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Ik gadu Pāvilostas novada paš valdība pēc jaunā 
budžeta apstiprināšanas februārī aicina Pāvilostas 
novada iedzīvotājus uz tikšanos sapulcēs Vērgalē un 
Pāvilostā, lai runātu par pagastu, pilsētas un visa no-
vada aktualitātēm. Šogad sapulces notika 18. februārī 
Vērgalē un 19. februārī Pāvilostā.

Šogad, rīkojot novada iedzīvotāju sapulces, pašvaldība 
uzsvaru lika uz tuvojošos administratīvi teritoriālo refor-
mu. Tādēļ uz tikšanos ar Pāvilostas novada iedzīvotājiem 
tika aicināti Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijas (VARAM) pārstāvji, kas varētu plašāk skaidrot 
ieguvumus un zaudējumus līdz ar jaunā Dienvidkurze-
mes novada izveidi, kā arī klātienē atbildēt uz iedzīvotāju 
jautājumiem.

Savu dalību Pāvilostas novada iedzīvotāju sapulcē Pā-
vilostā 19. februārī apstiprināja VARAM Reformu nodaļas 
vadītāja vietniece Diāna Orlovska un Reģionālās politikas 
departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas 
vecākā eksperte Indra Ciukša.

Iedzīvotāju sapulce Vērgalē
18. februārī Vērgales kultūras namā notika ikgadējā 

iedzīvotāju sapulce. Uz to bija ieradušies apmēram 35 cil-
vēki, to skaitā deputāti Uldis Kristapsons, Elmārs Šēns un 
pašvaldības darbinieki. Sapulce sākās ar Pāvilostas nova-
da domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona īsu uzrunu un 
turpinājās ar iepriekš sagatavotu prezentāciju par paveik-
tajiem darbiem un naudas izlietojumu aizvadītajā periodā. 

Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot jautājumus.
Vai ir plānota ielas apgaismojuma pagarināšana 

Ziemupē caur Vasarniekiem uz stāvlaukumu?
Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups: Nav plānota, jo 

tajā vietā ir pārāk mazs iedzīvotāju blīvums. 
Vai ir paredzēta Ziemupes stāvlaukuma tualešu 

mūsdienīgā versija, varbūt tās jāpievieno Ziemupes 
ciema kanalizācijai?

Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups: Nav paredzēts.
Kurā vietā Ziemupē paredzēta nobrauktuve uz 

jūru ar zvejas laivām un citu tehniku?
Atbild domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: Nobrauk-

tuve uz jūru Ziemupē paredzēta Ziemupes stāvlaukumā. 
Vai pašpatēriņa zvejas rīku sadale notiks pēc ie-

priekšējā scenārija, vai zvejas rīki tiks sadalīti uz visu 
Lejaskurzemes novadu? 

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kristapsons: Zvejas rī-
kus dalīs jaunais novads.

Kad tiks sakārtots asfalta segums no Vērgales cen-
tra uz Elku kalnu, kas skaitās dabas piemineklis? 

Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups: Maijā, kad būs at-
bilstoši laika apstākļi, tiks turpināta ceļu seguma bedrīšu 
labošana.

Kad tiks uzcelti šķūnīši malkai mājai “Ploce 23”, jo 

Novada iedzīvotāju sapulcēs
ministrija skaidro par gaidāmo reformu

esošie tiks nojaukti maijā? 
Atbild pārvaldes vadītājs J. Vitrups:  Katram īpašnie-

kam, kam pieder šķūnītis, jāslēdz zemes nomas līgums ar 
a/s “Latvijas Valsts meži”.

Vai tiek atmaksāti izdevumi par zālēm un slimnīcā 
pavadītajām dienām?

Atbild Sociālā dienesta vadītāja I. Balode: Veselības ap-
rūpes pabalsts (medicīnisko pakalpojumu un medikamentu 
apmaksa) tiek piešķirts, pamatojoties uz saistošajiem notei-
kumiem Nr.11 “Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības 
pabalstiem, izvērtējot ienākumus”. Pabalsts tiek piešķirts 
trūcīgām un maznodrošinātām personām. Trūcīga persona 
(ģimene) – kuras ienākumi uz personu ir 128,06 EUR, bet 
maznodrošināta persona (ģimene), ja ienākumi uz personu 
ir 250,00 EUR. Vientuļiem pensionāriem, ja ienākumi uz 
personu ir  270,00 EUR. Pie ienākumu izvērtēšanas obligāti 
jāiesniedz konta izdruka par pēdējiem trīs mēnešiem. Pabal-
sta summas ir dažādas. Sīkāka informācija saņemama pie 
Sociālā dienesta darbiniekiem.

Sapulces noslēgumā domes priekšsēdētājs pasniedza 
apbalvojumus Pāvilostas novada pašvaldības un biedrības 
“Pāvilostas Kultūrvēsturiskais vides centrs” kopīgi orga-
nizētā konkursa “Ceļā uz gaismu 2019” Vērgales pagasta 
laureātiem: nominācijā “Labākais skatloga noformējums” 
– veikala “Muižkalniņi” kolektīvam Vērgalē, nominācijā 
“Labākais izglītības iestādes svētku noformējums” – Vēr-

Ar iedzīvotājiem Pāvilostā tikās VARAM Reformu nodaļas vadītāja vietniece Diāna Orlovska.

gales pagasta PII “Kastanītis” Vērgalē, nominācijā “Labā-
kais dzīvojamās ēkas svētku noformējums” – māju “Pū-
pēži” Saraiķos saimniekam Kārlim Novadam, māju Ziedu 
ielā 2 Saraiķos saimniekiem Kalēju ģimenei un māju “Kal-
ves” Vērgalē īpašniekiem Šķiparu ģimenei.

Turpinājums 6. lpp.

VARAM Reģionālās politikas departamenta 
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā 
eksperte Indra Ciukša. Foto: M. Kurčanova
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Piedalījās Pā-
vilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Ralfs JENERTS, Gints 
JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita 
SPRUDZĀNE un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē 
nepiedalījās deputāte Vita CIELAVA. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita 
MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 23 darba kārtības punkti.

â Dome nolēma piešķirt daļu no pieprasītā finansējuma Vērgales pagasta PII “Kasta-
nītis” 850,00 EUR apmērā iestādes dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanai. Trūkstošo finansē-
jumu uzdeva rast iestādes budžetā. Piešķirto finansējumu nolēma paredzēt no pašvaldības 
budžeta pozīcijas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Dome uzdeve iestādei atkārtoti veikt 
cenu aptauju un izvērtēt veicamo darbu veidu (remonts vai nomaiņa).

â Ņemot vērā, ka kultūrvēsturiskā objekta finansētājs saskaņā ar Pāvilostas novada do-
mes 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.4., 3.§, ir pašvaldība, dome nolēma pieprasīt biedrībai  
“Pāvilostas Kultūrvēsturiskais vides centrs” iesniegt kultūrvēsturiskā objekta uzmērījumu 
rezultātu oriģināla eksemplāru. Pēc kultūrvēsturiskā objekta uzmērījumu rezultātu saņem-
šanas dome nolēma veikt tehniskā projekta sagatavošanu, nepieciešamības gadījumā konsul-
tējoties ar biedrības pārstāvjiem, objekta uzmērītājiem, Pāvilostas novadpētniecības muzeju 
u.c. personām par projekta izstrādi.

â Dome nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumā 
Nr.1., 13.§, un lemjošās daļas 1.2.3. punktu izteikt šādā redakcijā: “1.2.3. Mazā zāle – EUR 6,00 
par stundu”. Dome nolēma svītrot Pāvilostas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmuma Nr.1. 
13. § lemjošās daļas 1.3. punktu.

â Dome nolēma ar 1. martu samazināt 2 personām ar otrās grupas invaliditāti nekus-
tamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamie īpašumi netiek izmantoti 
saimnieciskajā darbībā.

â Dome nolēma nepiemērot vienai privātpersonai ar statusu – daudzbērnu ģimene ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā par nekustamo īpašumu, kas ir šīs 
personas īpašumā, jo persona īpašumā deklarēta pēc 1.01.2020.

â Dome nolēma izdarīt grozījumus ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. janvāra 
sēdes lēmumu apstiprinātajos degvielas limitos un Pāvilostas novada Tūrisma informācijas 
centra sadaļu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k. Iestāde, struktūrvienība
Amats Darbinieka vārds, uzvārds Limits gadā, l

12. Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs

12.1. Vadītāja Mairita TUMPELE 120
Nolēma papildināt degvielas limitu sarakstu ar senlietu krātuves “Jūras māja” sadaļu un iz-
teikt to šādā redakcijā:

Nr.p.k. Iestāde, struktūrvienība
Amats Darbinieka vārds, uzvārds Limits gadā, l

25. Senlietu krātuve “Jūras māja”

25.1. Vadītāja Daina VĪTOLA 120
â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome no-
lēma pilnvarot Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu sniegt saskaņojumu 
par īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri atbilst likuma “Par valsts budžetu 2020. ga-
dam” 56. panta 2. punktā norādītajām pazīmēm un kuri nepārsniedz 500 000 EUR, Aizputes, 
Durbes, Grobiņas, Nīcas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadā, pirms saskaņojuma snieg-
šanas saņemot visu Pāvilostas novada domes deputātu apstiprinājumu elektroniskā formā. 
Pilnvarojums ir spēkā līdz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” spēkā stāša-
nās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

â Dome atļāva Jānim Grundbergam savienot Pāvilostas novada būvvaldes vadītāja – ar-
hitekta amata pienākumus ar darbu Durbes novada būvvaldes vadītāja – arhitekta amatā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāte Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma ar 2020. gada 
31. augustu reorganizēt Pāvilostas novada pašvaldības padotībā esošo Pāvilostas vidussko-
lu par Pāvilostas pamatskolu. Dome noteica, ka Pāvilostas pamatskola ir Pāvilostas vidus-
skolas darba tiesisko attiecību, saistību, lietu pārņēmēja daļā, kur darbinieki ir nodarbināti 
un saistības ir nodibinātas licencēto pamatizglītības programmu īstenošanai. Dome uzdeva 
novada pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam Magonem izveidot Pāvilostas vidusskolas re-
organizācijas komisiju un līdz 2020. gada 31. augustam organizēt iestādes slēguma bilances 
sagatavošanu pēc stāvokļa uz 31.08.2020.; iestādes ēkas, materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, 
lietu un dokumentu nodošanu Pāvilostas pamatskolas valdījumā un attiecīgajā daļā iestādes 
dokumentu nodošanu glabāšanā Valsts arhīvā. Dome uzdeva Pāvilostas vidusskolas direkto-
rei Maritai Rolmanei izstrādāt Pāvilostas pamatskolas nolikumu un iesniegt apstiprināšanai 
Pāvilostas novada domei; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Pāvilostas vidussko-
las darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, attiecīgi piedāvājot tās turpināt 
Pāvilostas pamatskolā vai atbilstīgi šajā lēmumā minētajam un darbinieka nodarbinātības 
jomai Pāvilostas vidusskolā tās izbeidzot, kā arī uzdeva brīdināt Pāvilostas vidusskolas peda-
goģiskos un tehniskos darbiniekus, kuriem sakarā ar iestādes reorganizāciju nav iespējams 
nodrošināt darbu Pāvilostas pamatskolā, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2020. gada 

27. FEBRUĀRĪ VĒRGALĒ NOTIKA KĀRTĒJĀ 
DOMES SĒDE

30. jūnijā atbilstoši “Darba likuma” 101. panta pirmās daļas 9. punktam un normatīvajos 
aktos noteiktajos termiņos, izmaksājot atlaišanas pabalstu no Pāvilostas vidusskolai paredzē-
tajiem mērķdotācijas līdzekļiem pedagogu darba samaksai “Darba likumā” noteiktajā kārtībā 
un pašvaldības finansējuma saimnieciskajam personālam “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” noteiktajā apmērā. Dome uzdeva direktorei 
līdz 2020. gada 28. maijam informēt Pāvilostas vidusskolas izglītojamo vecākus, pedagogus 
un tehniskos darbiniekus par Pāvilostas vidusskolas reorganizāciju šajā lēmumā noteiktajos 
termiņos un kārtībā. Dome nolēma no 2020. gada 1. septembra iecelt Maritu Rolmani par 
Pāvilostas pamatskolas direktori un uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos 
par grozījumiem darba līgumā par darba tiesisko attiecību turpināšanu Pāvilostas pamatskolā. 
Dome uzdeva Pāvilostas vidusskolas direktorei Maritai Rolmanei organizēt darba tiesisko at-
tiecību, materiālo vērtību, ēku, finanšu līdzekļu, lietu, arhīva, saistību, dokumentu pārņemša-
nu un Pāvilostas pamatskolas reģistrāciju attiecīgajos reģistros tās darbības nodrošinājumam. 
Dome uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķes pienākumu izpildītājai Ainai 
Jakovļevai atbilstīgi “Izglītības likuma” 24. panta piektajai daļai 10 dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas paziņot Izglītības iestāžu reģistram par Pāvilostas vidusskolas reorganizāciju un 
atbilstīgi “Izglītības likuma” 17. panta trešās daļas 1. punktam nosūtīt Izglītības un zinātnes 
ministrijai Pāvilostas vidusskolas reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos dokumentus.

â Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošo no-
teikumu Nr. 2 “Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību” projektu. 
Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pāvilostas novada infor-
matīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

â Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības noteikumus “Par Pāvilostas novada 
pašvaldības darba jubileju apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtību” jaunā redakcijā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons attiecībā par lēmuma 2. punktu lēmuma 
pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma pārņemt bez atlīdzības Pāvilostas novada pašvaldī-
bas īpašumā no VAS “Latvijas Valsts ceļi” valsts vietējās nozīmes V1187 autoceļa (Dzintaru 
iela) posmus: V1187 (kadastra apzīmējums 6413 001 0297) platība 0,7264 ha (veicot zemes 
vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta); V1187 (kadastra 
apzīmējums 6413 002 0265) platība 3,382 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes vienības platība var tikt precizēta) un V1187 (kadastra apzīmējums 6413 005 0042) 
platība 1,8542 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var 
tikt precizēta). Dome nolēma pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt aktu par autoceļa 
V1187 nodošanu bez atlīdzības Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā. 

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, kadastra Nr. 6496 006 0022, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 6496 006 0022 un atdalītajai zemes vienībai mainīt nosaukumu no “Palīgsaim-
niecības”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz nosaukumu “Odiņi”, Vērgales pagasts, Pā-
vilostas novads. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960060014 piešķīra nosaukumu 
“Palīgsaimniecības”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 6496 006 0022 platībā 7,65 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumu 64960060014 platībā 1,1626 ha un ar kadastra apzīmēju-
mu 64960060036 platībā 1,1752 ha saglabāja 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 darbībā” 
11. pantu, deputāts Gatis Brēdiķis lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome piekrita nekusta-
mā īpašuma “Kaimiņi”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6496 001 
0042, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0043 un 
atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Mežvējiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0043 platībā 14,84 ha 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība. NĪLM kods 020. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010042 
platībā 12,9 ha saglabāja  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Ķenča Līkums”, Sakas pagasts, Pāvilostas no-
vads, kadastra Nr. 6486 010 0047, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienības: ar kadastra 
apzīmējumu  6486 004 0059 un atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Rāceņi”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads; ar kadastra apzīmējumu  6486 004 0077 un atdalītajai  
zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Puriņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; ar kadastra 
apzīmējumu  6486 004 0096, 6486 004 0117, 6486 004 0157 un atdalītajām zemes vienībām 
piešķīra nosaukumu “Ezeriņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; ar kadastra apzīmējumu  
6486 004 0116 un atdalītajai  zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Tīrumi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads; ar kadastra apzīmējumu  6486 004 0211 un atdalītajai  zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu “Trauciņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; ar kadastra apzīmējumu  
6486 005 0075 un atdalītajai  zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Pūlīši”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads; ar kadastra apzīmējumu  6486 005 0077 un atdalītajai  zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu “Stumbri”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; ar kadastra apzīmējumu  
6486 010 0017 un atdalītajai  zemes vienībai piešķīra nosaukumu “Gobzemji”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0059 platībā 
5,5 ha noteica  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Atdalītajām zemes vienībām noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
NĪLM kods 0101.

â Dome nolēma uzņemt divas personas dzīvokļa rindā kā personas, kuras ar dzīvojamo 
platību nodrošināmas vispārējā kārtībā. 
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â Dome nolēma izslēgt vienu personu no dzīvokļa palīdzības reģistra.
â Dome nolēma pagarināt diviem dzīvokļu īrniekiem dzīvokļa īres tiesības uz 1 gadu pēc 

parāda nomaksas grafiku sastādīšanas.
â Jautājumā “Par zemes nomas līgumu Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads” dome 

atlika tā izskatīšanu uz marta sēdi.
â Dome nolēma neiznomāt pašvaldības piekritīgās zemes “Kalni”, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64860120025, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64860120025, platībā 6,0 ha un “Rasaiņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
64860110022, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64860110022, platībā 1,0 ha līdz uz-
mērīšanai, meža inventarizācijas veikšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā.

â Dome nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Gateris”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860050158, platībā 0,8404 ha 
no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 1,7 ha. Dome nolēma iznomāt uz 5 ga-
diem SIA “Jāņkalni S”, reģistrācijas Nr. 42103061938, juridiskā adrese “Burenieki”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, pašvaldības piekritīgo zemi – “Gateris”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, kadastra Nr. 64860050158, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64860050158, 
platībā 0,8404 ha. Dome noteica nomas maksu 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 noteica starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 006 
0030 pašvaldības piekritīgajai zemei “Lotes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 
6486 003 0084. Dome nolēma iznomāt uz pieciem gadiem SIA “Jāņkalni S”, reģistrācijas 
numurs 42103061938. Dome noteica nomas maksu 2% no zemesgabala, ar kadastra apzī-
mējumu 64860050078 platībā 1,71 ha, kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR 
gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokli. Dome uzdeva reģistrēt starpgabalu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības 
vārda. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā dome lems par starpgabala “Lotes”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads atsavināšanu.

â Dome nolēma slēgt ar vienu privātpersonu lauku apvidus zemes nomas līgumu ēku uz-
turēšanai “Braumaņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 64960030204, platībā 0,25 ha. Dome noteica, ka zemes nomas termiņš ir no 27.02.2020. 
līdz 26.01.2030. un noteica, ka zemes nomas maksa ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā esošajos normatīvajos aktos no-
teikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi. 

â Dome nolēma pagarināt zemes nomas līgumus, kas noslēgti starp Pāvilostas novada 
pašvaldību un lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un 
apkopes kooperatīvo sabiedrību “Vērgale-1” (reģistrācijas Nr. 42103009650), noteikto līguma 
termiņu un noteica to līdz 2025. gada 26. februārim. Dome noteica piecām zemes vienībām 
nomas maksu 2% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, 
un četrām zemes vienībām nomas maksu 3% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, papildus 
nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma pagarināt 28.04.2015. zemes nomas līgumu Nr.125, kas noslēgts starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Jāņkalni S” (reģistrācijas Nr. 42103061938), noteikto 
līguma termiņu un noteica to līdz 2025. gada 26. februārim. Dome noteica nomas maksu 2% 
no zemesgabalam, ar kadastra apzīmējumu 64860050078 platībā 1,71 ha, kadastrālās vērtī-
bas, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome apstiprināja detālplānojuma redakciju zemes vienības sadalīšanai īpašumā Parka 
ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Dome nolēma slēgt administratīvo līgumu ar detālplāno-
juma ierosinātāju par detālplānojuma īstenošanas projektu. Dome uzdeva publicēt paziņojumu 
par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu interneta vietnē www.pavilosta.lv un laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, kā 
arī ievietot pašvaldības lēmumu par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu Teritorijas attīs-
tības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās.

â Dome nolēma paredzēt līdzfinansējumu 2735,01 EUR apmērā Pāvilostas novada paš-
valdības 2021. gada budžetā biedrības “VPDK Mārsils” sagatavotajam projektam “Lai top 
autentisks Sakas tautas tērps”, kuru paredzēts iesniegt biedrības “Liepājas rajona partnerī-
ba” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
ietvaros M2/R2 rīcības 1. aktivitātē.

â Dome nolēma atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu – cirsmas nekustamajā īpašumā 
“PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 
6486 009 0263 un 6486 003 0255, 1. kvartāla 5., 9.,12.,13.,14. un 16. nogabalā ar aptuveno 
izcērtamo koksnes apjomu 966,44 m3 un 16. kvartāla 1., 2., 3. un 4. nogabalā ar aptuveno 
izcērtamo koksnes apjomu 883,43 m3. Dome apstiprināja cirsmu nosacīto cenu (sākumcena) 
1. kvartālam – 43 490 EUR, nodrošinājums 4349 EUR, nosacītā cena (sākumcena) 16. kvar-
tālam – 39 755 EUR, nodrošinājums 3975,50 EUR. Noteica maksāšanas līdzekli – 100% eiro. 
Dome apstiprināja cirsmu nekustamajā īpašumā “PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, izsoles noteikumus. Dome uzdeva Pāvilostas novada privatizācijas komisijai “Publis-
kas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.1. punktā 
minētās kustamās mantas atsavināšanu.

â Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja ziņojumu par administrācijas un ies-
tāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 19. martā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 26. martā Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pašvaldība februārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

l “Stacija “Upenieki”” – 1, “Stacija “Upenieki”” – 2, “Stacija “Upenieki”” – 3, 
“Stacija “Upenieki”” – 4, Sakas pagastā;
l Upes iela 1, Pāvilostā, 1679 m2 platībā;
l “Šalkoņi”, Vērgales pagastā, 0,39 ha platībā;
l Sēņu iela 5, Pāvilostā, 8368 m2 platībā;
l Sēņu iela 9, Pāvilostā, 6107 m2 platībā;
l “Jaunbrieži”, Vērgales pagastā, 30,4 ha platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

AICINĀM UZ RĀMAVU!
No 2. līdz 4. aprīlim izstāžu kompleksā “Rāmava” notiks 28. starptautiskā lauksaim-

niecības, lopkopības, dārzkopības un komunālās saimniecības izstāde “PAVASARIS 2020 
– Baltijas pašā centrā”. 

Pāvilostas novada lauksaimnieki un citi interesenti tiek aicināti apmeklēt izstādi. 
Brauciens tiks organizēts 4. aprīlī. Pieteikties līdz 26. martam pie Pāvilostas novada 
lauku attīstības konsultantes Santas Ansones, tālrunis 29362137 vai e-pasts santa.
ansone@llkc.lv.

Pāvilostas novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 
Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar LLKC konsultanti Santu ANSONI ir uzsā-

kusi Pāvilostas novada mājaslapas uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu 
to izdarīt un arī lauku attīstības konsultantam būtu precīzi Pāvilostas novada uzņēmē-
ju kontakti, lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo 
kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt 
uz e-pastu santa.ansone@llkc.lv.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs 
sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību piedāvā informatīvo semināru

“AKTUĀLA INFORMĀCIJA APSTĀDĪJUMU 
IERĪKOŠANAI LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAI”

Norises vieta: Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka, 
 Dzintaru iela 73 (2. stāvs), Pāvilosta.

Datums: 2020. gada 28. martā plkst. 10.00
 (aptuvenais ilgums 4 stundas).

DIENAS LAIKĀ APSKATĪTĀS TĒMAS: 
l aktuāla informācija  par apstādījumiem un daiļdārziem,
l stādāmā materiāla izvēle dārzā, 
l kopšanas darbi.

Lektore:  Iveta Ozola (dārzkope, SIA “VIP Dārzs” īpašniece – apstādījumu ierīkošana, 
kopšana, konsultācijas dārzkopības jautājumos).

Informatīvais SEMINĀRS IR BEZ MAKSAS un notiek Valsts lauku tīkla ietvaros.
Pieteikties uz semināru līdz 25. martam pie Pāvilostas novada lauku attīstības kon-

sultantes Santas Ansones (tālr. 29362137, e-pasts: santa.ansone@llkc.lv).

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.
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APSTIPRINĀTI
 ar Pāvilostas novada domes 

23.01.2020. sēdes
lēmumu (prot. Nr.2., 3. §.)

Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr.1 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu 

“Par pašvaldībām” 21., 46. pantu  un “Par pašvaldības budžetiem”

Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam:
1. Pielikums – pamatbudžeta ieņēmumi;
2. Pielikums – pamatbudžeta izdevumi.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

1. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības
 2020. gada 23. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā

  Grupa   Kods              Koda nosaukums Plāns

    

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1 720 636

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1 720 636

1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 297 554

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 297 554

 4.1.1.0. NĪN par zemi  254 641

 4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 42 913

1.9. 5.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALP. UN PRECĒM 5000

 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 5000

2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. 256

  UN ĪPAŠUMA

2.0 8.6.0.0. %  no kontu atlikuma, atlikto maks. 256

 9.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 19 020

 UN KANCELEJAS NODEVAS

 9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv. b. 1314

 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  17 706

 10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 1100

 12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 67 699

 12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi  14 000

 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 53 699

 13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRD. 103 687

 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš. pārd.   26 062

 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpaš. pārd. 27 625

 13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. un mantas realiz.   50 000

5.0. 18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 1 486 218

5.0. 18.6.0.0. Pašv. saņemtie trans. no v. budž. 1 486 218

 19.0.0.0. PAŠVALD.BUDŽETU TRANSFERTI 50 186

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

 19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv.  50 186

3.0 21.0.0.0. IESTĀDES IEŅĒMUMI 77 733

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. m. pak. 77 733

           ATLIKUMS uz 01.01.2020.: 82 819

                 KOPĀ  IEŅĒMUMI: 3 829 089

                         Iekšējā finansēšana: 0

          IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 3 911 908

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

2. PIELIKUMS
Pāvilostas novada pašvaldības
 2020. gada 20. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā

   Kods   Koda nosaukums   Plāns

01.000 Vispārējie valdības dienesti  649 694

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 329 940

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi  253 538

01.800 Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. budžetam 66 216

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  88 372

03.100 Policija     45 873

03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 8786

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes   18 833

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 14 880

04.000 Ekonomiskā darbība 935 116

04.100 Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. darbība 44 103

04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 34 792

04.400 Būvniecība    51 329

04.500 Transports  350 117

04.700 Citas nozares    402 889

04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 51 886

05.000 Vides aizsardzība    33 737

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 201 948

06.200 Teritoriju attīstība  201 948

07.000 Veselība 12 868

07.200 Ambulatorās ārstniecības iestādes  12 868

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 425 787

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi   63 011

08.200 Kultūra  362 776

09.000 Izglītība   1 244 648

09.100 Pirmsskolas izglītība    442 994

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība  673 188

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība   128 466

10.000 Sociālā aizsardzība 204 934

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 204 934

 KOPĀ  IZDEVUMI:  3 797 104

 IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA   114 804

             PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 3 911 908

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Paskaidrojuma raksts Pāvilostas novada pašvaldības  
2020. gada 23. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1  
“Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu 
noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas eko-
nomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, kurš ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas 
likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2020. 
gadam”. 

Pašvaldības 2020. gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisi-
ja, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2020. gada budžeta pieprasījumiem un pieņēma lēmumus 
par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.

Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem – iestāžu (pasākumu) 
kontrolskaitļu noteikšanai – tika noteikts koeficients 1,0 no 2019. gada apstiprinātajiem uzturēšanas 
izdevumiem. Tomēr, analizējot katras iestādes vai pasākuma iesniegto budžeta pieprasījumu, tika 
konstatēts, ka atsevišķos gadījumos ir nepieciešams papildu finansējums uzturēšanas izdevumiem, 
un šādās situācijās ar Budžeta komisijas lēmumu piešķirtais papildu finansējums tika iekļauts bāzes 
izdevumos.

IEŅĒMUMI
Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gada faktisko izpildi nav 

būtisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi, kā iepriekšējos budžeta gados. Pāvilostas 
novada pašvaldības 2020. gada budžetā ieņēmumi plānoti, ņemot vērā Finanšu ministrijas (FM) saga-
tavoto vērtēto ieņēmumu prognozi, taču tā var mainīties.

2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 829 089 EUR, atlikums uz gada sākumu 82 819 
EUR, kopā 3 911 908 EUR.
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido;
nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu 

nodoklis; 
nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no 

depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; 
transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem;
budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti 2 023 190 EUR jeb 53% no ieņēmumu 

kopapjoma. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (85%) un ne-
kustamā īpašuma nodoklim (15%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 1 720 636 EUR 
un ir 45% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 297 554 EUR, kas ir 8% no ieņēmumu kopap-
joma, bet dabas resursu nodoklis plānots 5000 EUR.

Nenodokļu ieņēmumi. 2020. gada Pāvilostas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots 
iekasēt 191 762 EUR apmērā, kas ir 5% no plānotajiem ieņēmumiem. Šos ieņēmumus veido valsts un 
pašvaldību nodevas, naudas sodi, sankcijas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi (t.sk. ieņēmumi no 
zvejas tiesību nomas, dalības izsolēs un konkursos u.c.). 

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu 
pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 1 536 404 EUR 
jeb 40 % no ieņēmumu kopapjoma, ņemot vērā rīkojumu “Par valsts budžetu 2020. gadam” un spēkā 
esošos normatīvos aktus (MK noteikumi “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus paš-
valdībā”, “Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksli-
niecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 
“Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”).

 Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam, interešu izglītības pedagogu atalgojumam, 
5–6 gadīgo bērnu apmācībai, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai 
u.c. – 1 486 218 EUR. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam” ieplānotas laika perio-
dam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. augustam, tāpat arī plānots saņemt finansējumu 
2020. gadā Pāvilostas novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolai 8 mēnešiem. Budžetā plānoti 
Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 4763 
EUR, Pāvilostas novada pašvaldības  izglītības iestāžu 1.–4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošinā-
šanai 11 460 EUR (0,71 eiro vienam skolēnam dienā). Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai 2779 EUR. No Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Algotais pagaidu sabiedriskais darbs” realizēšanai plānots saņemt 8761 EUR. Kul-
tūras ministrijas finansējums projekta “Skolas soma” realizācijai 2926 EUR. Labklājības ministrijas 
finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti 23 808 EUR, kā arī finan-
sējumu audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai. Dotācija no Satiksmes ministrijas 113 200 EUR. 

Dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 519 162 EUR apmērā.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstar-

pējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) plānoti 50 186 EUR. 
Budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu un inventāru nomas, pasākumu organizēšanas un citi pašu 
ieņēmumi. Tie plānoti 77 733 EUR apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Vecāku maksa Mūzikas un mākslas skolā plānota 4329 EUR apmērā, ieņēmumi par zemes nomu, 
kā arī pārējo nomu un īri – 41 097 EUR. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpoju-
miem 31 916 EUR.

IZDEVUMI
Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 3 911 908 EUR apmērā, kuri veido-

jas no pašvaldības iestāžu izdevumiem.
Vispārējo vadības dienestu darbībai paredzēts finansējums 649 694 EUR apmērā. Šo izde-

vumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 17%. Šajos izdevumos ietilpst izdevumi deputātu komitejām 
un dažādām komisijām, Pāvilostas novada pašvaldības administrācijai, Vērgales pagasta pārvaldei, 
Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram, kā arī pašvaldības budžetu parāda 
darījumi un vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta un pašvaldību budžetiem, neparedzē-
tie izdevumi.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēti 88 372 EUR, kas ir 2% no pašvaldības budžeta ko-
pējiem izdevumiem. Līdzekļi paredzēti pašvaldības policijas, juridisko un darba drošības pakalpojumu, 
kā arī bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai paredzēti 
235 685 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 6%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums 
teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai šādā sadalījumā pa teritorijām – Pāvilosta un Sakas pagasts 
134 969 EUR, Vērgales pagasts 66 979 EUR.

Vides aizsardzības izdevumi 33 737 EUR.
Veselības aprūpei paredzēti 12 868 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu 

plānā ir 0,03%, un šie līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai. 
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti 425 787 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības bu-

džeta izdevumu plānā ir 11%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotē-
ku, muzeju, kultūras, saieta namu un sporta iestāžu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti 1 244 648 EUR. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā 
ir 32%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un māks-
las skolu mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. 

Sociālai aizsardzībai paredzēti 204 934 EUR, kas ir 5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem 
2020. gadā. Līdzekļi paredzēti Sociālā dienesta darbībai un sociālajiem pabalstiem.

Pārējai ekonomiskai darbībai paredzēti 935 116 EUR, kas ir 24% no kopējiem pašvaldības bu-
džeta izdevumiem 2020. gadā. Līdzekļi paredzēti kā līdzfinansējums ES projektu realizēšanai, zemes 
politikas nodrošināšanai, nodarbinātības jautājumu risināšanai, būvvaldes darbībai, autotransporta, 
ielu un ceļu uzturēšanai, Tūrisma informācijas centra darbībai u.c. darbības nodrošināšanai.

Iekšējā finansēšana, līdzekļi paredzēti divu aizņēmumu segšanai 2020. gadā. Aizņēmums “Pā-
vilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana” 61 540 EUR un “ACT ēkas pārbūve par vese-
lības centru” 53 264 EUR.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība rīko divas mutiskas cirsmu izsoles ar augšupejošu soli ne-

kustamajā īpašumā “PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībās ar 
kadastra apzīmējumu 6486 009 0263 un 6486 003 0255, 1. kvartāla 5., 9.,12.,13.,14. un 16. 
nogabalā ar aptuveno izcērtamo koksnes apjomu 966,44 m3 un 16. kvartāla 1.,  2.,3. un 4. noga-
balā ar aptuveno izcērtamo koksnes apjomu 883,43 m3. 

Izsole notiks 2020. gada 24. martā plkst. 9 Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Nosacītā cena (sākumcena) 1. kvartālam – 43 490 EUR, nodro-
šinājums 4349 EUR, nosacītā cena (sākumcena) 16. kvartālam – 39 755 EUR, nodrošinājums 
3975,50 EUR. Cirsmu izsoles objekta apskate dabā notiks 2020. gada 20. martā plkst. 10.00, 
informācija pa tālr. 27017501 līdz izsoles dienai. Pulcēšanās objekta apskatei “Pagasta māja”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads.

Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā LV32HABA0001402037066, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22X.

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēst-
nesis”. Reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2020. gada 23. martam 
plkst.13.00.

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

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Februārī 6 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 6 ģimenēm maznodrošinātās ģime-

nes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 8 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei – pabalsts bērna piedzimšanai, 1 personai pie-
šķirts asistenta pakalpojums.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Pāvilostas vidusskolas skolnieks digitāli 
rekonstruē Lilienfeldu dzimtas Upesmuižas pili

M. Doroņins ZPD lasījumos. Foto: A. Paipa

28. februārī Liepājas Universitātē no-
risinājās Kurzemes reģiona 11. skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu konference, 
kurā ar savu darbu “Lilienfeldu dzimtas 
īpašuma Sakas-Upesmuižas kompleksa 
centrālās ēkas digitāla rekonstrukcija” 
humanitāro zinātņu nozarē pēc pirmās at-
lases kārtas bija arī uzaicināts Pāvilostas 
vidusskolas 12. klases skolnieks MIHA-
ĒLS DOROŅINS, darba vadītājs skolo-
tājs Andris Paipa. 

Mihaēla darbu bija recenzējusi LU 
datorinženierijas pasniedzēja, izglītības 
zinātņu maģistre Ilva Magazeina: “Darbs 
ir labi strukturēts un viegli uztverams. Au-
tors pārliecinoši un pēc nozīmes izmanto 
arhitektūras terminus. Pievienotie ēkas 
trīsdimensionālās vizualizācijas attēli lie-
cina, ka darba autors pārzina modelēšanas 
paņēmienus un materializācijas iespējas. 
Secinājumi ir analītiski, izriet no iegūto 
rezultātu analīzes un interpretācijas un 
sniedz pilnīgas atbildes uz izvirzīto pētīju-
ma jautājumu vai hipotēzi.” 

Konferencē bija uzaicināti skolēni no 
Rojas, Valdemārpils, Druvas, Draudzīgā 
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidussko-
las, Talsu un Ventspils Valsts ģimnāzijām, 
tas ir, visi, kas pirmajā atlases kārtā bija 
ieguvuši vairāk par 40 punktiem. M. Do-
roņina pirmās kārtas punktu summa bija 
78 punkti. 

Mihaēls zinātniski pētniecisko darbu 
(ZPD) “Lilienfeldu dzimtas īpašuma Sa-
kas-Upesmuižas kompleksa centrālās ēkas 
digitāla rekonstrukcija” aizstāvēja veik-
smīgi, prezentācijā uzstājās pārliecinoši, 
kā rezultātā ieguva Kurzemes reģiona 11. 
skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 
konferences 1. pakāpes diplomu. 

M. Doroņina darbs tiek virzīts atlasei 
uz 3. posma Valsts ZPD konferenci, kas no-
risināsies 2020. gada 3. un 4. aprīlī.

 
Pāvilostas vidusskolas 

kulturoloģijas, tehniskās grafikas, 
mājturības un tehnoloģiju un vizuālās 

mākslas skolotājs Andris Paipa
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19. februārī Pāvilostas pilsētas kultū-
ras namā uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci 
bija pulcējušies vairāk nekā 60 iedzīvo-
tāju. Viņu vidū arī domes priekšsēdētājs, 
deputāti, pašvaldības izpilddirektors un 
pašvaldības iestāžu vadītāji.

Sapulci uzsāka Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama vadītājas vietas izpildītāja Ma-
rita Horna, kura apbalvoja pašvaldības un 
biedrības “Pāvilostas Kultūrvēsturiskais 
vides centrs” kopīgi organizētā konkursa 
“Ceļā uz gaismu 2019” Pāvilostas pilsētas 
laureātus: nominācijā “Labākais publiskās 
ēkas noformējums” sveica Pāvilostas soci-
ālās aprūpes nama kolektīvu un Tūtānu 
ģimeni no viesu mājas “Šīfermāja”. Nomi-
nācijā “Labākais izglītības iestādes svētku 
noformējums” sveica Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas mūzikas nodaļas ko-
lektīvu, bet nominācijā “Labākais dzīvoja-
mās ēkas svētku noformējums” apbalvoja 
Šēnu ģimeni Brīvības ielā 31A, Pāvilostā. 
Nominācijā “Labākais balkona/dzīvokļa 
logu svētku noformējums” sveica viesu 
mājas “Ostgals”, Brīvības ielā  8, īpašnie-
kus Māri Vīgantu un Ingu Vītolu, kā arī 
Eihvaldu ģimeni Sakas ielā 14, Pāvilostā. 
Konkursa vērtēšanas komisijas īpašās 
Pateicības šogad saņēma ēkas Vītolu ielā 
6, Pāvilostā, īpašnieki – Kalniņu ģimene, 
Marta Rolmane Dzintaru ielā 20, Pāvilostā, 
un Lita Cebre, Viļņu ielā 13, Pāvilostā.

Sapulci turpināja VARAM Reformu no-
daļas vadītāja vietniece D. Orlovska, klāt-
esošajiem pastāstot par reformas ilggadējo 
vēsturi, kuras aizsākumi meklējami jau 
1992. gadā, kad izveidoja ATR (adminis-
tratīvi teritoriālās reformas) komisiju, bet 
1998. gadā tika pieņemts likums par ATR. 
Kā arī tika izklāstīti mērķi, kādi sasnie-
dzami, īstenojot reformu. Kā galvenie ir 
izvirzīti šādi: izveidot ekonomiski attīstī-
ties spējīgas administratīvās teritorijas ar 
vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt 
tām likumos noteikto autonomo funkciju 
izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamī-
bā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus 
pakalpojumus par samērīgām izmaksām; 
tautsaimniecības attīstība – pašvaldības 
iespējas veikt nozīmīgus ieguldījumus 
tautsaimniecības atbalstam, t.sk. infra-
struktūrā; valsts iedzīvotāju labklājības 
veicināšana, nodrošinot konkurētspējīgu 
atalgojumu un sekmējot iedzīvotāju re-
emigrāciju; izpildvaras profesionalitātes 
kāpināšana, izpildvaras un lēmējvaras no-
šķiršana, kā arī sistēmiskas pieejas veido-
šana valsts pārvaldē. 

Sapulces dalībnieki gan atzina, ka sa-
mērā nelielajam Pāvilostas novadam ar 
VARAM izvirzīto mērķu sasniegšanu labi 
veicas jau šobrīd. Tas iedzīvotāju vidū vēl-
reiz veicināja sašutumu un neizpratni par 
VARAM īstenotās reformas lietderību un 
ekonomisko nepieciešamību. 

VARAM pārstāve D. Orlovska prezentā-
cijā zālē sanākušos iepazīstināja ar šobrīd 

to noliegt nespēja arī VARAM pārstāves. 
I. Ciukša kā pirmo kritēriju, pēc kā izrau-
dzīsies labojamos ceļus, norādīja konkrētā 
ceļa kvalitāti un otro – vai ceļš veicina sa-
sniedzamību, pakalpojumu un darbavietu 
pieejamību.

Savukārt domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons pie VARAM ierēdnēm vērsās 
ar jautājumu, vai VARAM ir veicis pētī-
jumu par to, vai, īstenojot 2009. gada re-
formu, lielie novadi dzīvo labāk? Domes 
priekšsēdētājs norādīja, ka, viņaprāt, 
lielie novadi noteikti nebija ieguvēji pēc 
2009. gada reformas un labāk nedzīvojot. 
Toties samērā mazajā Pāvilostas novadā 
IIN (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 
ir procentuāli liela daļa pašvaldības bu-
džeta ieņēmumu) uz vienu iedzīvotāju 
Pāvilostas novadā ir 614 eiro, kas salīdzi-
nājumā ar citām lielajām Latvijas pilsē-
tām vai lielajiem novadiem ir viens no 
labākajiem rādītājiem. Pāvilostas novads 
ir apsteidzis tādas pilsētas un novadus 
kā Liepāju, Nīcas un Grobiņas novadus, 
Rēzeknes, Valkas, Kuldīgas, Talsu un ci-
tus novadus.  Līdz ar to, apvienojot visas 
astoņas pašvaldības Dienvidkurzemes no-
vadā, Pāvilostas novada iedzīvotāji ar sa-
viem samaksātajiem nodokļiem segs citu 
pašvaldību ņemtos kredītus un balstīs 
nabadzīgākos novadus.

VARAM pārstāve D. Orlovska atbil-
dēja, ka valstī vispārēji ir pierādījies, ka 

Novada iedzīvotāju sapulcēs
ministrija skaidro par gaidāmo reformu
Iedzīvotāju sapulce Pāvilostā

Sākums 1. lpp.

esošā Liepājas reģiona situāciju un plānotā 
jaunā Dienvidkurzemes (Lejaskurzemes) 
novada iespējām nākotnē. 

(Skatīt www.pavilosta.lv/Aizvadītie no-
tikumu/2020.gads/Februāris/PREZENTĀ-
CIJA Nr.1).

Turpinājumā ar plānotajām attīstības 
iespējām pašvaldībās un uzņēmējdarbības 
veicināšanas programmām uzstājās VA-
RAM Reģionālās politikas departamenta 
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas 
vecākā eksperte I. Ciukša, kura prezen-
tācijā (skatīt www.pavilosta.lv/Aizvadītie 
notikumu/2020.gads/Februāris/PREZEN-
TĀCIJA Nr.2) iepazīstināja ar reģionu attīs-
tības tendencēm un šī brīža situāciju Latvi-
jas novados. Proti, ir saredzamas ļoti lielas 
atšķirības izaugsmē, attīstībā un iedzīvo-
tāju skaita ziņā starp novadiem Latgalē un 
novadiem Kurzemē. Ministrijas viens no 
mērķiem, īstenojot reformu, ir mazināt šīs 
atšķirības un veicināt vienlīdz spēcīgas un 
attīstītas pašvaldības visā Latvijā.

Pēc abu VARAM pārstāvju prezentāci-
jām iedzīvotājiem tika dota iespēja uzdot 
jautājumus reformas sakarā. Sanākušie 
Pāvilostas novada iedzīvotāji gan no Pāvil-
ostas, gan Sakas un Vērgales pagastiem šo 
iespēju izmantoja un VARAM pārstāvēm 
uzdeva jautājumus.

Kas varēs startēt 2021. gada pašval-
dības vēlēšanās? Vai iedzīvotājiem jā-
stājas partijās vai būs, kā līdz šim, kad 
pietika vien ar iedzīvotāju apvienībām?

VARAM pārstāves atbildēja, ka jau-
najās vēlēšanās 2021. gada jūnijā varēs 
piedalīties tikai un vienīgi partijas. Iedzī-
votāju apvienības vairs nevarēs startēt vē-
lēšanās.

Vai varēs pārskatīt un kontrolēt tik 
lielu novadu – Dienvidkurzemes nova-
du, kurā apvienoti 26 pagasti un 5 pil-
sētas?

VARAM pārstāves atbildēja, ka šis jau-
tājums vistiešāk skars jauno Dienvidkur-
zemes novadu, taču jau šobrīd Latvijā ir 
pašvaldības, kurās apvienoti daudzi pagas-
ti, kas darbojas visnotaļ veiksmīgi. Jaunās 
domes uzdevums ir izdomāt, kā pārvaldīt 
un pārredzēt novada teritoriju. 

Prezentācijā bija norādīts, ka lieli lī-
dzekļi tiks ieguldīti reģionālajos ceļos. 
Kur tiks ņemta nauda, lai ceļus sakārto-
tu? Un pēc kādiem kritērijiem izraudzīs 
ceļus, kas tiks laboti?

VARAM pārstāves sniedza atbildi, ka 
plānā ir paredzēts 300 miljonu izlieto-
jums 4 gadu laikā, lai uzlabotu ceļus Lat-
vijā. Šim VARAM ierēdnes apgalvojumam 
strikti iebilda Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs, norādot, ka nesen publis-
kajā telpā izskanējis un arī pēdējā notiku-
šajā Kurzemes plānošanas reģiona sēdē 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits esot no-
rādījis, ka šāda apjoma finansējums Satik-
smes ministrijai nākotnē neesot paredzēts. 
Šim izskanējušajam faktam piekrist vai 

mazie novadi zemās kapacitātes, speciā-
listu neesamības un pieredzes trūkuma 
dēļ nespēj uzņemties daudzas funkcijas, 
tādējādi bremzējot lielo novadu attīstību 
un izaugsmes iespējas. No otras puses, ja 
neatbalstīsim mazos novadus, reģionos un 
attālākajos valsts nostūros nebūs attīstī-
bas. D. Orlovska norādīja, ka ir jānovērtē 
savstarpējas palīdzības nepieciešamība. 
Bet VARAM ierēdne I. Ciukša izteicās, ka 
saprot iedzīvotāju pārmetumus par to, ka 
Rīgā nogulstas lielākā daļa finansējuma, 
ir lielākas algas, vairāk iespēju. Protams, 
Rīgā arī ir reģistrēts vislielākais uzņē-
mumu un iedzīvotāju skaits, taču jaunajā 
plānojumā un reformas rezultātā reģionos 
tiks radītas platformas (biznesa, attīstības 
centri) ar valsts sakārtotu infrastruktūru, 
kur nobāzēties uzņēmumiem ar savām 
ražošanas iekārtām un ēkām. Ierēdne aici-
nāja izmantot VARAM investīcijas kā paš-
valdībām, tā arī novada iedzīvotājiem, lai 
reģionos veidotu jaunas darba vietas, pa-
lielinātu nodokļu ieņēmumus un veicinātu 
reģiona attīstību. 

Iedzīvotāji VARAM pārstāvēm jautāja 
– vai jaunajā Dienvidkurzemes novadā 
ir izstrādāti vai arī padomā shēma vai 
modelis, kas paredz vienlīdzīgas iespē-
jas balsošanā un situācijas noteikšanā 
novadiem ar mazu iedzīvotāju skaitu 
(piemēram,  Pāvilostas novadam ar 2,7 
tūkst. iedzīvotāju) un novadiem ar lielu 
iedzīvotāju skaitu (piemēram, Aizputes 
novadam ar 9 tūkstošiem iedzīvotāju 
vai Priekulei ar 5 tūkstošiem)? 

VARAM ierēdnes norādīja, ka aktīvi 
iedzīvotāji vienmēr esot sadzirdēti. Kā arī 
likumā “Par pašvaldībām” tiek izstrādāti 
metodiskie materiāli iedzīvotāju konsul-
tatīvo padomju izveidei, kuras būs tie-
sīgas savus jautājumus un idejas nodot 
jaunievēlētajai domei. Tās būs iedzīvotāju 
pārstāvniecības, kuras rosinās sava pa-
gasta vai ciema vajadzības iekļaut novada 
budžetā, un pašvaldība ik gadu noteiktu 
procentu līdzekļu atvēlēs tieši iedzīvotāju 
līdzdalībai.

Iedzīvotāju sapulcē izskanēja arī jau-
tājums, vai jaunajā Dienvidkurzemes 
novadā Pāvilostas novads nepaliks kā 
nomale, kurai tiks vien niecīgs finansē-
jums un netiks īstenoti tik daudzi pro-
jekti kā līdz šim? 

VARAM pārstāve I. Ciukša norādīja, ka 
šobrīd daudzas pašvaldības uzsākušas at-
tīstības programmas 2020.–2026. gadam 
izstrādi, arī Pāvilostas novadam notikusi 
Pāvilostas novada attīstības programmas 
1. redakcijas publiskā apspriešana. Ierēd-
ne aicināja iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
attīstības programmu izstrādē un apsprie-
šanā, lai jau laikus varētu tajā iekļaut 
nozīmīgus projektus un citas novada ak-
tualitātes. Tāpat viņa norādīja, ka plānoti 
stingrāki projektu realizācijas noteikumi, 
kuros būs detalizēti atrunāti atbalsta no-
sacījumi, kā apgūt ES fondu finansējumu. 
Tādējādi jaunizveidotajām domēm būs 
saistoši noteikumi par to, kur un kā kon-
krēts projekts īstenojams.
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Tāpat izskanēja jautājumi par pašval-
dību administrācijas ēku turpmāko likte-
ni, kas tās uzturēs un apsaimniekos, par 
sadarbību starp pašām ministrijām, tika 
jautāts par to funkciju un pakalpojumu 
uzskaiti, kuras Pāvilostas novads nav iz-
pildījis un nav nodrošinājis saviem iedzī-
votājiem līdz šim. Uz šiem jautājumiem 
VARAM pārstāves konkrētu atbildi sniegt 
nevarēja, vien piebilda, ka reforma tiek 
īstenota iedzīvotāju skaita samazinājuma 
dēļ un ir nepieciešamas gan teritoriālās, 
gan vadības līmeņu reformas.

Vēl VARAM pārstāvju uzstāšanās no-
slēgumā iedzīvotāji pauda viedokli, ka, 
ministrijai šādi īstenojot administratīvi 
teritoriālo reformu, ekonomikas, attīstības 
un iedzīvotāju labklājības jomā nekas ne-
mainīsies, tikai deputāti būs citi un admi-
nistrācija būs attālināti pieejama Liepājā 
vai Grobiņā. 

Vēl noslēgumā iedzīvotāji un Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētājs pateicās 
VARAM ierēdnēm D. Orlovskai un I. Ciuk-
šai par drosmi ierasties un aprunāties ar 
iedzīvotājiem, tādējādi mēģinot atbildēt uz 
jautājumiem, skaidrojot reformas mērķus, 
norādot veicamos darbus un ieskicējot ie-
guvumus no reformas.

Pēc divu stundu sarunas ar VARAM 
pārstāvēm iedzīvotāju sapulci turpināja 
domes priekšsēdētājs U. Kristapsons, zālē 
sēdošos informējot par domes apstiprināto 
2020. gada budžetu, kas ir visu novada ie-
dzīvotāju samaksātie nodokļi, tāpēc iedzī-
votājiem ir jāzina par tā izlietojumu.

Mazliet paturpinot diskusijas par re-
formu, domes priekšsēdētājs minēja, ka 
iniciatīva par jaunizveidotā novada nosau-
kuma maiņu no Lejaskurzemes uz Dien-
vidkurzemes novadu nākusi tieši no Pāvil-
ostas novada domes, un ir patiess prieks, 
ka valdība tajā ir ieklausījusies. Tomēr jop-
rojām astoņi novadi nav vienojušies ne par 
administratīvo centru, ne par attīstības 
centru, jo šis jautājums ir saistīts ar ES fi-
nansējumu. Šobrīd kā paredzamais attīstī-
bas centrs ir iezīmēta Liepāja, bet astoņas 
pašvaldības ar to nav mierā, jo tas nozīmē, 
ka lauku teritorijām ES finansējums būs 
niecīgs vai vispār netiks. Priekšsēdētājs 
minēja arī to, ka reformas rezultātā no-
teikti daļa pašvaldības darbinieku darbu 
zaudēs vai arī tiem tiks piedāvāts darbs 
apvienotajā Dienvidkurzemes novadā.

Domes priekšsēdētājs informēja, ka uz 
21. februāri novadā ir deklarēti 2755 iedzī-
votāji, diemžēl iedzīvotāju skaits ar katru 
gadu krītas. Bezdarba līmenis Pāvilostas 
novadā uz 31.01.2020. ir samērā zems, 
vien 5,7% jeb 88 bezdarbnieki, no kuriem 
6 ir ilgstošie bezdarbnieki, bet lielākā daļa 
– 54 iedzīvotāji – ir bezdarbnieka statusā 
mazāk par 6 mēnešiem.

2020. gada kopējais budžets ir 3,9 
miljoni eiro. Taču procentuāli lielāko daļu 
(33%) no tā aizņem pedagogu algas, ko 
pašvaldībai iemaksā valsts. Otrs lielākais 
naudas izlietojums jeb 935 116 eiro (25%) 
tiek paredzēts novada ekonomiskai darbī-
bai, bet trešais lielākais finansējums jeb 
424 787 eiro (11%) tiek novirzīts atpūtai, 
kultūrai un reliģijai. Šogad tā saucamā 
“ceļu nauda” paredzēta 112 000 eiro apmē-
rā, kuru novirzīs Tirgus ielas (Pāvilostā) 
bruģēšanai posmā no Dzintaru ielas līdz 
E. Šneidera laukumam (ietve gar “top!” 
veikalu), gājēju pārejas izgaismošanai pie 
skolas, lai skolēni un iedzīvotāji droši un 

pārredzami varētu pāriet pār ielu, ceļu 
greiderēšanai, grants uzbēršanai, sniega 
attīrīšanai no brauktuvēm, ceļa zīmju ie-
gādei un uzstādīšanai utt., bet šogad nav 
paredzēti ceļu asfaltēšanas darbi.

Nepatīkama visiem vecākiem un arī 
pašvaldībai 2019. gada vidū bija ziņa 
par to, ka valdība lēmusi sākumskolu 
skolēnu ēdināšanu novirzīt kā pašvaldī-
bas funkciju, vairs neparedzot tai valsts 
finansējumu. Šos līdzekļus valdība lēma 
novirzīt pirmsskolu pedagogu atalgojuma 
palielināšanai. Taču gala rezultātā valdī-
ba sākumskolas skolēnu brīvpusdienām 
noņemto finansējumu pirmsskolas pe-
dagogu algām nepielika un arī brīvpus-
dienas sākumskolai neatjaunoja. Domes 
priekšsēdētājs informēja par Pāvilostas 
novada domes lēmumu, ka Pāvilostas 
novadā visiem novada pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņiem un abu skolu 
skolēniem pienākas pašvaldības apmak-
sātas brīvpusdienas. Tāpat dome lēma pa-
lielināt pirmsskolas auklīšu algas, bet par 
5% ir palielinātas pašvaldības darbinieku 
algas, un arī šogad pašvaldība saviem 
darbiniekiem 50% apmērā apmaksās 
veselības apdrošināšanu. Domes priekš-
sēdētājs arī informēja zālē sēdošos par 
projektiem, kas jau ir veiksmīgi realizēti, 
kā vienu no tiem minot pērn maijā svinīgi 
atklāto molu pagarināšanas projektu, kas 
dzīvē ir sevi attaisnojis un pierādījis, ka 
ostas vārtos vairs smilts saneši neveido-
jas, tādējādi ietaupot finansiālos līdzek-
ļus, lai smiltis no ostas vārtiem izsmeltu. 
Naudas izteiksmē tie ir ap 25 000 eiro.

Tāpat domes priekšsēdētājs pauda 
prieku, ka pamazām, bet stabili attīstās 
arī Pāvilostas osta, kur, sadarbojoties SIA 
“Boatpark”, Pāvilostas ostai un pašvaldī-
bai, tiek realizēti dažādi projekti. Viens no 
piemēriem – Igaunijas un Latvijas pārro-
bežu projektā “Uzlabota laivu ostas infra-
struktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā 
un Latvijā” iegādātais ceļamkrāns ar jau-
du 25 tonnas jahtu un kuteru izcelšanai. 
Osta šogad plāno īstenot arī projektu par 
ostas šķembotā laukuma labiekārtošanu, 
to nobruģējot, kā arī automātisko barjeru 
(šlagbaumu) iegādi un uzstādīšanu pie Pā-
vilostas novadpētniecības muzeja virzienā 
uz promenādi un pie ostas galvenajiem 
vārtiem (Dzintaru ielā 2A) virzienā uz os-
tas teritoriju.

Līdz ar ostas attīstību veiksmīgi os-
tas teritorijā attīstās arī uzņēmējdarbība. 
Proti, laivu un jahtu servisa un remontu 
centrs “Boatpark” plāno attīstīties, no paš-
valdības iznomājot blakus esošo zemes ga-
balu, kur divus gadus bāzējās SIA “Kaunas 
tiltai” strādnieki, lai tur paplašinātu jahtu 
apkopes un servisa centru.

Pieskaroties ostas darbiem, priekš-
sēdētājs U. Kristapsons pastāstīja arī par 
Pāvilostas promenādes darbiem, kas tik 
tikko noslēgušies, bet promenādi svinīgi 
atklās maijā, pilsētas svētku laikā.

Priekšsēdētājs pastāstīja, ka piešķirti 
2647,95 eiro Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama bērnu deju kolektīvu tērpu iegādei 
dalībai 2020. gadā notiekošajos Dziesmu 
un deju svētkos Rīgā, kā arī svētku norisei 
budžetā paredzēts vairāk nekā 5000 eiro 
liels finansējums. Palicis arī viens nepa-
darīts darbs no pērnā gada. Proti, Rīvas 
ciema daudzdzīvokļu māju kanalizācijas 
sakārtošana. Pirmreizējais izsludinātais 
iepirkums pārsniedza budžetā paredzē-

to finansējumu. Projektētājs pārtaisīja 
tehnisko projektu, kurā tika samazināta 
sūkņstacijas jauda, un iepirkumu sludinā-
ja atkārtoti. Šobrīd iepirkums ir veiksmīgi 
noslēdzies, un tuvāko divu mēnešu laikā 
tiks uzsākti darbi. 

Tāpat domes priekšsēdētājs minēja, 
ka lielas diskusijas raisīja jautājums par 
finansējuma piešķiršanu Pāvilostas mūzi-
kas un mākslas festivālam “Zaļais stars”, 
kurš šogad notiks 10. reizi. Deputāti iztei-
ca viedokli, ka visdrīzāk festivāls notiks 
pēdējo reizi, kā arī piektdienas labdarības 
koncertā biļetes netiek tirgotas, bet kon-
certa organizēšanai finansējums tomēr 
nepieciešams. Spraigā viedokļu apmaiņā 
tika nolemts piešķirt 6500 eiro festivālam 
“Zaļais stars”.

Kā informēja domes priekšsēdētājs, 
šogad plānots sakārtot Pāvilostā laukumi-
ņu Dzintaru un Tirgus ielas krustojumā, 
kur paredzēts novietot pilsētas pulksteni, 
labiekārtot laukumu un nomainīt apstādī-
jumus. Nepietiekamā finansējuma dēļ šis 
projekts netika īstenots pagājušā gadā. 
Pašvaldība šī projekta īstenošanai no LAD 
saņēmusi 30 000 eiro. 

Sapulces izskaņā klātesošajiem tika 
dota iespēja izteikties un uzdot jautāju-
mus. 

Pāvilostas veselības centrā vajadzē-
tu uzstādīt fizioterapijas iekārtas, ar 
kurām varētu strādāt medmāsiņas, tā-
dējādi ietaupot iedzīvotāju finansiālos 
līdzekļus, šādu pakalpojumu saņemot 
Liepājā.

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: Ar šo jautājumu pacientiem būtu 
jāvēršas pie saviem ģimenes ārstiem. Paš-
valdība varētu palīdzēt ar iekārtu iegādi, 
bet speciālistus, kuri strādās ar tām, būtu 
jāatrod pašiem ģimenes ārstiem.

Vai Pāvilostā būs trešais ģimenes 
ārsts?

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: Ģimenes ārstu privātprakses iz-
veidošana un ārstu nodrošināšana nav 
pašvaldības pamatfunkcija. Pašvaldība 
ir nodrošinājusi telpas, lai ārsti ar savām 
privātpraksēm varētu pieņemt iedzīvotājus 
un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus 
cilvēcīgos apstākļos. Šobrīd ir jāpriecājas, 
ka Pāvilostā ir divas ģimenes ārstu privāt-
prakses. Drīzāk varētu domāt par paaudžu 
maiņu, lai pilsētā ienāk jauni ārsti un jauni 
speciālisti. Bet šis jautājums risināms vals-
tiskā līmenī.

Kas ir ar Pāvilostas veco ambulanci 
E. Šneidera laukumā?

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: Šī ēka ir iznomāta biedrībai “Dažā-
das paaudzes par dzīvi”, kas vēlējās ambu-
lances telpās organizēt seminārus saistībā 
ar iedzīvotāju veselību. Diemžēl izvirzītie 
plāni un mērķi biedrībai neīstenojās. Nomas 
līgums ar biedrību beidzas šī gada augustā. 
Pašvaldība plāno ēku vairs neiznomāt, bet 
šeit īstenot projektu par “Amata mājas” iz-
veidi Pāvilostā. Pati ēka un tās novietojums 
pilsētā ir ļoti labs šādai aktivitātei.

Kas ir ar jauno skolēnu pārvadāša-
nas autobusu, kas tika solīts jau pērnā 
gada septembrī?

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: Pēc nerezultatīva iepirkuma, ko 
pērnā gadā izsludināja pašvaldība, tika 
slēgts līgums ar juridisku personu par auto-
busa iegādi pašvaldības vajadzībām. Diem-
žēl arī šis pirkums beidzās neveiksmīgi, un 

uzņēmējs bija spiests atmaksāt pašvaldībai 
līdzekļus atpakaļ, ko tas arī ir izdarījis. Tu-
vākā laikā domes priekšsēdētājs un izpilddi-
rektors dosies uz Cēsīm, lai tur noskatītu un 
iegādātos jaunu skolēnu autobusu, nevis, 
kā bija plānots pērnā gadā, iegādāties lie-
totu. Autobuss nepieciešams, lai sakārtotu 
skolēnu un bērnudārza audzēkņu pārvadā-
šanas jautājumu.

Kāpēc joprojām nav izveidota pastai-
gu taka Zaļkalna mežā?

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: A/s “Latvijas Valsts meži” jopro-
jām atjauno savu apsaimniekošanas plānu. 
Tad, kad tas tiks apstiprināts, tad varētu 
atjaunot diskusiju ar LVM par takas izveidi 
Zaļkalna mežā.

Viļņu ielas galā, Pāvilostā, ir izska-
loti gabioni (akmens krasta stiprinā-
jumi) un ir sabojātas koka laipas, kas 
paredzētas nokāpšanai pludmalē. Kad 
plānots tās salabot?

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: Apsekojot gabionus Viļņu ielas 
galā, redzēju, ka tie nav izskaloti. Tieši pre-
tēji, tie ļoti labi pildījuši savu funkciju un ir 
pasargājuši krastu no noskalojumiem vējai-
najā un lietainajā rudenī un ziemā. Sabojā-
tas ir vien kāpnes, kas ved lejā uz pludmali. 
Tās drīzākā laikā tiks salabotas.

Vai ir iespējama grantēto ielu pret-
putes līdzekļu kaisīšana arī Ziemupē ?

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: Jā, protams! To šogad noteikti da-
rīsim.

Pāvilostas novada pašvaldības 2014. 
gada saistošo noteikumu Nr.9 “Pāvilos-
tas novada administratīvās atbildības 
noteikumi” 11.6. punkts paredz: “Par 
veļas žāvēšanu (izkāršanu) vai priekš-
metu novietošanu daudzdzīvokļu mājās 
uz balkoniem un lodžijām virs barjeras 
augstuma, ārpus balkona vai lodžijas, 
kā arī gar namu fasādēm – izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām līdz EUR 70, juridiska-
jām personām – līdz EUR 140.” Kāpēc 
netiek sodīti tie iedzīvotāji, kas šo pun-
ktu pārkāpj?

Atbild domes priekšsēdētājs U. Kris-
tapsons: Tiks uzdots pašvaldības policijai, 
lai apseko daudzdzīvokļu mājas un informē 
dzīvokļu īpašniekus par noteikumu pārkā-
pumu.

Vai un kad ir plānots bezsaimnieku 
kaķu kolonijas vairošanās ierobežošana 
mazdārziņu teritorijā pie daudzdzīvok-
ļu mājām?

Atbild pašvaldības izpilddirektors 
Alfrēds Magone: 2019. gada nogalē ar 
šādu pašu  lūgumu pie pašvaldības vērsās 
arī Sakas pagasta Rīvas ciema iedzīvotāji 
par bezsaimnieku kaķu kolonijas likvidē-
šanu pie Rīvas daudzdzīvokļu mājām. Ie-
dzīvotāju lūgumu izpildījām un likvidējām 
32 bezsaimnieku kaķus, kas pašvaldībai 
izmaksāja 880 eiro. Protams, ja arī Pāvi-
lostā ir izveidojusies bezsaimnieku kaķu 
kolonija, tad, visticamāk, tiks likvidēta arī 
šī. Iedzīvotāju informēšanai tiks izsludi-
nāts datums, kad tas tiks veikts, un izlikti 
paziņojumi ar lūgumu saimniekiem savus 
kaķus iezīmēt ar siksniņu vai lentīti, vai 
turēt telpās.

Rakstu veidoja:
korespondente Vita Braže un 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova
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Pāvilostas sporta zālē trīs 
dienu garumā aizvadītas ikgadē-
jās Pāvilostas novada sporta die-
nas. Piektdien, 28. februārī, tās 
atklāja sporta organizators Aldis 
Barsukovs, vēlot visiem veiksmi 
un izdošanos, un notika spraigi 
un emocionāli mači par ceļojošo 
kausu basketbolā. Sestdienas 
rīts iesākās ar volejbola spēlēm, 
bet vēlāk pēcpusdienā zālē pul-
cējās futbola komandas un to 
atbalstītāji. Savukārt svētdienas 
agrais rīts iesākās ar individu-
ālajām spēlēm zolītē, šautriņās, 
tenisā, dambretē, šahā un novu-
sā.

Par ceļojošo kausu un godalgo-
tajām vietām šogad cīnījās piecas 
basketbola komandas: “Tīģeri”, 
“Pāvilosta”, “Kreiļi”, “Jūrkalne” un 
“Vērgale”. Arī vecuma ziņā jaunā-
kā basketbola komanda “Tīģeri” 
drosmīgi stājās pretī pieredzēju-
šajai Vērgales komandai. Jaunie 
puikas nebija gatavi padoties un 
rādīja ļoti labu basketbola spēli. Iz-

spēlējot katrai komandai ar katru, 
rezultāti šādi: “Pāvilosta” – “Jūr-
kalne”, ar rezultātu 51:24 uzvarēja 
“Pāvilosta”; “Tīģeri” – “Vērgale”, ar 
rezultātu 26:50 uzvarēja “Vērgale”. 
Ļoti līdzvērtīgas komandas bija Pā-
vilostas “Kreiļi” un “Jūrkalne”, kur 
spēle ritēja punkts punktā, taču ar 
rezultātu 31:29 uzvarēja “Kreiļi”. 
“Pāvilosta” – “Tīģeri”, ar rezultātu 
47:38 uzvarēja “Pāvilosta”; “Krei-
ļi” – “Vērgale”, ar rezultātu 32:47 
uzvarēja “Vērgale”; “Tīģeri” – “Jūr-
kalne”, ar rezultātu 16:36 uzvarēja 
“Jūrkalne”; “Pāvilosta” – “Kreiļi”, 
ar rezultātu 45:33 uzvarēja “Pāvi-
losta”; “Vērgale” – “Jūrkalne”, ar 
rezultātu 47:24 uzvarēja “Vērga-
le”; “Kreiļi” – “Tīģeri”, ar rezultātu 
41:20 uzvarēja “Kreiļi”; un “Vērga-
le” – “Pāvilosta”, ar rezultātu 51:43 
uzvarēja “Vērgale”. 

Spēles noslēdzās īsi pirms pus-
nakts, un, saskaitot uzvaru un zau-
dējumu skaitu, vietu sadalījums 
šāds: 1. vietā ierindojās komanda 
“Vērgale”, kas ceļojošo kausu bas-

ketbolā aizveda sev līdzi un savā 
īpašumā paturēs gadu, 2. vietu ie-
guva komanda “Pāvilosta”, 3. vietā 
palika komanda “Kreiļi”, 4. vieta 
šogad pērnā gada uzvarētājiem – 
komandai “Jūrkalne” un 5. vietā 
palika jaunākā komanda, bet ļoti 
perspektīvie spēlētāji – “Tīģeri”.

Vērgales komandā spēlēja: 
Edgars Sviklis, Edgars Sils, Raivis 
Kabiņeckis, Kristaps Kabiņeckis, 
Dāvis Pirtnieks, Guntis Reteris, 
Kristaps Jegoruškins, Andris Lau-
manis, Lauris Pirktiņš un Dzintars 
Semenkovs.

Pāvilostas komandā spēlēja: Ei-
nārs Vārsbergs, Arvis Pētermanis, 
Artis Zalonskis, Henrijs Tomilovs, 
Endijs Klaks, Kristaps Klaks un 
Ingus Silavs.

Komandā “Kreiļi” spēlēja: 
Kristers Cābelis, Krišs Rudzājs, 
Elvis Vīgants, Edgars Ķipsts, Ivo 
Jaunzems, Gints Šulcs un Leo Ki-
ričenko.

Pēc spraigajām basketbola 
spēlēm piektdien nākamajā dienā 

Sporta dienās valdīja sacensību gars

1. vietas un ceļojošā kausa basketbolā ieguvēji komanda “Vērgale”. Foto: M. Kurčanova

Arī volejbolā ceļojošo kausu un 1. vietu izcīnīja komanda 
“Vērgale”.

Svētdienas rītā uz individuālajām sporta spēlēm pulcējās vairāk nekā 40 sportistu.

Pāvilostas sporta zālē pulcējās vo-
lejbola spēlētāji. Šogad turnīrā par 
ceļojošo kausu volejbolā cīnījās 5 
komandas – pērnā gada uzvarē-
tāji “Alejas”, “AC un Co”, “Mana 
mutere”, “Gandrīz Pāvilosta” un 
“Vērgale”. Arī šogad volejbola 
komandu spēku samērs bija ļoti 
līdzvērtīgs, spēlēs pārsvaru gūstot 
vien ar dažu punktu starpību. Līdz 
pat spēļu beigām neviena koman-
da nebija izvirzījusies “līderos”. 
Tikai spēļu punktu saskaitīšana 
parādīja uzvarētājus. Izspēlējot 
savstarpējos mačus katrai koman-
dai ar katru, rezultāti šādi: “Alejas” 
– “Mana mutere”, ar rezultātu 0:2 
uzvarēja “Mana mutere”; “Vērgale” 
– “AC un Co”, ar rezultātu 2:0 uz-
varēja “Vērgale”; “Gandrīz Pāvilos-
ta” – “Mana mutere”, ar rezultātu 
2:1 uzvarēja “Gandrīz Pāvilosta”; 
“Alejas” – “Vērgale”, ar rezultātu 
0:2 uzvarēja “Vērgale”; “Gandrīz 
Pāvilosta” – “AC un Co”, ar rezultā-

tu 0:2 uzvarēja “AC un Co”; “Vērga-
le” – “Mana mutere”, ar rezultātu 
2:0 uzvarēja “Vērgale”; “Alejas” 
– “Gandrīz Pāvilosta”, ar rezultātu 
2:0 uzvarēja “Alejas”; “AC un Co” 
– “Mana mutere”; ar rezultātu 1:2 
uzvarēja “Mana Mutere”; “Gandrīz 
Pāvilosta” – “Vērgale”, ar rezultātu 
0:2 uzvarēja “Vērgale”; “AC un Co” 
– “Alejas”, ar rezultātu 2:1 uzvarē-
ja “AC un Co”. Pēdējā spēlē notika 
sīva cīņa starp “AC un Co” un  “Ale-
jām” par 3. un 4. vietu. Spēle ritēja 
punkts punktā, un pat līdz spēles 
beigām nebija īsti zināms, kura 
komanda ierindosies 3. vietā. Bet 
rezultāti šādi: 1. vietu un ceļojošo 
kausu volejbolā saņēma komanda 
“Vērgale”, 2. vietā ierindojās ko-
manda “Mana mutere”, bet godpil-
no 3. vietu ar viena punkta pārsva-
ru izcīnīja komanda “AC un Co”, 
4. vietā palika komanda “Alejas” 
un 5. vietā – “Gandrīz Pāvilosta”.

Vērgales komandā spēlēja: Val-
ters Pirktiņš, Harijs Aniņš, Dzin-
tars Semenkovs, Toms Pirktiņš, 
Māris Blūms, Arta Ēberliņa un 
Paula Salmiņa. 

Komandā “Mana mutere” spē-
lēja: Endijs Klaks, Kristaps Klaks, 
Vendija Pētermane, Kate Štokma-
ne, Henrijs Tomilovs, Arvis Pēter-
manis, Toms Ārbergs un Markus 
Lazukins.

Komandā “AC un Co” spēlēja: 
Kristers Cābelis, Edgars Stonis, 
Krišs Rudzājs, Terēze Cābele, Elvi-
ta Freidenfelde un Andris Cābelis.

Turpinājumā notika ceļojošā 
kausa izcīņa telpu futbolā, kurā 
piedalījās četras komandas – “La-
bākie”, “Un tā tālāk”, “AC veterāni” 
un “Zibenīgie”. Ik gadu arī zāles 
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Šahā pieaugušo grupā 1. vietu ieguva Rudīte Bērziņa, 2. vie-
tā ierindojās Zintis Vīgulis un 3. vietā palika Klāvs Pauls 
Vējkājs.

Ceļojošo kausu zāles futbolā un 1. vietu ieguva komanda “Un tā tālāk” no Pāvilostas.

Foto: I. Bunka

futbola spēles tiek aizvadītas emo-
cionālā un spraigā gaisotnē, arī šis 
gads nebija izņēmums. Komandām 
sekoja gan neticamas veiksmes 
brīži, gan gluži nesaprotamas ne-
izdošanās. Izspēlējot spēles katrai 
komandai ar katru, rezultāti šādi: 
“Zibenīgie” – “AC veterāni”, ar re-
zultātu 0:5 uzvarēja “AC veterāni”; 
“Labākie” – “Un tā tālāk”, ar rezul-
tātu 0:7 uzvarēja “Un tā tālāk”; “Un 
tā tālāk” – “AC veterāni”, ar rezul-
tātu 5:3 uzvarēja “Un tā tālāk”; “Zi-
benīgie” – “Labākie”, ar rezultātu 
2:3 uzvarēja “Labākie”; “Labākie” 
– “AC veterāni”, ar rezultātu 3:4 
uzvarēja “AC veterāni”; “Un tā tā-
lāk” – “Zibenīgie”, ar rezultātu 6:2 
uzvarēja “Un tā tālāk”.

Jau vēlā vakarpusē savstarpē-
jās spēles bija noslēgušās un varē-
ja notikt apbalvošana. Šogad ceļo-

jošo kausu zāles futbolā un 1. vietu 
ieguva komanda “Un tā tālāk”, 
2. vietā ierindojās komanda “AC 
veterāni”, 3. vietā  palika komanda 
“Labākie”, bet 4. vieta komandai 
“Zibenīgie”.

Komandā “Un tā tālāk” spēlē-
ja: Ivo Jaunzems, Artis Zalonskis, 
Aldis Barsukovs, Arvis Barsukovs, 
Matīs Eihvalds un Guntis Balodis.

Komandā “AC veterāni” spēlē-
ja: Andris Cābelis, Mareks Božis, 
Alvis Deviņš, Aivars Mūrnieks, 
Gunārs Gringergs, Oskars Kade-
ģis, Vilnis Brikmanis un Māris 
Ilsters.

Komandā “Labākie” spēlēja: 
Gints Šulcs, Kristers Cābelis, Toms 
Podziņš, Ilmārs Šnore, Klāvs Pauls 
Vējkājs un Jānis Grundmanis.

Pāvilostas novada sporta die-
nu beidzamā trešā diena notika 

svētdienā, 1. martā, uz individu-
ālo sporta veidu spēlēm pulcējot 
vairāk nekā 40 novada iedzīvotā-
ju. Prieks, ka šogad sporta spēlēs 
piedalās daudz Vērgales pagasta 
iedzīvotāju. 

Kā ik gadu, lielākais dalībnie-
ku skaits ir tenisā, novusā un šaut-
riņmešanā, bet dambreti un šahu 
spēlē tie sportisti, kas labi pieprot 
un pārzina šo sporta veidu. Arī zo-
lītes spēlē šogad 8 spēlētāji, kuri 
par godalgoto vietu sadalījumu cī-
nījās līdz vēlai pēcpusdienai.

Vairāk nekā četru stundu ga-
rumā sportisti piedalījās dažādos 
sporta veidos, šādi sadalot vietas.

Šautriņmešana. Meitenes: 
1. vietā Samanta Zveja, 2. vietā 
Monta Tumpele, 3. vietā Airita Bar-
sukova. Zēni: 1. vietā Ralfs Lauma-
nis, 2. vietā Kristiāns Roberts Gert-
sons un 3. vietā Edgars Kravecs. 
Sievas: 1. vietā Arita Mūrniece, 
2. vietā Aija Barsukova un 3. vie-
tā Laila Priedola. Vīri: 1. vietā Ivo 
Jaunzems, 2. vietā Kārlis Rudzājs 

un 3. vietā Andris Barānovs.
Novuss. Zēni: 1. vietā Markuss 

Lazukins, 2. vietā Ralfs Laumanis, 
3. vietā Roberts Vērnieks. Sievas: 
1. vietā Rudīte Bērziņa. Vīri: 1. vie-
tā Artūrs Jakubauskis, 2. vietā 
Andris Laumanis un 3. vietā And-
ris Barānovs.

Šahs. Zēni: 1. vietā Jānis Ūd-
riņš, 2. vietā Reinis Zaļkalns un 
3. vietā Mikus Vīgants.

Pieaugušie: 1. vietā Rudīte 
Bērziņa, 2. vietā Zintis Vīgulis un 
3. vietā Klāvs Pauls Vējkājs.

Dambrete. Zēni: 1. vietā Ro-
berts Vērnieks, 2. vietā Markuss 
Lazukins un 3. vietā Mikus Vī-
gants. Sievas: 1. vietā Rudīte Bēr-
ziņa. Vīri: 1. vietā Zintis Vīgulis, 
2. vietā Aigars Bērziņš un 3. vietā 
Andris Blūms.

Galda teniss. Meitenes: 1. vietā 
Samanta Zveja, 2. vietā Airita Bar-
sukova, 3. vietā Adelīna Brūkle. 
Zēni: 1. vietā Jānis Ūdriņš, 2. vietā 
Kristiāns Roberts Gertsons, 3. vie-
tā Daniels Dolgijs. Sievas: 1. vietā 

Laila Priedola, 2. vietā Aija Barsu-
kova, 3. vietā Arita Mūrniece. Vīri: 
1. vietā Uldis Kristapsons, 2. vietā 
Guntis Balodis un 3. vietā Ivo Jaun-
zems.

Zolīte: 1. vietā Uģis Zaļkalns, 
2. vietā Vilnis Grigorjevs un 3. vie-
tā Dainis Klaks.

Liels paldies Ilvai Bunkai, Sā-
rai Vezjukai, Andrai Lankai, Evitai 
Jakovļevai par sacensību proto-
kolēšanu, bet Ralfam un Andrim 
Laumaņiem par palīdzību šautriņu 
turnīra aizvadīšanā!

Paldies sporta zāles apkopējai 
Ludmilai Vasinai par sporta zāles 
uzkopšanu sacensībām ārpus sava 
darba laika!

Liels paldies visiem sportistiem 
par piedalīšanos Pāvilostas novada 
sporta dienās un uz tikšanos pēc 
gada nākamajās sporta spēlēs!

Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs 

un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

Īpašā datumā, 29. febru-
ārī, Pāvilostas vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Mārsils” 
viesojās pie draugiem VPDK 
“Bandava” un kolektīva vadī-
tāja Arvja Sprudes Kuldīgā, 
kur bija uzaicināti piedalīties 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvu koncertā “Visi ceļi ved uz 
Kuldīgu”. 

Pāvilostas VPDK “Mārsils” 
koncerta apmeklētājus priecēja 
ar dejām “Pie jūriņas maliņā” 
(horeogrāfe Zanda Mūrniece), 
“Žvoščiks” (horeogrāfs Ilmārs 
Dreļs) un “Ripo, ripo, dālderīti” 
(horeogrāfe Ilze Zosāre).

Koncerta programmu ar sa-
vām dejām kuplināja arī deju ko-
lektīvs “Līdums” no Īslīces (vad. 
Arvils Noviks), VPDK “Duvzare” 
no Priekules (vad. Inga Leive-

Levite), VPDK “Svīta” no Tu-
kuma (vad. Intars Kleinhofs), 
VPDK “Suiti” no Alsungas (vad. 
Dace Martinova), deju kolektīvs 
“Spacierius” no Klaipēdas (vad. 
Sauļus Rudelis), VPDK “Ūsa” no 
Salaspils (vad. Tatjana Madžu-
le) un TDA “Venta” no Kuldīgas 
(vad. Zita Serdante).

 Pirmo reizi viesojoties pie 
draugiem Kuldīgā, Pāvilostas 
deju kolektīva “Mārsils” dalīb-
nieki un vadītāja Zane Meža-
vilka ar pozitīvām atsauksmēm 
un atzinīgiem vārdiem pateicās 
bandaviešiem un Arvim Spru-
dem par sirsnīgo uzņemšanu 
un doto iespēju ar dejām priecēt 
koncerta apmeklētājus. 

VPDK “Mārsils” dalībniece
Marita Kurčanova

Mārsilieši koncertē Kuldīgā
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Ik gadu 26. februāris pasaulē 
tiek atzīmēts kā Pasaku diena jeb 
Pasaku stāstīšanas diena. Ja līdz 
šim tavā ģimenē nav tradīcija va-
karos lasīt vai stāstīt pasakas, tad 
būtu vēlams to iedibināt. Pasakas 
– tā ir tautas gudrība, ko nodod no 
paaudzes paaudzei. Šodien zināt-
nieki ir atzinuši, ka pasaku var 
nosaukt par vissenāko terapijas 
veidu – tā dziedē dvēseli. Lasīt-
prasmei ir izšķiroša ietekme uz 
bērnu. Lasot pasakas, bērni bez 
piespiešanas un ar interesi saņem 
informāciju par dzīves vērtībām, 
cilvēku savstarpējām attiecībām, 
kā arī iespējamiem dažādu situā-
ciju risinājumiem.

Atzīmējot starptautisko Pasa-
ku dienu, 27. februārī aicinājām 
ciemos uz bibliotēku Pāvilostas 

vidusskolas 1. klases skolēnus ar 
klases audzinātāju Ivetu Arāju. 
Tika stāstīts par pasakām un rā-
dītas pasaku atrašanās vietas bib-
liotēkas fondā.

Šajā dienā iepazināmies ar 
vienu īpašu grāmatu, kuru ap-
gāds “Zvaigzne ABC” izdeva par 
godu Latvijas simtgadei – grāma-
tu, kurā apkopotas 100 latviešu 
tautas pasakas, ilustrējuši 100 
Latvijas mākslinieki. Ilustratoru 
pulkā ir vairāku tautību māksli-
nieki, un divi mākslinieki mums 
ļoti pazīstami – Zigmunds Vilnis 
un Mairita Tumpele. Mairita ilus-
trāciju zīmējusi pasakai “Zaķis un 
viņa draugi”.

Nu lūk, ciemos uz bibliotē-
ku aicināju mākslinieci Mairitu 
Tumpeli, lai pastāsta un iedvesmo 

bērnus lasīt un zīmēt. Lasījām 
pasaku “Zaķis un viņa draugi”, 
zīmējām mākoņus – sapņainus, 
draiskus, nopietnus u.c., apglez-
nojām akmeņus, piešķirot katram 
īpašu tēlu.

Pasaku dienu 28. februārī at-
zīmēja arī “Pūčuku skolas” dalīb-
nieki, šoreiz ļoti kuplā skaitā. Arī 
mazajiem bibliotēkas apmeklētā-
jiem bija tikšanās ar Mairitu Tum-
peli, lasījām pasaku, spēlējām 
spēles, notika radošās darbnīcas.

Paldies Mairitai Tumpelei par 
iedvesmas stāstu un radošo pieeju 
darbā ar skolēniem!

Gribu mudināt – lasiet grāma-
tas! Šovakar kopā ar bērnu izlasi 
savu vai atvases mīļāko pasaku!

Mairita Vītola

Bibliotēkā atzīmē Pasaku dienu
Foto: M. Vītola8. februāra pēcpusdienā Ziem-

upes tautas namā ikviens intere-
sents tika aicināts uz satikšanos 
dzejā, mūzikā un sarunās ar Ojāru 
Drulli un Aivaru Gravu.

Abu vārdi komentārus nepra-
sa, tie runā paši par sevi. Aivara 
vārds saistībā ar dzeju izskanējis 
jau pirms ļoti daudziem gadiem un 
ne tikai mūsu pagasta robežās. Sa-
vukārt Ojārs nav mūziķis, bet viņš 
sacer dziesmas, dzied tās savam 
un savējo priekam. Taču šoreiz 
Ojārs spēlēja un dziedāja dziesmas 
ar Aivara dzejas rindām. Šīs die-
nas pasākums nebūt nebija vien-
kārši koncerts, kura starplaikos 
tiek lasīta dzeja. Tas pilnīgi noteik-
ti bija kas vairāk – divu vīru sapņi, 
domas un atmiņas, izteiktas dzejā 
un mūzikā. Jāpiebilst, ka Aivars ir 
viens no tiem dzejniekiem, kurš 
ne vien sacer skaistu dzeju, bet arī 
ar īpašu izteiksmi un smalku pie-

sitienu to pasniedz klausītājiem, 
tādēļ iecerētās stundas vietā, ska-
ļu aplausu pavadīts, laiks aizritēja 
nemanot. Ideja par šādu projektu 
radās Ivetai Vanagai. Tieši viņa 
abus vedināja izveidot ko šādu un 
piemeklēja atbilstošākās fotogrāfi-
jas no Dainas Vītolas kolekcijas, ko 
rādīt uz lielā ekrāna.

Aivara lasījumā izskanēja dze-
joļi par visdažādākajām tēmām, 
kas tapuši pirms daudziem gadiem 
vai samērā nesen. Vairāki veltīti 
viņa sievai un ģimenei, dzimta-
jai Ziemupei un pat visam nova-
dam. Viņu kopējais sniegums lika 
mums aizdomāties, lika smaidīt, 
lika atcerēties un reizēm noraust 
pa asariņai. Tieši tik sirsnīgs bija 
Aivara un Ojāra sniegums.

Lai viņiem abiem veselība un 
radīt prieks!

Vita Braže

Ar skaistu mūziku priecēja Ojārs Drulle.

Savu redzējumu par daudzām lietām Ziemupē dzejā izteica 
Aivars Grava.

15. februārī Pāvilostas pil-
sētas amatierteātris bija ielūgts 
paviesoties pie jauniegūtajiem 
draugiem Spāres muižā, lai kopā 
ar citiem Talsu novada amatier-
teātriem piedalītos Meteņu die-
nas svinībās, kas noritēja jautrās 
noskaņās. 

Katrs kolektīvs bija sagata-
vojis  interesantu un aizraujošu 
priekšnesumu. Mēs, kuri bijām 
braukuši tālāku ceļa gabalu, pa-
rādījām divus sagatavotos priekš-

nesumus. 
Paldies organizatoriem par 

uzaicinājumu. Varējām dalīties 
pieredzē ar cita novada kolektī-
viem un gūt jaunas idejas savam 
turpmākajam darbam. Vienojā-
mies arī ar Sabiles amatierteātri, 
ka viņi šajā vasarā viesosies Pā-
vilostā ar savu muzikālo izrādi 
“Mucenieks un muceniece”.

Amatierteātra režisore 
Marita Horna

Amatierteātris viesojās Spāres muižā

Februārī norisinājās valsts 
konkurss Latvijas profesionālās 
ievirzes un profesionālās vidējās 
mūzikas izglītības iestāžu izglī-
tības programmas “Stīgu instru-
mentu spēle” ģitāras spēles au-
dzēkņiem.

 Konkursa mērķis ir attīstīt 
audzēkņu profesionālās prasmes 
un uzstāšanās kultūru ģitāras 
spēlē. Konkurss noritēja trīs kār-
tās: pirmā kārta mūzikas skolā, 
kurā piedalās visi audzēkņi, otrā 
kārta – Liepājas Mūzikas, māks-
las un dizaina vidusskolā, trešā 
kārta – fināls Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolā. 

Latvijas mūzikas skolās ģi-
tāras spēli apgūst ap 1000 au-
dzēkņu, no kuriem, izturot atlasi 
skolā un reģionā, uz finālu tika 

izvirzīti 77 audzēkņi. Konkur-
santi par godalgām cīnījās sešās 
vecuma grupās. 

Dalībnieku prasmes vērtēja 
kompetenta žūrija: tās priekšsē-
dētājs – Juļus Kurausks (ģitārspē-
les virtuozs, Lietuvas Mūzikas 
un teātra akadēmijas un Jāzepa 
Vītola Latvijas mūzikas akadē-
mijas asociētais profesors un ģi-
tārspēles pasniedzējs), Kaspars 
Zemītis (Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas klasiskās ģitāras spēles 
pedagogs, komponists, virtuozs 
ģitārists), Māris Kupčs (LMMDV 
ģitārspēles pedagogs, aktīvs ģitā-
rists) un Endijs Rožkalns (“BJMK 
Rokskola” dibinātājs, Jelgavas 
Mūzikas vidusskolas ģitārspēles 
pedagogs).

Konkursa finālā, kurš norisi-

nājās 18. februārī Jūrmalas Mū-
zikas vidusskolā, mūsu ģitāras 
spēles audzēkne Emīlija SILI-
ŅA I grupā ieguva 2. vietu! No 
sirds sveicam un lepojamies ar 
Emīlijas panākumiem! Konkurss 
– tā ir sevis pārbaudīšana. Lai 
labi uzstātos, nepietiek tikai ar 
muzikalitāti. Dažu minūšu garā 
uzstāšanās prasa lielu darbu 
programmas sagatavošanā, spēju 
koncentrēties, tikt galā ar uztrau-
kumu. Lielu PALDIES sakām 
pedagogam Helmutam AUDA-
RAM par ieguldīto darbu, gata-
vojoties konkursam, un Emīlijas 
vecākiem par atbalstu!  

Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

 Inga Šnore

Valsts konkursa “Stīgu instrumentu 
spēle – ģitāras spēle” fināls

“…laiks sveķainus gadus plēš”
 (A. Grava)

Foto: D. Vītola
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Pēc Latvijas Bibliotekāru 
biedrības ierosinājuma ik gadu 
Latvijā atzīmē Bibliotēku nedē-
ļu. Šogad tā notiks no 20. līdz 
26. aprīlim, un tas tradicionāli 
ir laiks, kad bibliotēkas ar da-
žāda veida norisēm un citām 
aktivitātēm pastiprināti pievērš 
uzmanību sev, savam darbam 
un bibliotēku nozīmei sabied-
rībā. Šī gada  moto “Iedvesmo, 
iesaisti, iespējo, vieno!”.

Pāvilostas bibliotēkas dar-
binieces vēlas iesaistīt ikvienu 
novada iedzīvotāju, lai Bibliotē-

ku nedēļā Pāvilostas bibliotēkā 
atklātu grāmatu izstādi “Mana 
mīļākā grāmata”, tāpēc lūdzam 
līdz 17. aprīlim atnest uz Pā-
vilostas bibliotēku savu mīļā-
ko grāmatu, lai veidotu kopīgu 
izstādi. Atklāšana 20. aprīlī 
plkst. 14.00. 

Par pārējiem Bibliotēku ne-
dēļas pasākumiem lasiet aprīļa 
“Pāvilostas Novada Ziņu” nu-
murā un Pāvilostas mājaslapā 
www.pavilosta.lv.

Uz sadarbību! 
Mairita un Elīna

Aicinām piedalīties 
grāmatu izstādes veidošanā

Jūras māte man prasīja,
Ko dar’ mani zvejnieciņi.
Tīklus auda kāpiņā,
Aiz vītola sēdēdami.

 (L.t.dz.)

Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā 6. un 7. februārī skolēni 
no Pāvilostas vidusskolas un Vēr-
gales pamatskolas izmantoja šo-
brīd aktuālo kompetenču pieeju 
un virtuālās realitātes tehnoloģi-

ju, kas dod skolēniem iespēju pa-
dziļinātāk iepazīt Pāvilostai rak-
sturīgās zvejniecības tradīcijas.

Nodarbībās izpildot sagatavo-
tos uzdevumus, skolēni iepazīst 
zvejniecības darbarīkus, iemā-
cās siet mezglus un caur latviešu 
tautas dziesmām izprast zvejnie-
ka ikdienas sūro darbu.

Izmantojot 3D brilles, pasāku-
ma noslēgumā katram dalībnie-
kam tika dota iespēja piedalīties 

virtuālajā realitātē – zvejošanas 
procesā, zvejojot reņģes un jūras 
grunduļus Baltijas jūrā, kā arī 
nēģu zvejā Sakas upē.

Muzejs turpina piedāvāt vi-
siem Latvijas skolu skolēniem 
muzejpedagoģisko programmu 
“Zvejniecības vēsture Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā”.

Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja 

Irina Kurčanova

Ar mūsdienu tehnoloģijām 
iepazīst zvejniecības tradīcijas

Vērgales pagasta muzeja 
izstāžu zālē no 16. decembra 
līdz 7. februārim bija skatāma 
mākslinieka Valda GŪTMAŅA 
jubilejas gada gleznu izstāde 
“Kad mūžs kā ābeļzieds ir ba-
gāts saziedējis”. Izstādes no-
slēguma dienā ikvienam inte-
resentam bija iespēja tikties 
ar V. Gūtmani, vēlreiz aplūkot 
gleznas un sarunās ar māksli-
nieku uzdot sev interesējošus 
jautājumus.

Mākslinieks dzimis Sakas pa-
gastā, jau bērnībā atklājies viņa 
mākslinieka talants, taču pēc 
skolas beigšanas sākušās viņa 
darba gaitas, tādēļ sapnis par 
studijām Mākslas akadēmijā tika 
atlikts uz vēlāku laiku. Māksli-
nieka V. Gūtmaņa gleznas tapu-
šas sarežģītā kolorētās grafikas 
tehnikā, un viņš ir vienīgais visā 
Latvijā, kurš strādā šādā autor-
tehnikā. Uz papīra tiek klāti sīki, 
vibrējoši dažādu krāsu punkti, 
kas skatītāja redzes uztverē rada 
optisku krāsu sajaukuma efektu.

Gleznās atainoti dabas skati 
– miglaini rīti, cauri kokiem krī-
toša gaisma, pavasaris, rudens, 
ziema un vasara visā krāšņumā. 
Māksliniekam raksturīgas mil-
zīgas darba spējas, jo, lai taptu 
viena glezna, vajadzīgas vairākas 
stundas darba katru dienu vese-
la mēneša garumā. Viena darba 
radīšanas laikā nodilst vairākas 
tušas spalvas.

“Optimisms un māksla ir 
manas dzīves enerģijas devēji. 
Es gleznoju tā, kā es redzu, bet 
gribu, lai mani darbi cilvēkiem 
dotu siltumu un spēku. Skatītājs 
man ir tikpat svarīgs kā aktierim, 
kurš arī negribētu tukšā zālē 
spēlēt,” stāsta V. Gūtmanis.   

Tikšanās ar mākslinieku 
V. Gūtmani Vērgales pagasta 
muzejā aizritēja sirsnīgā un mīļā 
gaisotnē, bet pēc tikšanās kā 
pateicība par brīnišķīgo izstādi 
krāšņi ziedi sagūla mākslinieka 
rokās.

 
Vita Braže

“Kad mūžs kā ābeļzieds ir bagāts saziedējis”

Cienījamais mākslinieks 
Valdis GŪTMANIS.
Foto: V. Braže

â 29. februārī VPDK “Mārsils” viesojās Kuldīgā pie draugiem 
VPDK “Bandava” un piedalījās koncertā “Visi ceļi ved uz Kuldīgu”.

â 6. martā notika skate 1.–4. klašu un 5.–9. klašu deju kolektī-
viem. No skates rezultātiem (kurus paziņos vien maijā) būs atkarīgs, 
vai mūsu bērni un jaunieši būs izcīnījuši tiesības piedalīties XII Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

â 7. martā plkst. 15.00 notika bērnu dramatiskā kolektīva izrāde 
Ē. Vilsons “Kur ir mana mamma?” un Mākslas skolas izstāde “Tēls. Tel-
pa. Scenogrāfija.” Izstāde kultūras namā būs skatāma līdz 14. martam. 
Tad tā aizceļos uz Vērgali.

â 13. martā ansamblis “Burbulīši” piedalīsies sadziedāšanās fes-
tivālā “Sniegpulkstenītis” Vērgalē.

â 21. martā VPDK “Mārsils” dosies koncertēt uz Priekuli.
â 27. martā kultūras namā notiks pirmsskolas izglītības iestāžu 

sadziedāšanās pasākums, kurā piedalīsies Pāvilostas, Vērgales, Cīra-
vas, Durbes, Alsungas bērnudārzu mazie dziedātāji.

â 28. martā VPDK “Mārsils” rīkos deju nometni Pāvilostā, bet 
vēlāk dosies uz Liepāju, lai piedalītos pirmsskates  mēģinājumā.

â 4. aprīlī VPDK “Mārsils” piedalīsies tautas deju kolektīvu skatē 
Liepājā.

PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS 
NAMA AKTUALITĀTES
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AKTUALITĀTES PĀVILOSTAS 
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 

â 13. martā – keramikas darbu konkurss 
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā. Piedalās 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mākslas no-
daļas audzēkņi skolotāju I. Zingnikas un A. Mazikas 
vadībā.

â 27. martā – Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un di-
zaina valsts konkursa II kārta Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolā. Piedalās Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mākslas 
nodaļas audzēkņi skolotāju I. Zingnikas un A. Mazikas vadībā.

â 8. aprīlī – XIV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu ins-
trumentu audzēkņu konkurss “Sol-Re-La-Mi” Saldus Mūzikas sko-
lā. Piedalās Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas 
audzēkņi skolotāju D. Bērznieces un I. Venenas vadībā.

â 22. aprīlī – VIII ģitāristu konkurss festivāls “Kur tad tu 
nu biji 2020” Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Piedalās Pāvilos-
tas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi skolotāju 
H. Audara un I. Šnores vadībā.

â 29. aprīlī – akordeona spēles audzēkņu un pedagogu ra-
došais seminārs “Lai skan” Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolā. Piedalās Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas 
nodaļas audzēkņi skolotājas A. Ķikutes vadībā.

â 16. maijā – pilsētas svētku pasākuma laikā norisināsies 
mākslas festivāls “Ienāc Pāvilostā” Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas skolotāju A. Ķikutes, I. Zingnikas un A. Mazikas vadībā.

Skolēnu sasniegumi starpnovadu olimpiādēs: 
â 9. klases skolniekam Emīlam SĪPOLAM 1. vieta krievu valo-

das olimpiādē, skolotāja I. Razma; 
â 9. klases skolniecei Karīnai BALODEI 2. vieta latviešu valo-

das un literatūras olimpiādē, skolotāja I. Reņķe; 
â 9. klases skolniekam Mikam KALĒJAM 3. vieta latviešu valo-

das un literatūras olimpiādē, skolotāja I. Reņķe; 
â 4. klases skolniekam Arianam JAUNZEMAM 3. vieta matemā-

tikas olimpiādē, skolotāja I. Razma; 
â 6. klases skolniecei Madarai BRĒDIĶEI 3. vieta matemātikas 

olimpiādē, skolotāja G. Laumane.
Liepājā, Lejaskurzemes stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodi-

ņa” piedalījās Sindija RUSIŅA, Denija RUSIŅA, Gundega MATISONE, 
Mārtiņš LAGZDIŅŠ un ieguva PATEICĪBAS rakstus. Savukārt Mārtiņš 
LAGZDIŅŠ tālāk startēja stāstnieku konkursā Rīgā un ieguva 3. pa-
kāpes diplomu. Konkursam skolēnus sagatavoja skolotāja M. Kalēja.

Vērgales pamatskolas zēnu komanda – Jānis BUNKA, Miks KA-
LĒJS, Valters DĒVICS, Aleksis PETRAUSKS, Emīls SĪPOLS, Edgars 
KRAVECS, Daniels DOLGIJS, Kristers ĶUŅĶIS, Ralfs LAUMANIS, Ar-
tūrs AKERFELDS – piedalījās Liepājas rajona novadu sporta spēlēs 
florbolā un ieguva 1. vietu. Skolotājs E. Vārsbergs.

 27. martā 9. klases skolēni – Karīna BALODE un Miks KALĒJS – 
dosies uz Rīgu, lai piedalītos 46. latviešu valodas un literatūras valsts 
olimpiādē.

VĒRGALES PAMATSKOLAS ZIŅAS

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
â 12. klašu grupā starpnovadu latviešu valodas olimpiādē Mi-

haēls DOROŅINS ieguva 3. vietu. Skolotāja Inese Reņķe. Apsveicam!
â 14. februārī Aizputē notika starpnovadu matemātikas olimpiāde 

5.–8. klasēm, kurā piedalījās 47 skolēni no Aizputes, Durbes, Pāvilos-
tas un Alsungas novadiem. Pāvilostas vidusskolas 5. klases skolniece 
Jūlija ŠEIKO ieguva 3. vietu. Skolotāja Marita Rolmane. Apsveicam!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece A. Jakovļeva

â 5. februārī klases stundas laikā 5. klases skolēni apmeklēja Pā-
vilostas novadpētniecības muzeju, kur muzeja direktores Irinas Kur-
čanovas vadībā iepazinās ar F. Forstmaņa fotoizstādi “Latviešu trimdas 
paaudzes Zviedrijā”, aplūkoja jauko porcelāna figūriņu izstādi un uzzi-
nāja, kas ir “Laivu māja”. 

Klases audzinātāja Ārija Paipa
â 6. februārī 6. klase apmeklēja Pāvilostas novadpētniecības mu-

zeju, kur muzeja direktore Irina Kurčanova iepazīstināja ar zvejnieka 
profesiju un zvejas rīkiem. Viktorīnas veidā pēc apraksta vajadzēja at-
rast dažādus priekšmetus, sastādīt tautasdziesmu un sasiet mezglus. 
Ekskursijas beigās noskatījāmies filmu par dažādu zivju zvejošanu.

Klases audzinātāja S. Ansone

Šogad 26. februāris ir gavēņa 
sākuma diena, kurā daudzi plā-
noja ieviest kādas izmaiņas savā 
ikdienā – uzturā, ieradumos, 
uzvedībā. Gavēņa laiku mēdz 
izmantot dažādiem mērķiem 
– garīgai pieredzei, sevis piln-
veidošanās nolūkos, organisma 
attīrīšanai un sakārtošanai, rak-
stura rūdīšanai, neveselīgu iera-
dumu atmešanai un daudz kam 
citam. 

Kāpēc gavēt, un kā 
tam sagatavoties?

Pirms sākt gavēt, vispirms sev 
ir godīgi jāatbild uz jautājumiem: 
ko man nozīmē gavēnis? Vai es to 
saprotu un pieņemu, jo esmu kris-
tietis? Vai man apkārt teju visi gavē 
un es negribu būt atšķirīgs, tāpēc 
vismaz pieklājības pēc šogad at-
teikšos no bulciņām un gaļas? Vai 
gavēnis man ir nepieciešams tāpēc, 
ka esmu noguris no ikdienas, man 
traucē kādi mani ieradumi (pie-
mēram, vīna glāze katru vakaru, 
saldumi, neveselīgs ēdiens, ilgstošs 
interneta patēriņš un tml.)? Tad, 
kad esi nolēmis, ka ir kaut kas, ko 
vēlies gavēņa laikā mainīt, un esi 
to skaidri noformulējis (kristiešiem 
šajā ziņā ir vienkāršāk), pieraksti 
un atceries: “Es to gribu pats un 
daru pats priekš sevis.” Ja gavēnis 
ir atteikšanās no kaut kā vai jaunu 
ieradumu ieviešana – noformulē to 
sev skaidri un dari!

Latviešiem jau izsenis gadalai-
ki ir noteikuši ēšanas ritmu – zie-
mas saulgriežos kārtīgi ēdām, un 
tālāk ēdienkarti noteica apstākļi. 
Šis sanāca tukšais laiks dabā – ir 
sagatavotie krājumi, bet nekas vēl 
neaug... Savukārt mūsdienās si-
tuācija ir citāda – viss ir pieejams. 
Mūsdienu cilvēkam gavēnis ir ne-
pieciešams vēl vairāk nekā līdz 
šim. Mēs esam tehnoloģiju varā, 
nesaprotam sevi, savas attiecības, 
esam stresoru ietekmē, esam ci-
tiem, bet ne sev, esam raduši visu 
savu dzīvi dalīt ar citiem. Gavēnis 
var palīdzēt mums vismaz ne-
daudz sakārtot sevi, pamainīt kaut 
ko mūsu steidzīgajā ikdienā.

No kā atteikties?
Visbiežāk gavēņa laikā cilvēki 

atsakās no kaut kā, kas pašiem 
visvairāk traucē. No pārtikas pro-
duktiem tā ir gaļa, zivis, saldumi, 
cukurs, alkohols, ātrās uzkodas. 
Taču kādam tā var būt arī atteik-
šanās no smēķēšanas, pārāk ilga 
ekrānlaika un citiem neveselīgiem 
ieradumiem.

Būtiski, ka gavēnis ir pietie-
kami ilgs laiks, lai varētu savus 
ieradumus mainīt, un varam to 
izmantot savā labā. Ja jūti, ka vē-
lies mainīt ēšanas paradumus, būt 
veselīgāks – vienojies pats ar sevi, 
pieraksti idejas, plānus un ķeries 
pie to īstenošanas. Turklāt rakstīt 
būtu ieteicams katru dienu – vis-

Kas jāzina, ja gatavojies ieturēt gavēni?

maz nelielu atskaiti par to, kā die-
nā ir gājis, kas izdevās, kādas bija 
sajūtas, un varbūt – kur sanāca 
“norauties”, nespējot atturēties no 
kāda aizliegtā našķa vai nesavaldot 
negatīvas emocijas.

Kam gavēt  
nav ieteicams?

Vispirms gavēt nav ieteicams 
un nav jēgas tiem, kuri nesaprot 
gavēņa jēgu un ievēro gavēni tikai 
tāpēc, ka tā dara citi. Tāpat noteikti 
nevajadzētu gavēt bērniem, grūt-
niecēm, cilvēkiem ar hroniskām sa-
slimšanām un senioriem. Turklāt, 
ja plāno nopietnas izmaiņas ieras-
tajā ikdienas ēdienkartē, vispirms 
par to ir jāinformē savs ģimenes 
ārsts. Taču kopumā, ja gavēņa laikā 
atteiksies no bulciņām, saldumiem 
un sliktas kvalitātes ēdiena, tas ve-
selībai būs tikai ieguvums.

Vai nemocīs bezspēks?
Dzirdot vārdu “gavēnis”, rei-

zēm iedomājamies badu, nemieru, 
bezspēku. Kā piedalīties gavēnī, 
nekaitējot savai veselībai un ne-
jūtoties slikti? Ja ēdienkarte tiek 
plānota, ievērojot veselīga uztura 
pamatprincipus, tad arī, atsakoties 
no kāda ēdiena, nekas slikts nevar 
notikt. Taču, ja pēkšņi sāksim iz-
slēgt daudzus svarīgas uzturvielas 
saturošus produktus – olbaltum-
vielas, saliktos ogļhidrātus, labos 
taukus, saknes –, tad gan jutīsi-
mies badā, nīgri, būs aizcietēju-
mi, sāpēs galva un var parādīties 
daudzas citas problēmas. Tāpēc ga-
vēšana ir jāveic prātīgi, nekaitējot 
savam organismam.

Gavēņa ieguvumi
40 dienas ir pietiekams laiks, 

lai kaut ko uzsāktu un pie tā sāktu 
pierast. Kaut vai, piemēram, katru 
vakaru sociālo tīklu vietā lasīt grā-
matas. Var sākt iet uz sporta zāli, 
nūjot, varbūt iemācīties dziedāt 
vai vienkārši apņemties ik vakaru 
vai rītu būt pāris minūtes ar sevi, 

savām domām. Protams, jāsaprot, 
kas būs pēc gavēņa, – 40 dienas 
neēdīsi saldumus un gaidīsi brīdi, 
kad varēs atkal tos pieēsties? Taču, 
ja esi ieguvis pieredzi, izdarījis se-
cinājumus – tas ir liels ieguvums! 

Ieteikumi
Lai arī gavēņa laikā varētu 

izbaudīt ēdienu, izmanto garšvie-
las un mācies gatavot! Tā ir vese-
la garšu un iespēju pasaule! Pat 
visvienkāršākais gavēņa ēdiens, 
piemēram, miežu putra, var būt 
interesants – ar sēnēm, riekstiem, 
žāvētiem augļiem un citām vari-
ācijām. Ēdienam nav jābūt nedz 
dārgam, nedz nevainojami precīzi 
pagatavotam. Izmanto savu fantā-
ziju un meklē iedvesmas receptēs, 
kā veselīgi un gardi pagatavot, pie-
mēram, graudus un saknes! Var-
būt kādam tieši šis ir laiks atklāt 
cepeškrāsnī ceptas bietes, seleri-
jas, kāļus, rāceņus, sarīvēt rutku 
vai izmēģināt vēl kādu zināmu, bet 
sen neizmantotu recepti?

Noderēs arī ēšanas plāna sa-
stādīšana. Piemēram, kurās dienās 
no rīta būs putra, kāda un ar ko? 
Kad ēdīsi piena produktus un kad 
– graudus, zivis? Ja ēd gaļu – cik 
reižu nedēļā un kā to pagatavosi? 
Sākumā var šķist grūti to visu sa-
plānot, bet, kad ir izveidojusies sis-
tēma, ir viegli. Palīdzēs arī iepirk-
šanās bez iepakojuma veikaliņos.

Ko darīt pēc gavēņa?
Ja gavēņa laikā būsi atteicies 

no saldumiem ikdienā, iespējams, 
tos vairs īsti negribēsi. Varbūt sa-
pratīsi, ka ēdieni, no kuriem attei-
cies kā no traucējošiem, tev nemaz 
nav ikdienā vajadzīgi. Ja tomēr tos 
atsāc lietot – piemēram, ja gavēņa 
laikā neēdi gaļu, tad pēc tam, atsā-
kot to ēst, nesāc ar lieliem daudzu-
miem un ļoti treknu gaļu. Atsāc ar 
mazām porcijām – tas attiecas uz 
visu, ne tikai gaļu.

Raksts no www.medicine.lv 
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Skolēnu atziņas par pasā-
kumu.

– Ekskursijā man patika ho-
keja spēle, jo nekad nebiju hokeju 
“redzējis dzīvajā”. Nepierasti bija 
pārvietoties uz mīnu meklētāja 
kuģa – ejas šauras, daudzviet va-
rēja paklupt vai atdauzīt galvu. 
Interesantas man likās kajītes, 
kurās uz kuģa dzīvo jūrnieki. Ne-
apmierināja vienīgi sliktie laika 
apstākļi.

– Man patika mīnu kuģis “Tā-
livaldis”, bet ne komandkuģis “Vir-
saitis”, jo uz mīnu kuģa bija daudz 
vairāk ko redzēt – pat robotus 
mīnu meklētājus. Policijas pārval-
dē bija visinteresantāk, jo uzzinā-
ju daudzus pirms tam nedzirdētus 
faktus, piemēram, kamēr mācies 
policijas koledžā, saņem atalgo-
jumu, kas pielīdzināms zemākās 
pakāpes policista atalgojumam. 
Hokejā bija interesanti, tomēr tur 
bija daži ļoti kaitinoši cilvēki, kas, 
“nebalsī” fanojot par Liepājas HK, 
bojāja visu atmosfēru. Kopumā 
man bija interesanti, un es noteik-
ti brauktu vēlreiz.

– Uz kara kuģiem bija intere-
santi, bet, manuprāt, vajadzēja 
mazliet vairāk laika, lai apskatītu 

pilnīgi visu, jo sevišķi uz “Virsai-
ša”. Policijas pārvaldē, manu-
prāt, varēja ko vairāk piedāvāt, 
piemēram, paturēt kādu policijas 
steku, uzvilkt bruņuvesti, apskatīt 
izolatoru. Bija ļoti forši, ka mums 
bija arī brīvais laiks, kuru izman-
tojām, lai “Čili picā” paēstu un ap-
runātos ar draugiem. Hokeja spēle 
bija ļoti, ļoti interesanta. Turklāt 
ekskursija bija ļoti labi pavadīts 
laiks.

– Patika tas, ka varēja ar 
visiem visu ātri sarunāt – kā rī-
koties, ko darīt. Viss bija ļoti or-
ganizēts, un bija arī interesanti. 
Uzzināju, ka, mācoties Valsts Poli-
cijas koledžā un strādājot policijā, 
ir ļoti labas un lielas priekšrocī-
bas. Nepatika tikai tas, ka neva-
rēja hokeja spēli līdz galam no-
skatīties. Šādus braucienus droši 
var vairāk organizēt. Kopumā ļoti 
izdevies pasākums!

– Man patika kuģu apskate, 
tas bija iespaidīgi un forši. VP 
Kurzemes reģiona pārvaldē biju 
gaidījis kaut ko interesantāku, 
piemēram, ekipējuma apskati un 
pielaikošanu, bet kopumā man 
patika un labprāt brauktu vēl.

– Tagad saprotu, kas notiek 

Mācību ekskursija. Tēma: “Karjeras izvēles iespējas”

Apmeklējot Latvijas Jūras spēku MKE mīnu kuģi “Tālivaldis”. Foto: A. Paipa

PROGRAMMA:
– Latvijas Jūras spēku MKE kuģu apmeklējums,
– Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes apmeklējums,
– hokeja spēles “HK Liepāja – HK Dinaburga” apmeklējums.

Ekskursijas dalībnieki: 7.–9. klašu zēni.

kuģa stūres mājā.
– Hokeja spēle un kara kuģu 

apskate mani tik ļoti neinteresēja 
kā pārējos, bet bija jautri. Man 
patika, ka uz visiem jautājumiem 
atbildēja un bija atklāti, it īpaši 
par policistu algām un sociālajām 
priekšrocībām.

– Uzzināju, ka darbs policijā 

nav parasts darbs.
– Man patika viss, bet kara 

kuģu apmeklējums bija par ilgu.

Rezumējot skolēnu domas, 
atliek vien pateikt – liels paldies 
Pāvilostas vidusskolas vadībai, 
kas atbalstīja šo aktivitāti, un au-
tobusa šoferītim Ilmāram, kurš 

pacietīgi gaidīja, kamēr beigsies 
spēles 2. periods, lai līdz plkst. 
22.00 nogādātu mūs mājās, jo nā-
kamajā dienā… stundas, mācības, 
tas ir, parastā skolas ikdiena.

Pāvilostas vidusskolas mājtu-
rības un tehnoloģiju skolotājs 

Andris Paipa

Piektdienas, 21. februāra, 
pēcpusdienā Pāvilostas bibliotē-
kā notika tikšanās ar dzejnieci, 
rakstnieci Janu Egli, kura dzimusi 
Rucavā, beigusi Rucavas vidus-
skolu, ieguvusi pedagoģisko izglī-
tību Liepājā un Rīgā. Rakstniecībā 
debitējusi 1995. gadā ar dzejoļu 
publikāciju laikrakstā “Kursas 
Laiks”. Lai arī autore savu debiju 
rakstniecībā aizsāka ar dzeju, vi-
ņai izdots tikai viens dzejas krā-
jums “Dzirdēt noklusēto” (2002). 
Vēlākos gados radīti stāstu krāju-
mi – “Gaismā” (2016), “Svešie jeb 
Miļenkij ti moj” (2018) un “Dzim-
šanas diena” (2020).

J. Egle aktīvi piedalās Kurze-
mes literārajā un muzikālajā dzī-
vē. Ļoti bieži piedalās biedrības 
“Ziemupīte” organizētajos atpūtas 
pasākumos “ma-DARA” Ziem upē. 
Par stāstu krājumu “Gaismā” 
2016. gadā saņēmusi Literatūras 
gada balvu nominācijā “Proza”, 
par stāstu krājumu “Svešie jeb Mi-
ļeņkij ti moj” saņēmusi “Liepājas 
Kultūras balvu 2018”.

J. Egle mūsu bibliotēkā kā 
rakstniece bija pirmo reizi. Kopā 

ar viņu bija ieradušies arī divi 
dziesminieki – Simona Rača un 
Jānis Rūcis. Visi trīs mūs priecēja 
ar jaukām, sirsnīgām un nedzirdē-
tām dziesmām gan ar pašas auto-
res, gan citu dzejnieku vārdiem.

Liels prieks, ka uz pasākumu 
bija ieradušies tik ļoti daudz ap-
meklētāju, kuri nekautrējās arī 
uzdot pa kādam jautājumam.

Tā kā Jana Egle ir biežs viesis 
Ziemupē – vietā, kas viņai ir tuva 
un mīļa –, viens no viņas stās-
tiem pirmajā krājumā “Gaismā” 
ar nosaukumu “Aiziet jūriņā!” ir 
kāda Ziemupes zvejnieka stāsts. 
Tieši šis stāsts šogad kā teātra 
izrāde ar tādu pašu nosaukumu 
Liepājas pilsētas amatierteātra 
“Projekts” izpildījumā piedalījās 
Latvijas amatierteātru iestudē-
jumu skates “Gada izrāde 2019” 
Kurzemes reģiona skatē 29. feb-
ruārī Liepājā. Tās režisore ir Ka-
rīna Tatarinova.

Novēlam veiksmi un gaidīsim 
aktierus ar izrādi “Aiziet jūriņā!” 
arī Pāvilostas novadā.

 
Bibliotekāre Elīna Horna

Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli un dziesminiekiem
Foto: M. Kurčanova
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No 2019. gada 25. novembra 
līdz pat 2020. gada 5. februārim 
Aizputes novada sporta zālēs 
norisinājās Aizputes novada 
2020. gada čempionāts basket-
bolā vīriešiem.

Čempionātā piedalījās deviņas 
komandas, to skaitā arī basketbo-
la komanda “Pāvilosta”. Izspēlējot 
savstarpējas spēles katrai koman-
dai ar katru, rezultāti ir šādi:

1. “Pāvilosta” – “Kazdanga”, ar 
rezultātu 77:59 uzvarēja komanda 
“Pāvilosta”.

2. “Pāvilosta” – “Latvijas 
Valsts meži” (“LVM”), ar rezultātu 
70:66 uzvarēja komanda “Pāvilos-
ta”.

3. “Pāvilosta” – “Kalvene”, ar 
rezultātu 74:65 uzvarēja komanda 
“Pāvilosta”.

4. “Pāvilosta” – “Hasenpoth 
Stabendrill”, ar rezultātu 67:54 
uzvarēja komanda “Pāvilosta”.

5. “Pāvilosta” – “E/G pieci”, ar 
rezultātu 73:33 uzvarēja koman-
da “Pāvilosta”.

6. “Pāvilosta” – “Patrioti”, ar 
rezultātu 68:87 uzvarēja komanda 
“Patrioti”.

7. “Pāvilosta” – “Cīrava”, ar re-
zultātu 72:33 uzvarēja komanda 
“Pāvilosta”.

8. “Pāvilosta” – “Apriķi”, ar 
rezultātu 84:74 uzvarēja komanda 
“Pāvilosta”.

Pēc pamatturnīra ar 7 uzva-
rām un 1 zaudējumu “Pāvilosta” 
ieņēma otro vietu. Play off kārtā 
Pāvilostas komanda tikās ar ko-
mandu “Hasenpoth Stabendrill”, 
kur spēle noslēdzās ar rezultātu 
98:53, uzvarot komandai “Pāvil-
osta”.

Par iekļūšanu finālā cīnījās 
komandas “Pāvilosta” – “Apriķi”, 
ar rezultātu 73:90 uzvarēja “Apri-
ķi”, tādējādi nodrošinot sev vietu 

finālā. Bet spēlē par 3. un 4. vie-
tu tikās komandas “Pāvilosta” un 
“Patrioti”. Ar rezultātu 91:83 uz-
varēja “Pāvilosta”, tādējādi iegūs-
tot godpilno 3. vietu, bet “Patrioti” 
ierindojās 4. vietā.

Fināla spēlē uz laukuma tikās 
komandas “LVM” un “Apriķi”. Ar 
rezultātu 92:69 uzvarēja koman-
da “LVM”, iegūstot 1. vietu un 
“Apriķus” ierindojot 2. vietā.

Apsveicam Pāvilostas basket-
bola komandu ar iegūto 3. vietu!

Pāvilostas komandā spēlēja: 
Henrijs Tomilovs, Artis Zalonskis, 
Arvis Pētermanis, Gints Šulcs, 
Kristers Cābelis, Kārlis Vītols, 
Elvis Vīgants, Einārs Vārsbergs, 
Ivo Jaunzems, Ingus Silavs, Krišs 
Rudzājs, Edgars Ķipsts, Mārtiņš 
Vērnieks un Miķelis Horna.

Sporta organizators 
Aldis Barsukovs

Aizputes novada 2020. gada 
čempionāts basketbolā vīriešiem

25. februārī Durbē notika Liepā-
jas rajona novadu XI skolēnu sporta 
spēļu sacensības galda tenisā.

Jaunākā vecuma grupā startēja 
2010. gadā dzimušie sportisti un jau-
nāki. Šajā grupā 1. vietu ieguva Airita 
Barsukova, 2. vietā ierindojās Ērika Ezī-
te, bet 3. vietā palika Monta Tumpele. 
Grupā piedalījās septiņas dalībnieces.

2004.–2005. gadā dzimušo sportis-
tu kategorijā “Zēni” deviņu dalībnieku 
konkurencē godpilno 2. vietu ieguva Jā-
nis Ūdriņš, bet 3. vietā ierindojās Kris-
tiāns Roberts Gertsons.

Pārējie ieguva vērtīgu pieredzi turp-
mākajiem startiem. Kopā Pāvilostas vi-
dusskolu pārstāvēja desmit dalībnieki.

Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs

Pāvilostnieki startē tenisa sacensībās Durbē
Foto: Daiga Gabruna

Noslēdzies Grobiņas nova-
da čempionāts basketbolā. Šajā 
sezonā otro gadu pēc kārtas pie-
dalījās arī Vēgales basketbola 
komanda.

 Pateicoties labi organizē-
tam turnīram, katru gadu koman-
du skaits turpina pieaugt. Šajā 
2019./2020. gada sezonā pieda-
lījās deviņas komandas: “Vērga-
le”, “Grobiņa”, “Bārta”, “Dunika”, 
“Gavieze”, “RK Metāls”, “Fēnikss”,  
“Lesjofors” un “Patrioti”. 

Izspēles kārtība paredzēja, ka 
Grobiņā, Dunikā un Vērgalē koman-
das izspēlēs katra ar katru viena 
apļa turnīru un labākās astoņas 
komandas turpinās spēlēt izslēg-
šanas spēlēs. Regulārajā turnīrā 
mūsu komanda spēlēja ļoti atzīs-
tami, zaudējot tikai vienā spēlē 
Dunikas komandai. Vērgales ko-
mandas rezultāti: “Vērgale” – “Gro-
biņa” (60:57), “Vērgale” – “Bārta” 
(86:65), “Vērgale” – “Dunika” 
(88:103), “Vērgale” – “Gavieze” 
(88:65), “Vērgale” – “RK Metāls” 
(92:47), “Vērgale” – “Fēnikss” 
(109:73), “Vērgale” – “Lesjofors” 
(85:72) un “Vērgale” – “Patrioti” 
(97:54). Pēc vienīgā zaudējuma 
ierindojāmies drošā otrā vietā, kas 
izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 
nozīmēja tikšanos ar septītā vietā 
esošo “Patriotu” komandu. Tāpat 
kā pirmajā komandu tikšanās rei-
zē, drošu uzvaru izcīnīja vērgalnieki 
(95:52). 

Pusfinālā pretī stājās mājinieki 
Grobiņas basketbolisti, kuri pusfi-
nālā iekļuva pēc Bārtas komandai 
piešķirtā tehniskā zaudējuma par 
nolikuma neievērošanu. Visu pus-
fināla spēli norisinājās sīva spēko-
šanās. Vadības maiņas bija biežas, 
un nevienai no komandām neizde-
vās izrauties drošā vadībā. Pusotru 
minūti līdz spēles beigām Grobiņai 
bija +6 punkti. Ar presingu likām 
pretiniekam vairākkārtīgi kļūdīties, 
uz ko paši atbildējām ar rezultatī-
viem uzbrukumiem. Beigās laimīga 

“Vērgale” – Grobiņas novada 
čempioni basketbolā

izglābšanās un uzvara ar rezultātu 
82:78.

 Finālā mūs sagaidīja tikšanās 
ar pagājušā gada čempioniem “Du-
niku”. Lai arī komandas nebija opti-
mālos sastāvos, cīņa laukumā bija 
skatāma līdz pēdējai minūtei. Bei-
gās ne bez veiksmes palīdzības tika 
izcīnīta uzvara ar rezultātu 75:71. 

Komandā spēlēja: Raivis Kabi-
ņeckis, Kristaps Kabiņeckis, Aivis 
Sils, Edgars Sils, Lauris Pirktiņš, 
Dāvis Pirtnieks, Egons Aploks, 
Dzintars Semenkovs, Kaspars Tiš-
kus, Kaspars Kviesis, Edgars Svik-
lis, Reinis Trofimovs un Guntis Re-
teris. 

Paldies visiem spēlētājiem, kas 
atrada laiku, lai kopā uzspēlētu, kā 
arī paldies Andim Ādiņam un Gro-
biņas Sporta centram par superīgi 
noorganizēto čempionātu! 

Vērgales basketbolisti turpina 
dalību Liepājas pilsētas čempio-
nātā un Rietumu līgas čempionātā. 
Šajos čempionātos komanda ir ie-
kļuvusi labāko četru komandu pul-
kā, kas nozīmē cīņu par medaļām. 
Tur galvenās cīņas vēl priekšā. 

Vērgales sporta nama vadītājs 
Dzintars Semenkovs
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No 10. līdz 14. februārim Vēr-
gales pamatskolā tradicionāli no-
risinājās Raibā nedēļa, kuras laikā 
skolēni un skolotāji tērpās atbilsto-
ši katrai dienai noteiktos tērpos, 
papildinot tos ar īpašiem aksesu-
āriem. Pirmdiena – frizūru vai pū-
kainā diena, otrdiena – vienkrāsai-
nā diena, trešdiena – sporta veidu 
diena, ceturtdiena – retro diena, 
piektdiena – sarkanā diena.

“Raibās nedēļas” noslēgumā 
Vērgales kultūras namā norisinā-
jās “Popiela”. Tajā šoreiz piedalī-
jās vecāko klašu skolēni no 5. līdz 
9. klasei.

5. klase ar grupas nosaukumu 
“Tuvāk zvaigznēm” attēloja A. Bēr-
ziņu, L. Reiniku un “Prāta vētru”, 

izpildot dziesmas “Es šonakt sēdē-
šu uz jumta”, “Es skrienu” un “Kur 
ir mana lidmašīna”.

6. klase ar grupas nosaukumu 
“Baklažāni” attēloja Veru Serdjuč-
ku un teletūbijus.

7. klase ar grupas nosaukumu 
“Pipargurķīši” attēloja grupas “Re-
mix” dziesmu “Skolas regejs”.

8. klase ar grupas nosaukumu 
“Mežonīgais sešinieks” attēloja 
A. Kiviču, L. Skulmi, Donu, Ozolu, 
“Mūžīgo unisonu” un “Transleite-
ri” ar dziesmām “Vannā”, “Salauz-
ta sirds”, “Ceļu policistu dziesma” 
un “Melnais BMW”.

9. klase ar grupas nosaukumu 
“EKA” attēloja grupu “Dschinghis 
Khan” ar dziesmu “Moskau”.

Visus priekšnesumus vērtēja 
žūrija – skolas vecāku komitejas 
vadītāja Mairita Nelsone, skolas 
lietvede Inga Vītoliņa un Vērgales 
kultūras nama vadītāja Velga Frei-
mane. Katrai klasei pēc žūrijas vēr-
tējuma tika piešķirta nominācija, 
un dalībnieki saņēma saldumu bal-
vas. Noteica arī skatītāju simpātiju. 
Simpātiju balvu ieguva 7. klases 
grupa ar dziesmu “Skolas regejs”!

Pēc pasākuma žūrija pateicās 
“Popielas” dalībniekiem par iegul-
dīto darbu un skaistajiem priekš-
nesumiem un izteica vēlmi nāka-
majā “Popielā” uz skatuves redzēt 
arī skolotāju komandu!

Vita Braže

Raibā nedēļa noslēdzās ar “Popielu”
Foto: K. Balode

Nu jau sesto reizi tika organi-
zēts Pāvilostas atklātais čempio-
nāts galda tenisā. Šogad sacensī-
bas notika 8. februārī Pāvilostas 
sporta zālē, kopumā pulcējot 56 
skolēnus un 23 pieaugušos no 
mūsu pilsētas, pirmo gadu arī no 
Vērgales, Rucavas, Durbes, Kap-
sēdes, Rudbāžiem, Liepājas, Aiz-
putes un citām vietām. Visi dalīb-
nieki tika sadalīti piecās vecuma 
grupās, kurās tad arī tenisa spēlē-
tāji savstarpēji sadalīja godalgotās 
vietas. Arī šogad spēcīgākie tenisa 
spēlētāji izrādījās durbenieki un 
rucavnieki, bet arī pāvilostnieki 
godam izcīnīja godalgotas vietas.

Tenisa spēles iesākās jau no 
agra rīta. Jaunākā vecuma grupā 
startēja 2010. gadā dzimušie spor-
tisti un jaunāki. Šajā grupā spēlēja 
5 meitenes un 11 zēni, kuri vietas 
sadalīja šādi: kategorijā “Meite-
nes” – 1. vietā Airita Barsukova 
(Pāvilosta), 2. vietā Gabriela Signi-
ja Gurska (Durbe), 3. vietā Monta 
Tumpele (Pāvilosta), 4. vietā Ērika 
Ezīte (Pāvilosta) un 5. vietā Katrīna 
Sikorska (Durbe).

Kategorijā “Zēni” – 1. vietā 
Ģirts Kristiāns Ansons (Durbe), 
2. vietā Arturs Lūks (Nīca), 3. vie-
tā Martins Zuļģis (Rucava), 4. vie-
tā Henrijs Rozenbahs (Rucava), 
5. vietā Dāvis Lankovskis (Durbe), 
6. vietā Didzis Eidiņš (Durbe), 
7. vietā Markus Lagzdiņš (Durbe), 

“Atklātais čempionāts galda tenisā 2020”

8. vietā Oskars Jansons (Durbe), 
9. vietā Valters Kopštāls (Durbe), 
10. vietā Edvards Ronis (Durbe) un 
11. vietā Gints Pavlovskis (Durbe).

2008.–2009. gadā dzimušo 
sportistu vecuma grupā startēja 
9 meitenes un 9 zēni. Meitenes 
vietas sadalīja šādi: 1. vietā Ag-
neta Smiltniece (Rucava), 2. vietā 
Samanta Zveja (Pāvilosta), 3. vietā 
Madara Lagzdiņa (Durbe), 4. vietā 
Dženifera Anita Pērkona (Rucava), 
5. vietā Adelīna Brūkle (Pāvilosta), 
6. vietā Simona Padrēvica (Pāvil-
osta), 7. vietā Simona Kokarēviča 
(Durbe), 8. vietā Keisija Gurska 
(Durbe) un 9. vietā Lauma Baltra-
kova (Durbe).

Zēni – 1. vietā Aleksis Ralfs 
Zeme (Rucava), 2. vietā Dāvis Nar-
kus (Rucava), 3. vietā Aleks Ci-
mers (Rucava), 4. vietā Intars Pēr-
kons (Rucava), 5. vietā Reinis Liepa 
(Vērgale), 6. vietā Kārlis Jakovļevs 
(Durbe), 7. vietā Edgars Foldāts  
(Durbe), 8. vietā Miks Stagņijenko 
(Rucava) un 9. vietā Roberts Vēr-
nieks (Pāvilosta).

2005.–2007. gadā dzimušo 
sportistu vecuma grupā startēja 
4 meitenes un 14 zēni. Vietu sa-
dalījums šāds: meitenes – 1. vietā 
Sonora Pērkona (Rucava), 2. vie-
tā Sanija Dejus (Rucava), 3. vie-
tā Aelinda Geruļska (Durbe) un 
4. vietā Renāte Freimane (Rucava).

Zēni – 1. vietā Roberts Jakov-

ļevs (LKSS), 2. vietā Roberts Buļ-
ko (LKSS), 3. vietā Aleksandrs 
Freibergs (LKSS), 4. vietā Kirils 
Kaļiņins (LKSS), 5. vietā Emīls Ro-
nis (Durbe), 6. vietā Kristiāns Ro-
berts Gertsons (Pāvilosta), 7. vietā 
Valters Dēvics (Vērgale), 8. vietā 
Kārlis Gustavs Šķuburs (Durbe), 
9. vietā Jānis Bunka (Vērgale), 
10. vietā Kristers Jurjens (LKSS), 
11. vietā Edgars Kravecs (Vērgale), 
12. vietā Elans Ansons (Durbe), 
13. vietā Daniels Dolgijs (Vērgale) 
un 14. vietā  Mārtiņš Pērkons (Ru-
cava).

2003.–2004. gadā dzimušo 
sportistu vecuma grupā startēja 

kus Ozols (LKSS), 2. vietā Vasilijs 
Jeršovs (Liepāja), 3. vietā Gunārs 
Jēkabsons (Liepāja), 4. vietā Sandis 
Bieriņš (Priekule), 5. vietā Uldis 
Kristapsons (Pāvilosta), 6. vietā 
Ainars Gierkens (Aizpute), 7. vie-
tā Aleksandrs Dudkins (Liepāja), 
8. vietā Guntis Balodis (Pāvilosta), 
9. vietā Aldis Barsukovs (Pāvilos-
ta), 10. vietā Gatis Sirmanovčs 
(Liepāja), 11. vietā Askolds Vētra 
(Liepāja), 12. vietā Jānis Lubinovičs 
(Kapsēde), 13. vietā Matīss Auziņš 
(Rudbāži), 14. vietā Zigis Smirnovs 
(Liepāja), 15. vietā Ivo Jaunzems 
(Pāvilosta), 16. vietā Agris Zieme-
lis (Aizpute), 17. vietā Olivers Zutis 
(Liepāja) un 18. vietā Imants Mar-
kovskis (Liepāja).

Liels paldies galda tenisa tre-
nerēm Daigai un Līgai par lielo 
skolēnu skaitu piesaisti sacensī-
bām un sacensību protokolēšanu!

Liels paldies Liepājas rajona 
Sporta skolas direktora vietniecei 
Litai Lejai par skaistajiem diplo-
miem!

Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs

un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

27. februārī Vērgales kul-
tūras namā uz atpūtas pēcpus-
dienu “Vēl gadi ies – tik skaisti 
gari, tie nebeigs tevi reibināt” 
atkal tikās seniori un cilvēki ar 
īpašām vajadzībām no Vērgales, 
Ziemupes, Saraiķiem, Ploces, 
Bebes un ciemiņi no Pāvilostas 
un Liepājas. 

Pasākumu atklāja Vērgales 
kultūras nama vadītāja Velga 
Freimane ar dzejas rindām, ko 
papildināja Noras Kurmes dzie-
dātās dziesmas. Viena no tām bija 
Noras komponētā ar Rasmas Vēr-
nieces vārdiem. 

Šajā muzikālajā pasākumā pie 
galdiņiem bija iespēja redzēt da-

žādus muzikālus priekšnesumus, 
piedalīties atrakcijās un vienkārši 
baudīt  atkalredzēšanās prieku. 
Vispirms klausītājus priecēja an-
samblis “Sol mažors” no Liepājas 
un Vērgales senioru ansamblis 
“Vakarvējš”. Ar savu programmu 
atpūtas pasākumā piedalījās arī 
Vērgales pamatskolas folkloras 
kopa “Čabraki” skolotājas Maritas 
Kalējas vadībā. Savukārt tie, kas 
vēlējās uzdejot, to varēja izdarīt 
muzikanta Viļņa jautrajos deju 
ritmos, un neizpalika arī kopīgi 
dziedātās dziesmas.

Paldies SIA “Muižkalniņi” par 
gardumiem un svētku torti!

Vita Braže

Seniori tiekas Vērgalē

1 meitene un 3 zēni. Vietu sadalī-
jums šāds: meitenes – 1. vietā Kar-
līna Vītola (Rucava), bet zēniem 
– 1. vietā Jānis Ūdriņš (Pāvilosta), 
2. vietā Dāvids Ogorcevs (Rucava) 
un 3. vietā Miks Kalējs (Vērgale).

2002. gadā dzimušo un vecā-
ku sportistu grupā jeb “Pieaugušo 
grupā” startēja 5 sievietes un 18 vī-
rieši. Vietu sadalījums šāds: kate-
gorijā “Sievas” – 1. vietā Gaida Bur-
be (Aizpute), 2. vietā Laila Priedola 
(Pāvilosta), 3. vietā Aija Barsukova 
(Pāvilosta), 4. vietā Arita Mūrniece 
(Pāvilosta) un 5. vietā Liene Volen-
berga (Pāvilosta).

Kategorijā “Vīri” – 1. vietā Mar-
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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 aprīļa izdevumam jāiesniedz līdz 30. martam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 
73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Tas bija mīlestības ceļš,
Ko, māt, tu atstāji aiz sevis...

(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību vijoļspēles skolo-

tājai Dace BĒRZNIECEI, 
māmiņu pavadot!

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 
vijoļspēles klases audzēkņi un vecāki

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, –
Tas nezūd. Tas paliek.

(I. Egle)
Skumju brīdī izsakām 

visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei 
Dacei BĒRZNIECEI, 

māmiņu pāragri mūžībā pavadot!

Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas kolektīvs

LĪDZJŪTĪBAS

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas bibliotēkā no 2. marta apskatāma pāvilostnieces Dai-

gas Krzištekas darbu izstāde “VISU DARU PATI”.
l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē no 2. marta līdz 24. 

aprīlim skatāma fotoentuziasta Pētera KIRILOVA izstāde “MIRKĻI 
IZ DABAS”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē no 24. marta ap-
skatāma Palangas Kūrorta muzeja (Lietuva) izstāde “PALANGA – KŪ-
RORTU PILSĒTA”. Izstādē būs iespēja apskatīt pludmales kultūru, modi un 
kūrorta uzplaukuma epizodes no 20 gs. 60.–80. gadiem līdz mūsdienām.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 6. aprīļa līdz 14. maijam 
būs skatāma Gunas Bērziņas ceļojošā fotoizstāde “CEĻĀ” (“Piedzīvo 
savu Indiju jeb Kā es braucu no Cēsīm ziemā Sauli meklēt uz Indiju”). 

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 14. martā plkst. 15.00 bērnu 
vokālo ansambļu un popgrupu sadziedāšanās festivāls “MARTA VĒ-
JOS”. 

l 25. martā plkst. 14.00 PIEMIŅAS BRĪDIS pie Represēto ak-
mens Pāvilostā.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 27. martā plkst. 17.00 aizsāk-
sim jaunu tradīciju – sarunu pēcpusdienas “PĀVILOSTAS SKARTIE”. 
Pavisam skaidri zināms, ka viena no sarunu dalībniecēm būs dziesmi-
niece Samanta Barsukova, otru viesi paturēsim vēl noslēpumā. Sekojiet 
līdzi reklāmai www.pavilosta.lv un pilsētas informācijas stendos.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 9. aprīlī plkst. 19.00 Pāvilos-
tas amatierteātris izrādīs šīs sezonas jauniestudējumu – izrādi M. Zīle 
“ZVIRBUĻU BROKASTIS”. 

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 13. aprīlī  plkst. 12.00 Liel-
dienu pasākums “SPĪDI NU, SAULĪTE!” ar pašdarbnieku koncertu un 
Lieldienu rotaļām.

VĒRGALĒ 
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.

l 25. martā plkst. 12.00 Vērgales kapsētā pie piemiņas akmens 
ATCERES BRĪDIS komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

l Vērgales kultūras namā svētdien, 5. aprīlī, plkst. 15.00 ar savu 
pirmo koncertprogrammu Latvijā uzstāsies Jorans Steinhauers kon-
certā “LATIŅŠ. LETIŅŠ. SAVĒJAIS”. Skanēs mums pazīstamās viņa 
dziesmas īpaši sirsnīgā atmosfērā. Tie, kas klausās “Mana sirdsdzies-
ma” televīzijā, redzēja interviju ar mākslinieku. Ārzemnieks, bet labi runā 
un ciena mūsu latviešu valodu. Ieejas biļete 5 EUR, skolēniem 2 EUR. 
Iespējama biļešu rezervācija ar vietu zālē. Lūdzu, atnāc, atbrauc un pa-
saki arī saviem radiem un draugiem par koncertu.

l 4. aprīlī plkst. 14.00 Vērgales kultūras namā muzikāli izzinošs 
pasākums “AI JEL, MANU SKAŅU BALSU”. Piedalās folkloras kopa 
“Suitu vīri”, folkloras kopa “Atštaukas” un Otaņķu etnogrāfiskais an-
samblis. Organizē biedrība “Ziemupīte” sadarbībā ar Vērgales kultūras 
namu. Ieeja par ziedojumu turpmākajiem pasākumiem. Vairāk informā-
cijas – facebook.com/ziemupite.

l 12. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 14.00 zaķis Garausis aicina uz 
LIELDIENU LUSTĒŠANOS Vērgales centrā!

ZIEMUPĒ
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 tālr. 29437166. Ieeja – 10 EUR no ģimenes.

l 21. marta rītā no plkst. 6.10 Ziemupes jūrmalā Ziemupes fol-
kloras draugu kopa aicina svinēt PAVASARA SAULGRIEŽUS JEB LIEL-
DIENAS.

l 25. martā plkst.12.00 PIEMIŅAS BRĪDIS pie Ziemupes gaišā 
skumju akmens.

l 13. aprīlī plkst. 13.00 Ziemupes tautas namā ciemosies ama-
tierteātris “Projekts” ar izrādi “AIZIET JŪRIŅĀ!”. Izrāde veidota pēc 
Janas Egles stāsta “Aiziet jūriņā!”. Janas stāsts savukārt ir sarakstīts 
pēc reāla nostāsta par kādiem senākiem notikumiem Ziemupē. Kas tāds 
nemaz tik bieži neatgadās! Izrādei tapt līdzējusi Liepājas teātra aktrise 
Karīna Tatarinova. Visi mīļi aicināti!

Nu, māmulīt, kā plecu lakats
Tavs mūžs ir beidzot noadīts... 
Izsakām sirsnīgu pateicību visiem 

radiem, kaimiņiem, draugiem, paziņām par 
līdzjūtības apliecinājumiem un skaista-
jiem ziediem, izvadot mūsu mīļo Austru 
Plūdumu smiltainē.

Īpašs paldies personīgi Ainaram Spirģim 
un viņa izvadīšanas biroja darbiniekiem, 
Gunāram Kristvaldam un Tālim Marhilē-
vičam par jaukajiem vārdiem un mūziku, 
kā arī Pāvilostas Sociālās aprūpes centra 
vadītājai Mairai Briedei un visam kolek-
tīvam par mammas aprūpi līdz pēdējam 
elpas vilcienam.

 Meita un pārējie piederīgie

PATEICĪBA

â Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
10. martā no plkst. 9.00 līdz 12.00. 
Nākamā pieņemšana notiks 14. aprīlī.

â VĒRGALES APTIEKA, kas atrodas 
“Vērgales veselības centra” ēkā Vērgalē, ir 
sazvanāma pa tālruni 65796365 (LMT).

â Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Laila JANKOVSKA no 4. aprīļa 
līdz 20. aprīlim (ieskaitot) būs ikgadējā 
atvaļinājumā.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

VELTA BENETE  
(26.07.1931.–22.02.2020.) 

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2020. gada februārī Pāvilostas novadā reģistrēta 1 laulība! 

Sveicam ģimeni!

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

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības 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 
Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 23.03. 10.30 06.05 10.30 Dzintara 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”

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās 
apskates laiki un vietas Pāvilostas novadā

LŪGUMS DĀVINĀT!
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolai projekta realizācijai 

nepieciešamas VECAS KOKA DURVIS, 

kuras pēc tam tiks apgleznotas maijā paredzētajā mākslas festivālā 
“Ienāc Pāvilostā”. Ja jums ir nevajadzīgas un netiek izmantotas 

vecas koka durvis, skolas skolotāji priecāsies tās saņemt. 
Sīkāka informācija pa telefonu 63498435 vai 22332642. 

AICINĀJUMS “BĒRNU ŽŪRIJAS 2019” 
DALĪBNIEKIEM

Visi bērni, kas 2019. gadā piedalījās “Bērnu žūrijas” grāmatu lasīšanā, 
tiek laipni aicināti uz noslēguma pasākumu 20. martā plkst. 15.00. 

Satiksimies Pāvilostas bibliotēkā un tad dosimies dabā...
Sakarā ar to bibliotēkas darba laiks 20. martā būs 

no plkst. 9.30 līdz 15.00.

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

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

Par bezmaksas juridiskajām konsultācijām 
iedzīvotājiem lūgums skatīt informāciju www.pavilosta.lv 

vai zvanīt pa tālruni 63498261.


