Ozola, pulcējas Priekules kultū-

ras namā, lai ieskandinātu kopā 
pilsētas dzimšanas dienu. 

Ansambļa “Burbulīši” dalīb-
nieces Gabriela un Alise pēc kon-
certa saka: “Sestdien, 1. februārī, 
mēs viesojāmies Priekulē, lai nosvi-
nētu Priekules dzimšanas dienu. 
Mums ļoti patika koncerts, guvām 
jaunus draugus un cienājāmies ar 
gardumiem. Mēs izballējāmies no 

visas sirds! Noteikti vēlamies at-
griezties nākamgad. Liels paldies 
pasākuma organizatoriem! Mēs 
lieliski pavadījām laiku!”

Uz tikšanos Pāvilostā – Bērnu 
ansambļu sadziedāšanās festivā-
lā “Marta vējos”!

Ansambļa skolotāja 
Aija Gertsone

Pāvilostas “Burbulīši” koncertē Priekulē

Barikāžu laiks ir vēsturisks 
apzīmējums 1990. gada 4. mai
jā atjaunotās Latvijas Republi
kas aizsardzības pasākumiem, 
kas tika organizēti Rīgā un ci
tās Latvijas pilsētās 1991. gadā 
no 13. līdz 27. janvārim.

Janvāra barikāžu dienas šo-
dien ir piemiņas un pārdomu 
dienas.

20. janvārī Pāvilostas novad-
pētniecības muzejā barikāžu 
dalībnieks pāvilostnieks Jānis 
Štokmanis Pāvilostas vidussko-

las 8. klases skolēniem pastāstīja 
par tā laika notikumiem, dalo-
ties savās atmiņās un emocijās 
par laiku pirms 29 gadiem. Ap 
120 pāvilostnieku, sacenieku, 
ulmalnieku devās uz Rīgu un 
bija gatavi aizstāvēt savu brīvību 
pret iespējamām militārām ak-
cijām. Gatavībā aizsargāties bez 
ieročiem rokās cilvēki izveidoja 
barikādes un pie ugunskuriem 
dežurēja, apsargājot stratēģiski 
svarīgos punktus. Mūsējo uguns-
kurs bija barikāžu postenis Nr.1 

– Pulvertornis – netālu no Bastej-
kalna, kur 20. janvāra vakarā no-
tika apšaude. Tur izdzisa cilvēku 
dzīvības un ievainoja arī vienu 
no mūsējiem – Dagni Ozolu.

Pasākuma noslēgumā jau-
nieši tika aicināti padomāt un 
izprast, kā ar Latvijas iedzīvotāju 
līdzdalību valsts atguva savu brī-
vību.

Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja

Irina Kurčanova

Janvāra piemiņas un pārdomu dienas

PĀVILOSTAS PILSĒTAS 
KULTŪRAS NAMA AKTUALITĀTES
â 1.02.2020. bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši” koncertēja 

Priekulē. 
â 07.02.2020. Pāvilostas 1.–4. klašu tautisko deju kolektīvs pieda-

lījās pirmsskates koncertā Liepājā, bet Pāvilostas 5.–9. klašu tautisko 
deju kolektīvs uz Liepāju dosies 12.02.2020.

â 15.02.2020. Pāvilostas amatierteātris ar teatrālu uzvedumu uz-
stāsies Spāres muižā.

â 21.02.2020. Pāvilostas 1.–4. klašu tautisko deju kolektīvs un Pā-
vilostas 5.–9. klašu tautisko deju kolektīvs uzstāsies deju lielkoncertā 
“Zvaigznes atspīd Ālandē” Grobiņā.

â 25.02.2020. Pāvilostas sieviešu koris piedalīsies kopmēģināju-
mā Liepājā.

â 29.02.2020. pēc draugu vidējās paaudzes deju kolektīva “Ban-
dava” uzaicinājuma Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mār-
sils” ar savu deju repertuāru koncertēs Kuldīgā. 

â 6.03.2020. Pāvilostas 1.–4. klašu tautisko deju kolektīvs un Pā-
vilostas 5.–9. klašu tautisko deju kolektīvs piedalīsies ikgadējā deju 
kolektīvu repertuāru pārbaudes skatē Liepājā, lai izcīnītu ceļazīmi uz 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem “Saule vija zel-
ta rotu”, kas Rīgā norisināsies no 6. līdz 12. jūlijam.

IESAISTIES ARĪ TU!
Vērgales pagasta PII “Kas-

tanītis” piedalās makulatūras 
vākšanas kampaņā “Tīrai Latvi-
jai!”, ko rīko “Zaļā josta”. Mācību 
iestādes no visas Latvijas tiek ai
cinātas vākt makulatūru un izlie
totās baterijas. Paralēli atkritumu 
šķirošanas kultūras pilnveidei mā
cību iestādēs bērni tiek iesaistīti 
dažādās citās izglītojošās uz vides 
saudzēšanu vērstās aktivitātēs. Ja 

vēlaties atbalstīt mūsu iestādi šajā kampaņā – labprāt pieņemam gan 
makulatūru, gan izlietotās baterijas līdz 1. martam. Informācija pa tāl
runi – 63490847 vai 26125791.

Vērgales PII “Kastanītis” vadītāja Liena Ernstsone
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Pāvilostas vidusskolā ir spēlējuši basketbolu. Tieši šī iemesla dēļ vie-
nojāmies draudzības spēlē. Nu būs ko atcerēties un ne tikai… Alsungas 
jaunieši nodemonstrēja savu izturību, veiklību, viltību un saliedētību. 
Mēs guvām labu mācību – lai sasniegtu rezultātu, ir cītīgi kopā jā-
trenējas. Pāvilostas vidusskolas skolēni būs gatavi revanša spēlei pie 
sīkstajem suitiem pavisam drīz!”

â 22. janvārī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji 8.–12. klašu 
skolēnus iepazīstināja ar šīs jomas profesiju daudzveidību un tā
lākās izglītības iegūšanu. Daniels no 9. klases pēc tikšanās norādīja, 
ka “patiesībā viņi aicināja mūs savā pulciņā”, vienlaikus prātojot, ka 
neviens no klasesbiedriem pagaidām uzsākt militāro karjeru neplāno. 
Pēc šīs tikšanās skolēnu līdzpārvaldē notika diskusija par obligāto mi-
litāro dienestu. 

â Nu jau divas reizes mūsu skolas skolēni kopā ar fizikas sko
lotāju Solveigu Ansoni devās uz Rīgu, lai apmeklētu Jauno fiziķu 
skolas nodarbības. 14. decembrī četri skolēni – Mihaēls Doroņins, 
Markuss Lazukins, Viesturs Ralfs Kurčanovs un Pauls Priedoliņš – ie-
pazinās ar tēmu “Pilnīgs kosmoss”. Nodarbībās aplūkoja, kā radusies 
un kāpēc tieši tā izskatās mūsu Saules sistēma, parunāja arī par to, kā 
cilvēce, sēžot dīvānā un skatoties uz debesīm, varēja tik daudz secināt 
par Visuma attīstību. Praktiskajā darbā skolēni paši atklāja savu ek-
soplanētu un zvaigzni un ieguva to raksturlielumus, izejot no reāliem 
astronomiskajiem datiem. Savukārt padziļinātajā daļā fizikas pasnie-
dzējs, viens no Jauno fiziķu skolas vadītājiem VISC eksperts Ģirts Zā-
ģeris sniedza lekciju par melnajiem caurumiem – par to, kas tie īsti 
tādi ir un kādas parādības var novērot melno caurumu tuvumā. Savu-
kārt 18. janvāra tēma bija “Elektronika”, bet 15. februārī būs nodarbī-
bas par skaņu un akustiku. Skolnieks M. Doroņins teica: “Manuprāt, 
šādas nodarbības ir ļoti noderīgas, jo rada priekšstatu par nākotnē ap-
gūstamo materiālu potenciālajiem studentiem. Pieci līdz seši dzīves 
gadi, kuri paiet studijās, ir nopietns dzīves posms, tāpēc svarīgi izdarīt 
pareizo izvēli pirms studiju sākuma, un šādi pasākumi to ļauj izda-
rīt.” Markuss piebilst, ka viss, kas nebija lekcijas, bija ļoti interesants. 
Prieks, ka ne skolēniem, ne skolotājai nav noplacis entuziasms agros 
sestdienu rītos doties šajos piedzīvojumos! 

â 29. janvārī ar lasījumiem un stāstījumiem Pāvilostas vidus
skolā uzstājās somu dzejniece Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) 
kopā ar dzejnieku un atdzejotāju Guntaru Godiņu. Heli Lāksonena 
dzejoļus raksta un lasa dienvidrietumu somu valodas dialektā jeb tā 
saucamajā īsajā somu valodā, ko runā apvidū ap Turku, Ūsikaupunki 
un Laitilu. Guntars Godiņš saka, ka nav jēgas no dialekta tulkot lite-
rārajā valodā. Atdzejojumā viņš izmanto lībiskā dialekta Vidzemes iz-
loksnes iezīmes, jo tām, tāpat kā somu un igauņu valodām, nav vīriešu 
un sieviešu dzimtes. Tikšanās reizē Heli skolēniem pastāstīja, ka viņai 
patīk būt rakstniecei, jo ir iespēja fantazēt. Ja būtu zinātniece, fantazēt 
nevarētu. Dzejniece ar vienreizēju šarmu, entuziasmu un mirdzumu 
acīs spēj aizraut un iedvesmot. Arī G. Godiņa runa ir sulīga un aiz-
raujoša. Kaut arī pirms pasākuma šķita, ka dzeja būs nesaprotama 
un grūti uztverama, viss bija saprotams un uztverams. Un jautrs, un 
aizraujošs. 

â 29. janvārī Pāvilostas vidusskolā sadarbībā ar Priekules 
novada pašvaldību notika pedagogu profesionālās kompetences 
apguves programma “Pozitīvas audzināšanas principi”. Apmācību 
vadīja praktiskā psiholoģe Iveta Aunīte. Viņa ir absolvējusi Starptau-
tisko Praktisko psihologu augstskolu, otro gadu desmitu strādā savā 
privātpraksē, vairāk nekā desmit gadus Iveta ir lektore ne tikai izglītī-
bas sistēmā, bet arī dažādos uzņēmumos.

PĀVILOSTAS 
MŪZIKAS 

UN MĀKSLAS 
SKOLAS 

AKTUALITĀTES

â Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas topošā ģitāriste 
Emīlija SILIŅA 29. janvārī piedalī-
jās valsts konkursa II kārtā Liepā-
jas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolā. Audzēkne ģitāras spēli 
apgūst vien piecus mēnešus un 
mācās 1. klasē, bet jau šobrīd parā-
da ļoti labus rezultātus.

Konkursa žūrija (K. Zemītis, 
J. Kurausks, E. Rožkalns) piešķīra 
Emīlijai 2. vietu un izvirzīja uz nā-
kamo III kārtu Jūrmalā. Audzēkni 
konkursam sagatavoja skolotājs 
Helmuts Audars. 

Konkursā piedalījās Kurzemes 
reģiona mūzikas skolu un vidus-
skolu audzēkņi. Dalībnieki tika ie-
dalīti sešās vecuma grupās un ko-
pumā konkursā startēja 39 topošie 
ģitāristi. Konkursa dalībniekiem 
bija jāatskaņo divi dažāda rakstura 
un laikmeta skaņdarbi. Program-
ma bija jāatskaņo no galvas. Kon-
kurss tika organizēts, lai attīstītu 
audzēkņu profesionālās prasmes 
un uzstāšanās kultūru ģitāras spē-
lē un uzlabotu pedagoģiskās un 
metodiskās pieredzes kvalitāti.

Ģitāras spēles pedagogs 
H. Audars

â Turpinās olimpiāžu laiks. 12. klašu starpnovadu fizikas olim
piādē 1. vietu ieguva Mihaēls DOROŅINS, kurš 31. martā piedalī-
sies valsts fizikas olimpiādē Rīgā. Mihaēls piedalījās arī 11.–12. klašu 
latviešu valodas starpnovadu olimpiādē, bet vēl rezultāti nav zināmi, 
kā arī gatavojas Kurzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasī-
jumiem. 

â 22. janvārī Aizputes novads rīkoja matemātikas un fizikas 
konkursu 8. un 9. klašu komandām. No mūsu skolas komandā star-
tēja Gusts Brūklis, Kristiāns Roberts Gertsons, Elizabete Kiričenko 
un Markuss Lazukins, kuri 9 komandu konkurencē ieguva 1. vietu,  
balvā no FIZMIX katrs saņēma viedo fitnesa aproci (viedpulksteni). 
Skolēniem bija jāsagatavo mājasdarbs – eksperiments fizikā. Paldies 
skolotājai Solveigai Ansonei par ieguldīto darbu, gatavojot skolēnus 
olimpiādēm un konkursiem un par papildu darbu, apmeklējot sestdie-
nās kopā ar 8. un 9. klašu skolēniem Jauno fiziķu skolu RTU Rīgā.

â 9. klases skolnieces Elīna FREIDENFELDE un Sāra Jasmīna 
VEZJUKA piedalījās starpnovadu 8.–9. klašu latviešu valodas olimpi-
ādē, bet šoreiz godalgotas vietas neieguva. 

â 30. janvārī Aizputē notika starpnovadu 3.–4. klašu matemātikas 
olimpiāde, kurā piedalījās Monta TUMPELE un Roberts VĒRNIEKS.

â Nākamajā mēnesī 3. un 6. klašu skolēniem notiks valsts noteik-
tie DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI. Lai labāk varētu sagatavoties pārbau-
des darbiem, skola ir nopirkusi portālā uzdevumi.lv PROF licences, ku-
ras ir piešķirtas visiem 3., 6., 8., 9. un 12. klašu skolēniem. Tas ir labs 
palīgs, lai skolēns varētu patstāvīgi mācīties un saņemtu uzdevumos 
pieļauto kļūdu skaidrojumu.

â 12. februārī visā valstī tiek organizētas “ĒNU DIENAS”. Aicinu 
vecākus atbalstīt savus bērnus šajā pasākumā un palīdzēt izvēlēties 
ēnojamo personu, kā arī palīdzēt līdz izvēlētajai iestādei nokļūt.

â No 10. līdz 14. februārim 1. klasei būs PAPILDU BRĪVLAIKS, to 
nosaka MK noteikumi.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece A. Jakovļeva

â 20. janvārī saistībā ar 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
dienu 8. klases vēstures stunda notika Pāvilostas novadpētniecī
bas muzejā. Par barikāžu laikā pieredzēto skolēniem stāstīja Jānis 
Štokmanis, kurš bija atbildīgs par pāvilostnieku barikāžu dalībnieku 
uzturēšanos Rīgā. J. Štokmaņa stāstījumu ierakstīja, un tas tiks sagla-
bāts kā vēstures liecība.     

â 21. janvārī 9. klase piedalījās Friča Forstmaņa izstādes “Lat
viešu trimdas paaudzes Zviedrijā” atklāšanā Pāvilostas novad
pētniecības muzejā. Ar vēsturisko fonu iepazīstināja LU vēsturnieks 
Kaspars Zellis un atmiņās par dzīvi trimdā dalījās Māra Strautmane 
un Petra Iniņberga. Izstādes atklāšana notika dienā, kad pirms 75 ga-
diem Pāvilostas mežā tika nošauti 7 lietuviešu krasta sargi, kuri palī-
dzēja bēgļiem.

Skolotāja Ārija Paipa

â 21. janvārī sporta hallē tikās mūsu skolas un Alsungas vi
dusskolas zēnu basketbola komandas. Ideja ģenerējās Alsungā, kur 
jau otro mācību gadu angļu valodu pasniedz mūsu skolas skolotāja Ilze 
Ozoliņa. Pasākuma iniciatore Ilze pēc spēles teica: “Prasi, kam gribi, tā 
īsti neviens neatceras, kad Alsungas vidusskolas skolēni pēdējo reizi 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

â Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolā 22. janvārī 
notika akordeona spēles valsts 
konkursa II kārta. Tajā piedalījās 
Kurzemes reģiona mūzikas skolu 
audzēkņi no Nīcas, Priekules, Aiz-
putes, Saldus, Vaiņodes, Kalētiem, 
Nīgrandes un Liepājas. Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolu pār
stāvēja Laila Anna HORNA (pe
dagoģe A. Ķikute), kura izpildīja 
divus dažāda rakstura skaņdarbus 
– latviešu tautas dziesmu “Līgoda-
ma upe nesa” L. Villeruša apdarē 
un H. Heida “Čarlstonu”. Par snie-
gumu valsts konkursā audzēkne 
saņēma Pateicības rakstu.

Pedagoģe Antra Ķikute
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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 2020. gada marta izdevumam 
jāiesniedz līdz 2020. gada 27. februārim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

AUSTRA PLŪDUMA 
(14.07.1932. – 4.02.2020.) 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas bibliotēkā 21. februārī plkst. 15.00 literāri muzikāla 

tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci Janu EGLI un dziesminiekiem Simo-
nu RAČI un Jāni RŪCI.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 22. februārī plkst. 18.00 
Stand-Up komēdija “LATVIEŠU KOMIĶIS”. Stand-Up komiķis Maksims 
Trivaškevičs Pāvilostas kultūras nama apmeklētājus iepriecinās ar so
loprogrammu “Latviešu komiķis”, kura 2019. gada novembrī piedzīvoja 
pirmizrādi, un tās ietvaros autors stundas garumā stāstīs savus jaunā
kos labākos jokus. Maksims Trivaškevičs ir komiķis ar īpatnēju un ori
ģinālu humora pasniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji nereti smejas līdz 
asarām, bet viņa iepriekšējā izrāde “Humors pa latviski” nodrošināja 
kārtīgu smieklu un no tā izrietošu C vitamīna devu vairāk nekā desmit 
tūkstošiem skatītāju. Paspējis paviesoties Jāņa Skuteļa “Pusnakts šovā”, 
ar savu humoru izpelnīties Latvijas specdienestu uzmanību un ar regu
lārām uzstāšanās reizēm priecējot latviski runājošos gan dzimtenē, gan 
arī ārzemēs, Maksims kārtējo reizi viesosies Pāvilostā. Ieeja: 2,50 EUR.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā vēl visu februāri skatāma 
Mārtiņa Vespera  privātkolekcijas biskvītporcelāna figūriņu izstāde 
“UZ VECĀSMĀTES KUMODES”.

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē līdz 26. februārim būs 
skatāma Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mācību prakses radošo 
darbu izstāde “JŪRAS STĀSTI”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 27. februārim apskatāma 
Friča Forstmaņa fotogrāfiju izstāde “LATVIEŠU TRIMDAS PAAU-
DZES ZVIEDRIJĀ”. Izstādē redzama neliela, bet unikāla daļa no Friča 
Forstmaņa kultūrvēsturiskās kolekcijas. Tās veidošanā piedalījušies lat
vieši no dažādām valstīm: Māra Strautmane un Petra Iniņberga no Stok
holmas, fotonegatīvus palīdzēja sagādāt Friča Forstmaņa bērni – meita 
Līvija un dēls Tālis, kurš dzīvo Kanādā. 

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 14. martā plkst. 15.00 bēr
nu  vokālo ansambļu un popgrupu sadziedāšanās festivāls “MARTA 
VĒJOS”. 

VĒRGALĒ 
l Vērgales kultūras namā līdz 1. martam skatāma pāvilostnieces 

Veltas Vaškus pužļu izstāde “MANS VAĻASPRIEKS – PUZLES”.
l 27. februārī Vērgalē ATPŪTAS PĒCPUSDIENA SENIORIEM. Prie

cāties un svinēt var ikvienā vecumā. Tāpēc, mīļie Vērgales pagasta un 
visa novada seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām, esat gaidīti Vērga-
les kultūras namā 27. februārī plkst. 12.00 uz atpūtas pēcpusdienu 
“Vēl gadi ies – tik skaisti, gari, tie nebeigs tevi reibināt”. Muzikāls pa
sākums pie galdiņiem ar priekšnesumiem un dejām, jokiem un atrak
cijām. Īpašie viesi – ansamblis “Vakarvējš” un Liepājas ansamblis “Sol 
mažors”,  mūsējie Aivars Grava un Ojārs Drulle, Vērgales pamatskolas 
skolēni, muzikants Vilnis un visi, kas atnāks un atbrauks. Pieteikšanās 
līdz 20. februārim pie Ingūnas Saraiķos, Dainas Ziemupē un Velgas vai 
Vizmas Vērgalē. Dalības maksa 3 EUR. Lūgums arī pieteikt, ja nepiecie
šams transports nokļūšanai uz pasākumu. 

l Drīz jau klāt mīlestības mēnesis marts. Sestdienā, 7. martā,  
Vērgales kultūras namā tiek rīkota balle Sieviešu dienas noskaņās 
“KAD ES TEVI IERAUDZĪJU…” Plkst. 20.00 sāksim ar koncertu, kurā 
piedalīsies Liepājas dziedošās meitenes – Laura un Līga, ko mēs pazīs
tam arī kā Liepājas fotostudijas “Fotast” vadītāju un skaisto fotogrāfiju 
autori. Kā arī notiks godināšana nominācijā “Stiprās ģimenes”. Turpinā
jumā balle kopā ar Arvi. Galdiņu rezervācija un maksa 5 eiro no perso
nas līdz 1. martam. Līdzi ņemam groziņu, labu kompāniju un omu. 

l Vērgales kultūras namā 13. martā plkst. 17.00 notiks gadskār
tējais dziesmu vakars “VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS”. Aicinām 
piedalīties dziedātājus no 1 līdz 101 gada vecumam. Dalībniekus lūdzam 
pieteikties personiski vai pa telefonu 29338335 pie Sniegpulkstenīša 
krustmātes Mirdzas Sīpolas.

ZIEMUPĒ
l No 15. janvāra Ziemupes tautas namā apskatāmi Kurzemes zonas 

mūzikas un mākslas skolu audzēkņu festivāla “ĒRĢEĻMŪZIKA KRĀ-
SĀS” laikā tapušie darbi.

l Senlietu krātuvē “Jūras māja” Ziemupē apskatāma izstāde “VIE-
NU DIEN’ VĒRGALĒ” – Vērgales pagasts FOTAST fotomākslinieku 
skatījumā. Bilžu autori – Līga Evaldsone, Laila Dūna, Agris Klestrovs, 
Liene Ansone, Aivis Puisītis, Ilona Kila, Ilga Lasmane, Raimonds Bauma
nis, Normunds Kaprano, Ludmila Šmite un Irina Tīre.

l Ziemupes tautas namā 14. martā plkst. 20.00 groziņvakars 
“PIE ĢIMENES PAVARDA” Nr. 38. Ņemiet līdzi dāvaniņu ar vēlējumu, 
aiciniet draugus, radus. Ballē spēlēs Juris no grupas “Kolibri”. Pieteikša
nās pa tel. 29437166. Ieeja 10 EUR no ģimenes.

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2020. gada janvārī Pāvilostas novadā reģistrēti jaundzimušie – 
1 puika Vērgales pagastā, 1 meitene Sakas pagastā 

un 1 meitene Pāvilostā
Sveicam ģimenes!

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2020. gada 12. februārī:
n plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldībā; 
n plkst. 16.00 Vērgales pagasta pārvaldē.

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

â Mežzinis Arturs BRIKMANIS 
pieņems apmeklētājus Vērgales 
pagasta pārvaldē 11. februārī 
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Nākamā 
pieņemšana notiks 10. martā.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

ATVAĻINĀJUMĀ
â Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS 
būs atvaļinājumā 
no 10. līdz 16. februārim.

28., 29. FEBRUĀRĪ UN 1. MARTĀ
Pāvilostas pilsētas sporta zālē 

notiks ikgadējās

PĀVILOSTAS NOVADA 
SPORTA DIENAS

Piektdienā, 28. februārī, plkst. 18.00 
 l ceļojošā kausa izcīņa BASKETBOLĀ.

Sestdienā, 29. februārī,  
 l plkst. 10.00 ceļojošā kausa izcīņa VOLEJBOLĀ 
   4+2 (ne mazāk kā 2 sievietes laukumā),
 l ap plkst. 14.00 ceļojošā kausa izcīņa ZĀLES FUTBOLĀ.

Svētdienā, 1. martā, plkst. 10.00  
 INDIVIDUĀLO SPORTA VEIDU sacensības:
 l novuss, 
 l galda teniss, 
 l dambrete, 
 l šahs,
 l šautriņu mešana, 
 l zolīte.

Sacensībās var piedalīties Pāvilostas novadā dzīvojošie no 10 gadu vecuma, bumbu spēlēs – 
no 14 gadu vecuma. Individuālos sporta veidos dalībnieki tiek dalīti pamatskolas un pieaugušo 

grupā (t.sk. vidusskolēni). Šahā un zolītē dalībnieki netiek iedalīti grupās. 

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

pa tālruni 26166146.


