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…dod citiem sevī labo,
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs.
Lai kurp tu iesi – tavi soļi ziedēs,
Lai ko tu teiksi – tavi vārdi plauks!

(M. Laukmane)

SVEICAM NOVADA PEDAGOGUS 
SKOLOTĀJU DIENĀ!
Lai jums pietiek spēka, enerģijas, pacietības, 
aizrautības un mīlestības katrai dienai!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem un novembrī ie-
rastajiem svinīgajiem pasākumiem Pāvilostā un Vērgalē, 
arī šogad Pāvilostas novada iedzīvotāji aicināti pieteikt 
novadniekus un institūcijas pašvaldības apbalvojumiem, 
lai valsts svētku pasākumos varētu godināt pieteiktos pre-
tendentus.

Līdz 20. oktobrim aicinām pieteikt līdzcilvēkus un 
teikt par viņiem labus vārdus šādās nominācijās:

â “GODA NOVADNIEKS” – augstākais Pāvilostas no-
vada apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem 
novada labā;

â “LABAIS DARBS NOVADAM” – apbalvojums, ku-
ram tiek izvirzīti nominanti par iedzīvotāju iesaistīšanu 
sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesumu novadam un 
nesaņemot par to materiālu atlīdzību.

Aicinām aktīvi balsot arī par vienu no trim kandidā-
tiem, kas izvirzīti titulam “GADA NOVADNIEKS” – Pā-
vilostas novada apbalvojumam, ko piešķir par nozīmīgu 
ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnie-
ciskajā un privātuzņēmuma darbā par konkrētu periodu.

Vēršoties ar rakstisku iesniegumu Pāvilostas novada 
domē (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), izvirziet līdzcilvēkus 
PATEICĪBAS raksta saņemšanai. Iesniegumā jānorāda ie-
teiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, ieņemamais amats vai 
nodarbošanās, vispusīgs nopelnu apraksts, par kuriem 
apbalvot ar Pāvilostas novada apbalvojumu, kā arī iesnie-
dzēja (fiziska persona) vārds, uzvārds vai (juridiska perso-
na) nosaukums. Pateicības rakstu piešķir, atzīmējot darba 
jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti 
augstākie Pāvilostas novada pateicības apliecinājumi, kā 
arī par sabiedrisku darbu otra cilvēka labā.

Balsošanas urnas un anketas ir izvietotas novada paš-
valdības ēkā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), Vērgales pagas-
ta pārvaldē, Pāvilostas novada Tūrisma informācijas cen-
trā un visās novada bibliotēkās. 

Arī šogad balsot par nomināciju “Gada novadnieks – 
2020” varat elektroniski Pāvilostas novada mājaslapā 
www.pavilosta.lv (labajā augšējā stūrī meklējiet zilu lodziņu 
ar uzrakstu “Aptaujas anketas 2020. gada nominācijām”). 

Esiet atsaucīgi!

Nominācijai “LABAIS DARBS NOVADAM 2020” izvirzu: 

                                                                           

(pretendenta vārds, uzvārds)

PAMATOJUMS

ANKETAS IESNIEDZĒJS

    

                 (paraksts)                                                                                                                (vārds, uzvārds) 

Nominācijā “GADA NOVADNIEKS 2020” balsoju par: 

Lūgums ar krustveida atzīmi x atzīmēt jūsu izvēli. Anketa tiks uzskatīta par derīgu ar vienu veiktu atzīmi.

Pāvilostas vidusskolas absolvents MIHAĒLS DOROŅINS – par Pāvilostas skolas un novada tēla popularizē-
šanu, uzrādot augstus rezultātus valsts krievu valodas olimpiādē, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos ar darbu 
“Lilienfeldu dzimtas īpašuma Sakas-Upesmuižas kompleksa centrālās ēkas digitāla rekonstrukcija” un nozīmīgu 
ieguldījumu fizikas stundu veidošanā interneta vidē.

Tūrisma uzņēmēji INGRĪDA un ROLFS JANSONI – darbodamies laivu iznomāšanas un jūras rotu gatavoša-
nas biznesā, vienlaikus dod ļoti lielu ieguldījumu Pāvilostas pilsētas un visa novada vārda popularizēšanā kā Latvijā, 
tā ārpus tās robežām. Rolfs ir apveltīts ar stāstnieka talantu, viņa profilam Facebook.com ir milzums sekotāju, kuri 
līdz ar to iepazīst gan mūsu novadu, gan visas Latvijas dabas skaistumu. Rolfs vienmēr atbalsta novadā rīkotos 
tūrisma pasākumus gan praktiski, gan ar oriģinālām idejām. Savukārt Ingrīda ar spēju radīt skaistas rotas no nekā 
mudina mūs saskatīt skaistumu šķietami vienkāršās lietās, viņas salons Pāvilostas ostā tūrisma sezonas laikā pul-
cina daudzus viesus gan no Latvijas, gan ārvalstīm, tādējādi nesot Pāvilostas vārdu pasaulē.

Vērgales pagasta zemnieks MĀRTIŅŠ AKERFELDS – desmit gadu laikā ir iekopis lielāko bioloģisko saimnie-
cību Pāvilostas novadā. Kā liecina pats saimniecības nosaukums “Bitex”, sākotnējā nodarbošanās bijusi biškopība, 
kad aprūpē bijušas ap 280 bišu saimēm. Vēlāk uzsākta gaļas liellopu audzēšana. Saimniecības ganāmpulkā ir vai-
rāk nekā 160 Šarolē un Limuzīna šķirnes liellopu. Saimniecība apstrādā ap 700 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes Pāvilostas, Grobiņas, Aizputes, Durbes, Rucavas un Nīcas novadā. Ik gadu tiek audzēti rudzi, auzas, vasaras 
kvieši un griķi, pārējā platībā ir zālāji un papuve. Pēc Vides kvalitātes dienesta bioloģiskās graudu kaltes sertificē-
šanas iepērk no bioloģiskajām saimniecībām graudus, tos kaltē, uzglabā un tirgo.

!
Aicinām izvirzīt gada labākos novadniekus!

Martas Rozītes (Pāvilostas MM, 1. klase) zīmējums.
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS un Andris ZAĻKALNS, kā 
arī pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds 
MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS un lietvede Anita 
SPRUDZĀNE. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Vita CIELAVA. Sēdi proto-
kolēja pašvaldības lietvede Liene VOLENBERGA. Sēdē tika izskatīti 28 darba kārtības 
punkti.

Dome nolēma: 
â ar 2020. gada 1. septembri grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štatu saraksta 

un tarifikācijas sadaļu Pāvilostas PII “Dzintariņš”, Vērgales PII “Kastanītis”, Pāvil
ostas pamatskolai un Pāvilostas pilsētas kultūras namam, finansējums atalgojuma 
palielināšanai rodams attiecīgās iestādes budžetā.

â ar 2020. gada 1. septembri papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štatu sa-
raksta un tarifikācijas Vērgales PII “Kastanītis” sadaļu ar štata vienību “bērnu pava-
donis”, finansējums štata vietas finansēšanai rodams iestādes budžetā.

â piešķirt papildu degvielas limitu Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK va-
dītājai un izdarīt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitu saraksta 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama sadaļā. Piešķirt papildu limitu Vērgales pamatsko-
las skolotājai un piešķirt degvielas limitu Vērgales pamatskolas sporta skolotājam, 
izdarīt grozījumus un papildināt Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitu sa-
raksta Vērgales pamatskolas sadaļu. Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības trans-
porta degvielas patēriņa normu sarakstu.

â veikt nekustamā īpašuma “Ploce 2”7, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-
dā, zemes 542/9624 domājamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas no-
vada pašvaldības vārda. Par nekustamā īpašuma “Ploce 2”7, Plocē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, atsavināšanu lemt pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â apstiprināt nekustamā īpašuma “Inti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
izsoles rezultātus par labu z/s “Saimes spēks”, reģ. Nr. 42101024369, par nosolīto 
pirkuma maksu 11 691,00 EUR. Nolēma slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu 
ar z/s “Saimes spēks”. 

â atlikt iesnieguma “Par finansējuma piešķiršanu” izskatīšanu līdz pašvaldības 
2021. gada budžeta sastādīšanai.

â apstiprināt grozījumus Vērgales pagasta pārvaldes nolikumā. Grozījumi stājas 
spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

â apstiprināt Vērgales kultūras nama nolikumu jaunā redakcijā. Nolikums sājas 
spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi atzīt par spēku 
zaudējušu ar Pāvilostas novada domes 27.08.2009. sēdes lēmumu prot. Nr.5.,3.§. ap-
stiprināto Vērgales kultūras nama nolikumu.

â apstiprināt Pāvilostas pilsētas kultūras nama nolikumu jaunā redakcijā. No-
likums sājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi 
atzīt par spēku zaudējušu ar Pāvilostas novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu 
prot. Nr.7., 31.§. apstiprināto Pāvilostas pilsētas kultūras nama nolikumu. Saska-
ņoja Pāvilostas pilsētas kultūras nama pasākumu apmeklētāju iekšējās kārtības 
noteikumus.

â apstiprināt nolikumu par stipendijām 9. klašu skolēniem Pāvilostas novadā. 
Nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Atzīt par spēku zaudējušu ar 
Pāvilostas novada domes 24.11.2011. sēdes lēmumu prot. Nr.15.,7.§ apstiprināto noli-
kumu par stipendijām 9.–12. klašu skolēniem Pāvilostas novadā.

â uz 5 gadiem izīrēt privātpersonai divistabu dzīvokli  adresē “Ploce 15”13, Plo-
cē, Vērgales  pagastā,  Pāvilostas  novadā.

â ar 01.10.2020. izbeigt īres līgumu ar privātpersonu par pašvaldības dzīvokļa 
“Sudrabi”16, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu. 

â uz 5 gadiem iznomāt privātpersonai nekustamo īpašumu “Stallīši” Nr.14., Vēr-
galē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â uzņemt vienu privātpersonu dzīvokļu rindā kā personu, kura ar dzīvojamo 
platību nodrošināma vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei 
A. Sprudzānei reģistrēt personu dzīvokļu rindā.

â uz 1 gadu izīrēt privātpersonai vienistabas dzīvokli adresē “Ploce 23”15, Plo-
cē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860090135 un brīvdienu 
mājai ar kadastra apzīmējumu 64860090135001 šādu adresi: “Priedaine”, Sakas pa-
gasts, Pāvilostas novads, LV3466.

â uz 5 gadiem privātpersonai iznomāt pašvaldības piekritīgo zemi “Kadiķi”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960030106, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 64960030106 platībā 0,6551 ha. Noteica nomas maksu 1,5% no 
zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, papildus nomas 
maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â ar 2021. gada 1. janvāri izbeigt 2016. gada 1. februārī noslēgto zemes nomas lī-
gumu ar Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evaņģēliski luterisko draudzi par nekustamo 
īpašumu Kalna iela 15a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â uz 5 gadiem privātpersonai iznomāt daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Ploce 23”, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960060017, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960060017 platībā 0,9 ha. Noteica nomas 
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NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

maksu 1,5% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, 
papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašu-
ma nodokli.

â noteikt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zeltenes iela 6, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 64130060061), zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējums 64130060061 platībā 0,5000 ha jaunu zemes vienību veidošanai, detalizē-
jot un konkretizējot teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, 
aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām. 

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Pāvil
ostā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130010004 sa-
dalīšanai. Nolēma saglabāt un piešķirt adreses, noteica nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība (ha) Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība 
teritorijas 
plānojumam 

64130010260 0,1476 
(vairāk vai mazāk)

Zemes vienībai un ēkām 
ar kadastra apzīmējumiem
64130010004001,
64130010004002 un
64130010004003
saglabāt adresi Smilšu iela 
3, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466

0601
Individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūve

64130010261 0,1933 
(vairāk vai mazāk)

Zemes vienībai piešķirt 
adresi Oļu iela 2, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV-3466 

0601 Individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūve

â apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Dižbrūveri”, Vērga
les pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960030241 
sadalīšanai. Nolēma saglabāt un piešķirt nosaukumus, adreses un noteica nekustamo 
īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība 
(ha)

Nosaukums un adrese NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960030345 2,02 
(vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai un ēkai 
saglabāt nosaukumu un adresi 
“Dižbrūveri”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960030346 18,13 
(vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu “Lauku 
Dižbrūveri”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads 

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Kalna iela 15a, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64130010148, kas sastāv no zemes vienības 0,0538 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 64130010148). Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu 
nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā” noteiktajā kārtībā organizēt īpašuma atsavināšanu.

â apstiprināt Pāvilostas novada domes Medību koordinācijas komisiju šādā sa-
stāvā: Gunta Kazeka, Uldis Ozols, Aldis Ansons, Andris Bumbieris, Ralfs Jenerts, Vita 
Cielava. Uzdeva kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam 
par personām, kuras beidz pildīt Medību koordinācijas komisijas locekļa pienāku-
mus un kuras uzsāk pildīt Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumus. Ar šī 
lēmuma spēkā stāšanās brīdi atcelt Pāvilostas novada domes 2020. gada 27. augusta 
sēdes lēmumu “Par Medību koordinācijas komisijas sastāva aktualizēšanu”, proto-
kols Nr.12., 18.§.

â apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra sais-
tošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 23. 
janvāra saistošajos noteikumos “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2020. ga-
dam””. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstvei-
dā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai.

â atcelt Pāvilostas novada domes 27.08.2020. lēmumu “Par termiņā nenomaksā-
tā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā” 
(protokols Nr.12.,6§).

â izvirzīt apbalvojumam “Gada novadnieks 2020” šādas personas: Mihaēls Doro-
ņins, Jansonu ģimene (Rolfs un Ingrīda Jansoni), Mārtiņš Akerfelds.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 22. oktobrī Pāvilostas novada pašval-
dībā.

Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 29. oktobrī Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” informē, ka, pamatojoties uz nākamajā gadā 
plānoto finansējuma samazinājumu konsultantu dar-
ba nodrošināšanai un Pāvilostas novada konsultantes 
lūgumu, ar 2020. gada 30. septembri tiek pārtrauk-
tas LLKC konsultantes Santas Ansones konsultā-
cijas Pāvilostas novadā.

LLKC arī norāda, ka 2021. gadā tiek plānots būtisks finansējuma 
samazinājums Valsts Lauku tīkla un Zivsaimniecības sadarbības tīkla 
deleģēto funkciju veikšanai, tādēļ netiks meklēts jauns novada lau-
ku attīstības konsultants.

Taču arī turpmāk būs pieejams finansējums konsultācijām ekono-
mikā, augkopībā, lopkopībā un mežkopībā. LLKC meklēs iespējas tur-
pināt darbu arī citās jomās, tai skaitā zivsaimniecības popularizēšanā, 
mācību, saimniecību apmeklējumu organizēšanā, vietējā tirgus un 
uzņēmējdarbības veicināšanā laukos. Iespēju robežās klientiem tiks 
nodrošinātas arī vienkāršas konsultācijas un informatīvais atbalsts.

Tuvākā vieta, kur šobrīd ir iespējams saņemt klātienes konsultāci-
jas, ir Liepājas birojā, Bāriņu ielā 15, Liepājā, kā arī pēc klienta lūguma 
var sarunāt tikšanos citviet. 

Kontakti turpmākām konsultācijām un informācijai: tālrunis 
27843096, epasts liepaja@llkc.lv. 

INFORMĒJAM!

Eiropas Komisija ir pieņēmusi 
lēmumu atļaut ES dalībvalstīm, 
tostarp Latvijai, izmaksāt lielā-
ku vienotā platības maksājuma 
(VPM) un bioloģiskās lauksaim-
niecības maksājuma avansu. VPM 
avanss būs par 20% lielāks nekā 
citus gadus un tiks izmaksāts 70% 
apmērā, bet bioloģiskās lauksaim-
niecības avansa maksājums būs 
85% apmērā. Šāds lēmums pie-
ņemts, lai mazinātu lauksaimnie-
ku finansiālās grūtības un naudas 
plūsmas problēmas, ko izraisījusi 
Covid19 pandēmija.

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
pirmās avansa izmaksas veiks, 
sākot ar 16. oktobri. VPM avansu 
saņems lauksaimnieki, kuru saim-
niecībās būs pabeigtas administra-
tīvās pārbaudes, savukārt bioloģis-
kās lauksaimniecības maksājuma 
avansu saņems lauksaimnieki, 
kuru saimniecībās būs pabeigta 
atbilstības nosacījumu pārbaude, 
tādēļ Zemkopības ministrija un 
LAD aicina lauksaimniekus pār-
liecināties elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā, vai ir sniegtas visas 
nepieciešamās atbildes LAD.

Paredzams, ka oktobrī vienotā 

platības maksājuma avansa mak-
sājumi sasniegs 102 miljonus eiro. 
Plānotā vienotā platības maksāju-
ma likme šogad ir lielāka nekā 
iepriekšējos gados – aptuveni 90 
eiro par hektāru, un avansā lauk-
saimnieki saņems 61,60 eiro par 
hektāru. Bioloģiskās lauksaimnie-
cības maksājuma likme (atkarībā 
no audzētajiem kultūraugiem) pa-
likusi nemainīga – no 97 līdz 485 
eiro par hektāru.

Tiem lauksaimniekiem, kuri 
vasarā ir saņēmuši VPM avansa 
maksājumu kā īstermiņa aizdevu-
mu, no aprēķinātās kopējās atbal-
sta summas vispirms tiks ieturēts 
izmaksātais aizdevums. Atlikusī 
summa tiks pārskaitīta uz lauk-
saimnieka bankas kontu. 

Pārējos platību maksājumus 
LAD sāks izmaksāt šāgada de-
cembrī. 

Informāciju sagatavoja 
Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja,

tālrunis 67027070 un 
26534104, epasts 

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lauksaimnieki vienotā 
platībmaksājuma avansu 
sāks saņemt no 16. oktobra Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās 

vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam” īstenošanai
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 9. novembra līdz 9. decembrim.
8. kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 269 650,49 EUR.
M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 41 883,13 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, Krasta ielā 12, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV3430.
Kontaktpersona: Inita Ate, tālr. 26595623, Santa Brāle, tālr. 29164833, epasts info@lrpartneriba.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.lrpartneriba.lv.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 
Projektu iesniegumus iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv.

Konkurss izsludināts šādai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai:

Rīcība  M1/R1 ELFLA LEADER
Rīcības nosaukums Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai
Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

Kārtai piešķirtais finansējums: 269 650, 49 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam

50 000 EUR pamatlīdzekļu iegādei

Maksimālā atbalsta intensitāte 70% – privātiem, 70% – kopprojektiem

Aktivitāšu apraksts Šajā rīcībā paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnie-
ciskās darbības jomās, īpaši tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves 
videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru 
attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Paredzēts arī atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmu-
mus, jaunos uzņēmumus darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai, radot augstāku pievienoto 
vērtību produktiem, modernizēt uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk kvalitatīvākus produktus, 
sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti līguma 
par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecību. Rīcībā paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas 
veicina darbinieku produktivitāti, apmācības.

Lauku attīstības programmas 
apakšpasākuma   aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:
1) jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizē-
šanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2) lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
3) vietējās produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu 
realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
4) darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projektu īstenošanas teritorija Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novads 
Rīcība M2/R1 ELFLA
Rīcības nosaukums: Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām
Mērķis: Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.  
Kārtai piešķirtais finansējums: 41 883,13 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam 8000 eiro pamatlīdzekļu iegādei 

Maksimālā atbalsta intensitāte 85% – sabiedriskā labuma projektiem

Projektu iesniedzēji Biedrības un nodibinājumi

Rīcības nosaukums 
un aktivitāšu apraksts 

1. aktivitāte. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem.
Mūžizglītības iespējas, interešu izglītības iespējas visos vecumos, sociālo pakalpojumu attīstība vai 
uzlabošana, brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu izveide, jauniešu 
centri, aprīkojumu un tehnikas iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, sporta inventāra iegāde, 
kopienu centru izveidošana vai esošo uzlabošana, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi, tautas tērpu 
iegāde pašdarbības kolektīviem, nometņu, apmācību organizēšana. 
Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura 
rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. 
Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības laikā. Nosacī-
jumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 
Nr.598 6. pielikumam.

Lauku attīstības programmas 
apakšpasākuma    aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, 
sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai.

Projektu īstenošanas teritorija Grobiņas, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Vaiņodes, Priekules un Aizputes novads 
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NOTIKUMI 
2020. gada septembrī

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
SEPTEMBRĪ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Saņemta informācija, ka automašīnai, kas bija novietota Dzintaru ielas 103. nama 
pagalmā, sadurtas riepas. Sākotnēji cietusī persona atteicās rakstīt iesniegumu, bet vē-
lāk automašīnas īpašnieks konstatēja, ka kāds ir iekļuvis arī viņa īpašumā Tirgus ielā. 
Pašvaldības policija par notikušo ziņoja Valsts policijai, kas uzsāka procesuālās darbības.

â Mēneša laikā četras automašīnas atradās 326. ceļa zīmes (apstāties un stāvēt aiz-
liegts) darbības zonā. Visu automašīnu vadītājiem sastādīti protokoli paziņojumi par ko-
pējo summu 160 EUR.

â Saņemta informācija, ka Pāvilostā uzlauzta dārza mājiņa un nozagtas dažādas 
sadzīves lietas (drēbes, soma u.c.). Apskatīta notikuma vieta. Cietušais no iesnieguma 
rakstīšanas atteicās. Par notikušo informēta Valsts policija.

â Tika ziņots, ka Pāvilostā, Kalna ielas stāvlaukumā, alkohola reibumā esoša per-
sona traucē citiem cilvēkiem. Ierodoties uz vietas, konflikts tika atrisināts. Persona tika 
brīdināta par iespējamo sodu par šo darbību.

â Saņemta informācija, ka Vērgales pagastā kādā saimniecībā pienācīgi netiek uztu-
rēti mājlopi, kūtī ilgstoši neesot tīrīti mēsli. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstip-
rinājās – lopi ilgstoši guļ mēslos. Tika uzņemtas fotogrāfijas, kas kopā ar visu informāciju 
nosūtītas attiecīgajiem dienestiem.

â Pie Sakas tilta uz Ventspils šosejas brīdinātas divas personas par nepieciešamību 
izmantot atstarojošos elementus, pārvietojoties ar velosipēdu tumšajā diennakts laikā.

â Saraiķos klaiņojošs suns bija sakodis otru suni. Patrulēšanas laikā klaiņojošais 
suns netika atrasts.

â Vērgales pagastā nodrošināta sabiedriskā kārtība “Mini rallija 2020” laikā.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

AS “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA 
“Eko Kurzeme” un SIA “Eco Baltia vide” un veikaliem “Top!” šķirošanas kampaņā “Elektro-
nikas šķiratlons” aicina Pāvilostas novada iedzīvotājus līdz 19. oktobrim pieteikt nolie-
toto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no mājsaimniecībām vai 
uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu “Top!” dāvanu 
kartes 20 un 30 eiro vērtībā.

Elektronikas izvešanai var pieteikties, aizpildot reģistrācijas anketu vietnē https://
ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz epastu elektronika@
ecobaltiavide.lv un norādot precīzu adresi, elektropreču apjomu un kontaktinformāciju.

Elektrotehniku no pieteiktajām adresēm Pāvilostas novadā savāks no 28. līdz 30. 
oktobrim no plkst. 7.00 visas dienas garumā. Drošības nolūkos elektronika tiek savākta 
bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai pie nama 
vai ēkas ārdurvīm, ārpus nožogotas teritorijas, brīvi pieejamā vietā. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas ma-
šīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu 
krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī 
kopā ar elektroniku var nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. Lai pieteiktu izve-
šanu adresē, mazākajam nododamo lietu svaram kopā jābūt vismaz 30 kg.  

Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces, akumulatorus un 
baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.

Piedaloties “Elektronikas šķiratlonā”, ikviens dalībnieks var pretendēt uz noderīgām 
balvām. Visi Pāvilostas novada iedzīvotāji, kas izmantos akciju, piedalīsies izlozē par 
veikala “Top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā.  Savukārt tas, kurš akcijas laikā nodos lielāko 
nolietotās elektrotehnikas apjomu, saņems veikala “Top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā. 

Vairāk par šķirošanas kampaņu “Elektronikas šķiratlons” var uzzināt “Latvijas Zaļā 
punkta” mājaslapā www.zalais.lv, sadaļā “Jaunumi”. Ja rodas jautājumi par akcijas norisi, 
aicinām zvanīt uz tālr. 27853830 vai rakstīt uz epastu elektronika@ecobaltiavide.lv.

Pāvilostas novada iedzīvotāji 
aicināti pieteikt elektroiekārtu 
bezmaksas izvešanu

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Septembrī 5 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 6 ģimenēm maznodrošinātās ģi-

menes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 3 ģimenēm piešķirts bērna piedzimšanas 
pabalsts, 3 personām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 8 daudzbērnu ģimeņu 18 skolēniem 
piešķirts pabalsts, mācību gadu uzsākot, 4 personām piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 persona 
ievietota pansionātā.

ATGĀDINĀJUMS
Daudzbērnu ģimeņu skolēniem ir tiesības saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu. Lūgums vie-

nam no vecākiem ierasties dienestā un iesniegt rakstisku iesniegumu.

ZINĀŠANAI
l Sociālā dienesta vadītāja būs atvaļinājumā no 12. līdz 25. oktobrim.
l 16. un 17. oktobrī no plkst. 8.00 līdz 16.00 Vērgales kultūras namā 
 būs lietotie apģērbi bez maksas.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

PĀVILOSTAS NOVADA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS AICINA

â Neraugoties uz to, ka nākamā gada vidū gaidāmas vēlēšanas un priekšā novadu 
reforma, šā gada oktobrī Pāvilostas novada TIC strādās pie jaunā Pāvilostas novada 
kalendāra 2021. gadam izveides. Kalendāru plānots pasniegt valsts svētkos, suminot 
novadniekus, un tajā tiks iekļautas fotogrāfijas no fotokonkursa “Tver 2020 mirkļus 
Pāvilostas novadā”, kas noslēdzās 30. septembrī. Tādēļ Pāvilostas novada TIC aicina 
pašvaldības iestādes, biedrības u.c. aktīvos ļaudis, kas organizē pasākumus, iesū-
tīt informāciju par 2021. gadā plānoto pasākumu datumiem.

â Pāvilostas novada TIC novembrī sāks apkopot informāciju jaunajiem Pāvilostas 
tūrisma bukletiem, kas tiek izdoti piecās valodās. Aicināti atsaukties tūrisma uz-
ņēmēji, naktsmītņu, aktīvās atpūtas piedāvātāji u.c. ar tūrismu saistīti uzņēmumi, 
kuri vēl nav noslēguši sadarbības līgumu ar TIC, lai arī par viņu sniegtajiem pakal-
pojumiem tiktu iekļauta informācija jaunajā tūrisma bukletā. Uzņēmēji, kuri jau 
noslēguši sadarbības līgumus, aicināti pārskatīt informāciju un, ja nepieciešami labo-
jumi, tad par tiem paziņot, zvanot pa tālruni 29121894 vai 63498229 vai sūtot epastu 
uz adresi tic@pavilosta.lv.
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PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība septembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

l “Aldi”, Sakas pagastā – 37,30 ha;
l “Mazbites”, Sakas pagastā – 2,30 ha;
l “Laimītes”, Sakas pagastā – 16,60 ha;
l “Meldri”, Vērgalē, Vērgales pagastā;
l “Pārslas”, Vērgales pagastā – 1,0 ha;
l “Kalnozoli”, Vērgales pagastā – 5,64 ha;

l “Zaķīši 1”, Vērgales pagastā – 0,7028 ha;
l “Vecķērpas”, Sakas pagastā – 3,75 ha;
l Celtnieku iela 2, Pāvilostā – 1507 m2;
l “Tenkši”, Ziemupē, Vērgales pagastā – 2,6 ha;
l “Apeņi”, Sakas pagastā – 3,2 ha.

Pāvilostas novada pašvaldība ir pabeigusi projekta “Pilsētvides sakārtošana un 
publiska vides objekta – pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā” (I.D. Nr.19-
02-AL13-A019.2203-000005) pirmo kārtu.

    Ir realizēta projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta – pulk-
steņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā” I kārta, kas ietvēra laukuma sagatavošanas 
darbus, asfaltēšanu, apstādījumu ierīkošanu, zāliena iesēšanu, elektrības pievadi lau-
kumam, pulksteņa (izgatavoja SIA “Laika stils”) uzstādīšanu. Labiekārtošanas projektu 
izstrādāja SIA “RR ARCHITECTS” sadarbībā ar pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uza-
ri. Būvuzraugs bija SIA “Būviecere”. Labiekārtošanas darbus veica SIA “Būve LK” par 
summu 38 841,36 EUR bez PVN. Pilsētas pulkstenis “Saulainākais laiks Latvijā” būs 
skvēra dominante un laika simbols, kas raksturo Pāvilostas identitāti – Baltijas jūru, 
mežus un pilsētu, kurā ir visvairāk saulaino dienu gadā. Pulksteņa pilons simbolizē jūras 
krastā izskalotu pudeli. Saules simbols vienkāršots līdz tā ģeometriskai pamatformai – 
sagrieztam kvadrātam. Tā pulkstenī tiek parādīts saulainais Pāvilostas pilsētas laiks. Trīs 
“saulītes” uz pulksteņa attēlo saules ritējumu no saullēkta (ciparnīca atrodas visaugstāk, 
novietota pret saules lēkšanas vietu) līdz rietam (ciparnīca atrodas zemākajā vietā, no-
vietota pret jūru). Ciparnīcas dekoratīvais noformējums ir no koka, dzintara tonī. Stikla 
tonējums izvēlēts atbilstoši Baltijas jūrai – caurspīdīgi zilganzaļš, kā izskalota pudele 
pludmalē.                                     

Ir atbalstīta arī minētā labiekārtojuma projekta otrā kārta, kas bija iesniegta Lauku 
atbalsta dienesta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atklātā iesniegumu konkursā, 
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā “Sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” kā projekts “Pilsētvides sakārtošana 
un publiska vides objekta – pulksteņa – izveide, II kārta” par kopējo summu 28 860,02 
EUR. Tūlīt tiks izsludināta iepirkuma procedūra par II kārtas darbu veicēju un turpināti 
skvēra labiekārtošanas darbi. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldība in-
formē, ka Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
finansētajā projektā “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei Pāvilos-
tas novadā” Nr.9.2.4.2.//16/1/056 

no oktobra tiek atsāktas 
VINGROŠANAS NODARBĪBAS PIEAUGUŠAJIEM.

Nodarbības notiek katru pirmdienu:
u plkst. 17.00–18.00 Vērgales kultūras namā, “Pagastmājā”,  

Vērgalē, Vērgales pagastā;
u plkst. 19.00–20.00 Pāvilostas pamatskolas aktu zālē, Dzintaru ielā 52,  

Pāvilostā, Pāvilostas novadā.
Vadītāja – fizioterapeite Evita Štrāla.
Nodarbības ir bez maksas!
                 

No oktobra minētajā projektā tiek uzsāktas 
PELDĒŠANAS NODARBĪBAS PIEAUGUŠAJIEM. 

Prioritārā mērķgrupa saskaņā ar projektā izvirzītajiem mērķiem ir Pāvilostas novada 
iedzīvotāji 54 gadu vecumā un vecāki.

Nodarbības no 11. oktobra:
u plkst. 10.00–11.00 Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājiem svēt-

dienās Kuldīgas novada Sporta skolā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā, Kuldīgas novadā;
u plkst. 11.00–12.00 Vērgales pagasta iedzīvotājiem Liepājas Olimpiskajā cen-

trā, Brīvības ielā 39, Liepājā.
Interesentiem no Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta lūgums pieteikties pie Pāvilos-

tas novada pašvaldības projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.
Interesentiem no Vērgales pagasta pieteikties pie Vērgales pagasta pārvaldes lietve-

des Anitas Sprudzānes.
Nodarbības ir bez maksas!

PAR PIETEIKŠANOS PAŠPATĒRIŅA ZVEJAS 
RĪKIEM 2021. GADAM

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju rūpnieciskās zve-
jas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 29., 30. un 31. punktu, 
līdz 2020. gada 2. novembrim plkst. 17.00 tiek noteikts iesniegumu un ar tiem saistīto 
dokumentu iesniegšanas termiņš zvejas rīku limitu piešķiršanai 2021. gadā. 

PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz “Teritorijas attīstības plānošanas likumu” un MK 14.10.2014. noteiku-

miem Nr.628. “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 
Pāvilostas novada dome šā gada 30. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.11.,15.§) 
“Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēša-
nai zemes vienībās Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas plānojumu, nekustamajos īpašumos plānotā 
(atļautā) izmantošana ir – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM7) un dabiskās 
zaļumvietas (ZD4).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības iz-
pilddirektors Alfrēds Magone.

Uzsākot detālplānojuma izstrādi, noteikts rakstisko priekšlikumu un ieteikumu ie-
sniegšanas termiņš – no 2020. gada 10. līdz 31. oktobrim. Priekšlikumi un ieteikumi 
iesniedzami Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV
3466, un detālplānojuma izstrādātājam SIA “V projekts”, 

Peldu ielā 251, Liepājā, LV3401, epasts vprojekts@inbox.lv, tālr. 29411691.

18. septembrī Pāvilostas novada paš-
valdība saņēma jaunu autobusu skolē-
nu pārvadājumiem.

Jaunais autobuss galvenokārt pare-
dzēts Pāvilostas pamatskolas un pirmssko-
las “Dzintariņš” skolēnu pārvadājumiem, 
kā arī pēc vajadzības tas tiks izmantots 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama kolektī-
vu un sporta pulciņu dalībnieku pārvadā-
šanai.

Jau iepriekš informējām, ka pašvaldība 

šogad iegādāsies divus šādus autobusus 
– viens paredzēts Pāvilostai un Sakas pa-
gastam, bet otrs – Vērgales pagastam. Abu 
autobusu ietilpība – 22 sēdvietas un viena 
šofera vieta.

Šobrīd autobusu piegāde norit pēc plā-
na. Pirmo autobusu pašvaldība saņēma 
septembra vidū, bet otrs tiks piegādāts 
oktobra vidū.

Jaunā autobusa vadītājs ir ilggadējais 
pašvaldības šoferis Ilmārs Baltaiskalns.

SAŅEMTS JAUNAIS AUTOBUSS!
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29. septembrī Vērgales pa-
matskolas skolēni un skolotāji 
pulcējās skolas pagalmā pie sko-
las lepnuma – simtgadīgā ozola, 
lai tradicionāli Miķeļdienā atzī-
mētu tā dzimšanas dienu. Apkārt 
ozolam tika izveidots aplis, un, 
skandējot “Mans mīļais, mans la-
bais ozol, atnākšu pie tevis pirm-
dien, gaidi mani pirmdien! Mans 
mīļais, mans labais ozol, atnākšu 

pie tevis otrdien, gaidi mani otr-
dien!...”, klātesošie sveica sirmo 
koku dzimšanas dienā. Savukārt 
zālienā pie skolas no rudens 
veltēm klases bija izveidojušas 
vārdu VĒRGALE un latvju rakstu 
zīmes. Skolēni un skolotāji bija 
gandarīti par paveikto un atzina, 
ka šis ir visu laiku skaistākais 
Miķeļdienas dekors. 

Vita Braže 

Ozola dzimšanas diena
Foto: V. Braže

Liepājas Tautas mākslas un 
kultūras centra amatierteātra 
“Projekts” uzvedums “Aiziet jūri-
ņā!” ieguvis amatierteātru skates 
titulu “Gada izrāde 2019”.  Diplo-
mu par veiksmīgu aktierdarbu 
saņēma arī Lāsma Novada par 
Agates lomu un Nora Pakalnišķe 
par Jūrnieka lomu.

Aizvadītās nedēļas nogalē Rē-
zeknē norisinājās XI Starptautis-
kais teātra festivāls “Soli pa solim”, 
kurā šogad iekļāvās arī Latvijas 
amatierteātru iestudējumu skates 
“Gada izrāde 2019” fināls. Latvijas 
amatierteātru iestudējumu skatē 
tika vērtētas 43 aizvadītās sezonas 
amatierteātru izrādes, desmit no 
tām izvirzot skates finālam. Liepāju 
finālā pārstāvēja Liepājas Tautas 
mākslas un kultūras centra ama-
tierteātris “Projekts” ar Janas Egles 
stāsta “Aiziet jūriņā!” dramatizēju-
mu Karīnas Tatarinovas režijā.

Uzveduma režisore pastāstīja, 
ka, strādājot pie uzveduma, tikusi 
veikta detalizēta avotu izpēte, kas 
ļāvusi stāstam atdzīvoties savdabī-
gā veidā, ko atzinīgi novērtējuši gan 
skatītāji, gan žūrija.

Liepājas Tautas mākslas un 
kultūras centra amatierteātris “Pro-
jekts” dibināts 2019. gada janvārī ar 
mērķi pulcināt aktīvus un radošus 
cilvēkus, kuri nebaidās no izaicinā-
jumiem un ir atvērti jaunu projektu 
veidošanai. Neparastas interpretā-
cijas, nestandarta formas un izrādī-
šanas vietas – tas ir jaunā kolektīva 
formāts. Amatierteātra “Projekts” 
pamatu veido bijušā Metalurgu 
tautas teātra dalībnieki, kā arī klāt 
nākuši jauni domubiedri.

Pašlaik kolektīvs strādā pie 
jauniem iestudējumiem, kas pār-
steigs skatītājus ar negaidītiem 
izpausmes veidiem. Amatierteātra 
“Projekts” moto ir Raiņa vārdi: “Pa-
stāvēs, kas pārvērtīsies.”  Vairāk in-
formācijas www.liepajaskc.lv.

Informāciju sagatavoja 
Iveta Štelmahere,

Liepājas Tautas mākslas un 
kultūras centra 

sabiedrisko attiecību un 
mārketinga projektu vadītāja, 

tālr. 63423505, epasts: 
iveta.stelmahere@liepaja.lv, 

mājaslapa www.liepajaskc.lv

“Gada izrāde 2019” –
Janas Egles “Aiziet jūriņā!”

16. septembrī 6. klases skolēni, audzinātāja un 
vecāku pārstāvis devās velobraucienā uz Ziemupi. 
Tas bija brauciens, kuram skolēni gatavojās jau pa-
gājušajā gadā, apgūstot ceļu satiksmes noteikumus, 
kārtojot eksāmenu CSDD iecirknī Liepājā.

Pirmo reizi bijām Ziemupes “Jūras mājā”. Ie-
sakām visiem, kuri tur vēl nav bijuši, aizbraukt un 

noklausīties Dainas Vītolas vēstījumu, jo viņai par 
katru lietu ir savs stāsts, un tas ir īpašs.

Domājam, ka pirmais brauciens bija treniņam, 
pirms doties tālākos braucienos. Paldies Dainai Vīto-
lai, Daigai Kadeģei, Kristīnei Einasei un Agitai Klein-
šmitei.

Klases audzinātāja Anda Blūmane

Velobrauciens uz Ziemupi
Foto: A. Blūmane
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Pateicoties Pāvilostas nova-
da pašvaldības izsludinātajam 
projektu konkursam, Pāvi-
lostas pilsētas kultūras namā 
oktobrī un novembrī notiks 
trīs radošo meistarklašu cikls 
“Tautisko meklējot”.

Kad Latvijai tuvojās simtga-
de, daudzviet lielākās un mazā-
kās apdzīvotās vietās tika rīkoti 
dažādi pasākumi, lai populari-
zētu latviešu tautas tērpu un tā 
valkāšanas tradīcijas. Tika rī-
kotas meistarklases un lasītas 
lekcijas, kurās izcēla ideju, ka 
katram latvietim vajadzētu savu 
tautas tērpu. Bet vēl pirms lielā 
simtgades buma, 2016. gada sā-
kumā, Latvijas Televīzija izlaida 
raidījumu “Uzvelc savu tautas-
tērpu!”, kurā tika aicināts miksēt 
kopā tradicionālo, nemainīgo ar 
mainīgo un plūstošo un veidot 
mūsdienīgu tautas tērpu. Šī ideja 
aicina nebaidīties eksperimentēt 
un meklēt jaunus veidus, kā savā 
ikdienā ieviest tautiskus elemen-
tus katram tuvā veidā, jo ne katrs 
var atļauties darināt sev tautas 
tērpu vai tādā jūtas ērti.

Šī projekta mērķis ir sniegt 
iespēju Pāvilostas novada iedzī-
votājiem ar savām rokām darināt 
mūsdienīga tautas tērpa detaļas, 
ko var lietot ikdienā vai svētkos. 
Tām nav jāatbilst tautas tērpa 
valkāšanas kritērijiem, tieši pre-
tēji, lietas, ko veidosim, kalpos 
pašu standartiem un sajūtām.

Meistarklašu ciklā varēs da-
rināt pastalas ne tikai ierastajā 
brūnajā krāsā, bet izvēlēties ādu 
teju jebkurā varavīksnes tonī. Ot-
rajā meistarklasē veidosim māks-
līgo ziedu vainagus, lai rotātos ar 
tiem gan vasarā, gan ziemā. Bet 
noslēdzošajā meistarklasē katrs 
varēs apdrukāt savu T kreklu ar 
stilizētiem tautiskiem elemen-
tiem.

Dalībnieku skaits meistar-

Ciklā “Tautisko meklējot” 
notiks PASTALU darināšanas meistarklase
Pastalu darināšanas meistarklasi vadīs Irina Kokmane.
Meistarklase notiks Pāvilostas pilsētas kultūras nama mazajā zālē 
17. oktobrī plkst. 11.00 un 14.00.
Katram dalībniekam būs iespēja izgatavot pastalu pāri 
no dažādu krāsu ādām, ieskaitot tradicionāli brūno.
Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties, zvanot Elīnai Teterei 
pa tālr. 22845188. Dalības maksa 6,00 eiro.

Pāvilostā notiks meistarklašu cikls 

klasēs ir ierobežots, tāpēc pie-
teikšanās ir obligāta. Pieteikties, 
zvanot Elīnai Teterei pa tālruni 
22845188 un norādot izvēlēto 
meistarklasi un laiku.

Dalības maksa:
pastalu darināšana – 6,00 eiro;
vainagu veidošana – 5,00 eiro;
sietspiedes apdruka – 5,00 eiro + 
jāņem līdzi savs krekls.
Uz tikšanos meistarklasēs!

Tu nekad nezini, kas atro-
das aiz durvīm, pa kurām tu 
nekad neesi gājis. Tu nekad 
nezini, kas notiek aiz durvīm, 
pa kurām tu neesi ilgi iegājis.
Tu arī nezini, kādas izmaiņas 
ir notikušas aiz durvīm, pa ku-
rām tu iegāji vakar.

Apglezno tās un parādi, ko tu 
redzi aiz tām!

25. septembrī Pāvilostā ar 
Pāvilostas novada pašvaldības 
atbalstu norisinājās mākslas fes-
tivāls “Ienāc Pāvilostā!”. Festivālu 
organizēja Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skola.

Ideja par festivālu radās, kad 
mākslas skolas vecās durvis no-
mainīja ar jaunām.  Apgleznojot 
vecās durvis, to dzīve tiek paga-
rināta, un durvis, pārtopot par 
mākslas darbiem, priecē Pāvilos-

tas viesus. 
Festivālā piedalījās sešas 

komandas, pārstāvot Ventspils 
Mākslas skolu, Grobiņas Mūzikas 
un mākslas skolu, Priekules Mū-
zikas un mākslas skolu, Aizputes 
Mākslas skolu, Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolu 
un Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolu. Komandā bija trīs au-
dzēkņi un viens pedagogs. Viesi 
ne tikai gleznoja, bet arī apmek-
lēja Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju, devās pastaigā pa molu 
un gar jūru. Diena bija saulaina, 
priecīga un radoša. Apgleznotās 
durvis tagad kalpos kā vides ob-
jekti, un Pāvilosta ir kļuvusi krā-
saināka. 

Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas skolotāja 

Antra Mazika

IENĀC PĀVILOSTĀ...

Vēlamies teikt paldies Vilmai Reinhardei, Aigai Rudzājai, 
Līgai Spjutei par dāvinātajām durvīm projekta īstenošanai un 
SIA “Muižkalniņi” par ļoti gardo kliņģeri mākslas festivālam 
“Ienāc Pāvilostā!”.

19. septembrī Pāvilostas Mū-
zikas un mākslas skolas mākslas 
nodaļas audzēkņi devās radošā eks-
kursijā uz Rīgu. Pa ceļam piestājām 
Pedvālē, lai apskatītu tēlnieka Ojāra 
Feldberga izveidoto mākslas parku. 
Gandrīz 100 hektāru lielā teritorijā 
ainaviski skaistā vidē izvietoti dažā-
du mākslinieku veidoti lielformāta 
darbi. Staigājot pa parku, skatījā-
mies un priecājāmies, cik skaisti 
mākslas darbi iekļaujas ainavā, 
kļūstot par vides sastāvdaļu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz re-
žisora un Dailes teātra dibinātāja 
Eduarda Smiļģa teātra muzeju, 
kas iekārtots E. Smiļģa mājā Pār
daugavā. Muzejā apskatāmi mate-
riāli par latviešu teātra vēsturi, kā 

arī skatuves tērpi un rekvizīti. Šo 
muzeju apmeklējām tāpēc, ka tajā 
apskatāmi iepriekšējā mācību gadā 
notikušā valsts konkursa “Tēls.Tel-
pa.Scenogrāfija” laureātu darbi. Arī 
mūsu skolas audzēkņi piedalījās 
šajā konkursā, tādēļ vēlējāmies ap-
skatīt mūsējo darbus un salīdzināt 
tos ar citu mākslas skolu audzēkņu 
darbiem.

Apmeklējām arī X Starptautis-
kā bērnu un jauniešu mākslas kon-
kursa “Vērtību sakta” darbu izstādi 
Esplanādē.

Noslēgumā vēl ilgi gaidītais 
lielveikala apmeklējums, un tad jau 
mājupceļš jautrās noskaņās.

 Skolotāja Inita Zingnika

Mākslas skolas radošais izbraukums

“TAUTISKO MEKLĒJOT”
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Septembra nogalē Pāvilos-
tas pamatskolas 8. klases skolē-
ni un audzinātāja pēc interešu 
pulciņa vadītājas Maritas Hor-
nas iniciatīvas devās literāri 
vēsturiskā un dabas izpētes 
divu dienu pārgājienā pa mar-
šrutu Labrags–Ulmale–Pāvilos-
ta. Divās dienās nosoļoti vairāk 
nekā 20 tūkstoši soļu un noieti 
15 km.

Lai arī šajā laikā vairs ziedo-
šas magones neredzējām, mūsu 
pārgājiena vadmotīvs bija izstai-
gāt ceļu, ko savā grāmatā “Sar-
kano magoņu krastā” (izdota 
1964. g.) apraksta Pāvilostā dzī-
vojošais rakstnieks A. Reimanis 
(1925–1997). Savā grāmatā viņš 
aprakstījis pionieru nometnes 
bērnu pārgājienu no Labraga līdz 
Pāvilostai. Pārgājiena sākumā 
Labragā tikāmies ar Ingusu An-
tonoviču, kurš mums pastāstīja 
par nupat realizēto projektu, kurā 
izbūvēts zivju ceļš tām zivīm, ku-
ras nārsto Rīvas upē. Apskatījām 
arī dižkokus kādreizējās Labraga 
muižas parkā. Iegājām atpūtas 
bāzē “Sīļi” un pārliecinājāmies, ka 
teritorijā vēl joprojām aug A. Rei-
maņa grāmatā aprakstītās priežu 
un egļu audzes, un apskatījām 
ēku, kas saglabājusies no pionie-
ru nometnes laikiem. Blakus “Sī-
ļiem” atrodas kempings “Hortus”, 
kura īpašnieks Juris Vētra mums 

pastāstīja interesantus stāstus par 
savu vectēvu un šīs vietas vēsturi. 
Izejot pludmalē, skolēni saņēma 
uzdevumu atrast interesantas fo-
silijas un ejot vērot stāvkrastus, 
kuros var labi saskatīt zemes da-
žādo iežu kārtas.  Ik pa laikam 
apstājoties, lasījām fragmentus 
no grāmatas un secinājām, ka tajā 
aprakstītās dabas skaistums un 
dažādība nav  mainījusies. Vakarā 
uz uguns vārījām zupu, cēlām tel-
tis un izspēlējām jaunsargu ins-
truktora Miķeļa Horna piedāvāto 
spēli. Jauniešiem lieti noderēja arī 
Miķeļa praktiskie ieteikumi un 
palīdzība telšu celšanā, ugunsku-
ra kurināšanā. Otrā rītā pavieso-
jāmies pie Litas Šilderes Ulmales 
bibliotēkā, kur noklausījāmies 
stāstījumu par Ulmali un tās ie-
dzīvotājiem, apskatījām Ulmales 
muižas centru un tad devāmies 
tālāk. Lai arī otrās dienas ceļš 
nebija tik grūts un akmeņains kā 
pirmajā dienā, tomēr, tuvojoties 
Pāvilostai, nogurums bija jūtams. 
Un nav jau brīnums, jo tik garu 
ceļa posmu pa pludmali jaunieši 
mēroja pirmo reizi. Vēl tikai īss 
pieturas brīdis Pāvilostas pelēkajā 
kāpā, lasījums no grāmatas, taču 
ainavu, kādu to pirms 55 gadiem 
apraksta A. Reimanis, neredzē-
jām, jo kāpa šajā vietā aizaugusi 
ar priedēm. Tad īss vēstures at-
ceres brīdis lietuviešu karavīru 

Izstaigājām sarkano magoņu krastu

Pāvilostas pamatskolas 8. klases skolēni ar audzinātāju Annu Kaži. Foto: M. Horna

Jūras piekrastes zvejniekiem no nākamā gada 
būs obligāts pienākums reģistrēt zvejas datus Lat-
vijas zivsaimniecības integrētā kontroles un infor-
mācijas sistēmā jeb LZIKIS pēc kuģa atgriešanās 
krastā un pirms zivju pirmās pārdošanas, uzglabā-
šanas vai transportēšanas. Zvejas datus zvejnieki 
var ievadīt sistēmā no datora vai mobilā telefona, 
izmantojot savu lietotāja kontu LZIKIS portālā.

2020. gada 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabi-
neta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr.296 “Noteikumi 
par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekono-
miskās zonas ūdeņos” un arī Ministru kabineta 2007. 
gada 2. maija noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūp-
niecisko zveju iekšējos ūdeņos” grozījumi, kas nosaka 
prasību jūras piekrastes zvejniekiem reģistrēt nozve-
jas datus elektroniski informācijas sistēmā “Latvijas 
zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas 
sistēma” (LZIKIS), kā arī paredz šādas iespējas izman-
tošanu iekšējo ūdeņu zvejniecībā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.296 “Noteikumi 
par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekono-
miskās zonas ūdeņos” nosaka, ka zvejniekiem, kuri 
nodarbojas ar komerciālo zveju Latvijas piekras-
tes vai ekonomiskās zonas ūdeņos, būs obligāti jā-
reģistrē nozvejas dati LZIKIS no 2021. gada 1. jan-
vāra, bet pašpatēriņa zvejniekiem – no 2022. gada  
1. janvāra. Jau šobrīd zvejnieki brīvprātīgi var nozve-
jas datus reģistrēt LZIKIS, iepriekš minētie noteikumi 
to paredz un LZIKIS pieļauj tādu iespēju. Jāatzīmē, ka 
Ministru kabineta noteikumu Nr.295 “Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” grozījumi arī paredz 
iespēju nozvejas datus reģistrēt LZIKIS zvejniekiem, 

kuri zvejo iekšējos ūdeņos, bet tā būs brīvprātīga.
Ļoti cerams, ka zvejnieki paši būs ieinteresēti āt-

rāk sākt izmantot nozvejas elektroniskās reģistrācijas 
priekšrocības, jo tad viņiem atkritīs vajadzība doties 
uz valsts institūcijām saņemt un pēc katra mēneša bei-
gām nodot papīra zvejas žurnālus, jo to lietošana vairs 
nebūs nepieciešama.

Pieeju LZIKIS var saņemt, aizpildot pieteikuma for-
mu (pieejama šeit: https://lzikispub.zm.gov.lv/Account/
NewUserApplication), norādot zvejnieka lomu, komerc-
darbības informāciju (komerczvejniekam) un informā-
ciju par reģistratoru. Šī pieteikuma forma ir jāpilda ti-
kai tiem zvejniekiem, kuriem iepriekš netika piešķirta 
LZIKIS pieeja. Savukārt, ja iepriekš pieeja LZIKIS bija 
piešķirta jau citai lomai (piemēram, zivju pirmais pir-
cējs, transportētājs u.c.), tad jauns pieteikums nav jā-
aizpilda, bet uz epasta adresi lzikis@zm.gov.lv jānosūta 
pieprasījums par papildu zvejnieka lomas piešķiršanu.   

Jūras piekrastes zvejniekiem, atverot savu lietotā-
ja kontu LZIKIS izvēlnē, jāatver piekrastes zvejas žur-
nāla sadaļa, kur vajag norādīt tikai zivju sugu, zvejas 
kvadrātu un zvejas rīka acs izmēru. Savukārt iekšējo 
ūdeņu zvejniekiem, atverot savu lietotāja kontu LZIKIS 
izvēlnē, jāatver iekšējo ūdeņu zvejas žurnāla sadaļa, 
kur vajag norādīt zivju sugu, iekšzemes ūdeņus, kuros 
notiek zveja, zvejas rīku skaitu un linuma acs izmēru. 
Pēc nepieciešamo datu ievades tie jāsaglabā.

Ja tehnisku iemeslu, piemēram, interneta pārklā-
juma vai sistēmas tehniskas problēmas dēļ zvejas 
datus nevar ievadīt LZIKIS, zvejnieks vai kuģa kap-
teinis par to paziņo Valsts vides dienesta Zvejas pār-
raudzības daļai, zvanot uz operatīvo tālruņa numuru 

67408162 vai 29296094 vai sūtot epasta vēstuli uz 
fmc@vvd.gov.lv, un nozvejas datus reģistrē zvejas 
žurnālā papīra formā. Savukārt 24 stundu laikā pēc 
LZIKIS darbības atjaunošanas vai pirms nākamā zve-
jas reisa, ja to uzsāk agrāk par 24 stundām, visus zve-
jas žurnālā papīra formā reģistrētos datus zvejnieks 
reģistrē elektroniski LZIKIS.

Zemkopības ministrija (ZM) aicina zvejniekus iz-
mantot iespēju testēt LZIKIS moduļa sistēmu un ie-
sniegt ZM priekšlikumus par sistēmas iespējamiem uz-
labojumiem vai nepieciešamiem pilnveidojumiem, kuri 
būs noderīgi, lai sistēmu padarītu draudzīgāku zvejnie-
kiem. Zvejnieki, izmantojot tiem piešķirto LZIKIS pie-
eju, sistēmu var testēt šeit: http://85.254.156.4:8090/.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazi-
nāties ar ZM atbildīgajām personām: Edijs Volkovičs, 
tālr. 67027038, epasts edijs.volkovics@zm.gov.lv (lai 
precizētu tehnisko informāciju un/vai paziņotu par 
problēmām LZIKIS sistēmas darbībā), Kārlis Biles-
kalns, tālr. 67094050, epasts karlis.bileskalns@zm.gov.
lv (lai precizētu informāciju par Ministru kabineta 
2007. gada 2. maija noteikumos Nr.295 “Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabi-
neta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr.296 “Noteiku-
mi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un eko-
nomiskās zonas ūdeņos” minētajām prasībām saistībā 
ar zvejas žurnālu datu reģistrēšanu LZIKIS).

Kārlis Bileskalns, 
ZM Zivsaimniecības departamenta 

Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas 
vecākais referents

Nozvejas datu elektroniska reģistrēšana arī piekrastes zvejai

atdusas vietā Zaļkalna mežā.
Paldies jauniešiem, kuri pie-

dalījās pārgājienā, paldies audzi-
nātājai Annai Kažei un vecākiem 
par atbalstu, īpaši Gabrielas 

mammai Gunai par transportu, 
paldies jaunsargu instruktoram 
M. Hornam par aktīvu līdzdalī-
bu un skolotājai Ivetai Arājai par 
viesmīlību, kā arī Pāvilostas pilsē-

tas kultūras namam par finansē-
jumu.       

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama interešu pulciņa vadītāja

Marita Horna
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Pagājušā gada nogalē Ziem-
upes “Jūras mājā” bija savdabīga 
tikšanās. Liepājas amatierteātra 
“Projekts” dalībnieki un Ziem-
upes ciema iedzīvotāji tikās, lai 
stāstītu, jautātu un atcerētos un 
lai vēlāk režisores Karīnas Tata-
rinovas režijā varētu tapt izrāde 
“Aiziet jūriņā!” pēc rakstnieces 
Janas Egles stāsta motīviem.

Pēc grūta darba iecere ir rea-
lizējusies, un iestudējums “Aiziet 
jūriņā!” izvirzīts Latvijas amatier-
teātru skates “Gada izrāde” finā-
lam. 

Savukārt 13. septembrī Ziem
upes tautas namā Liepājas ama-
tierteātris “Projekts” ziemup-

nieku piepildītā zālē rādīja savu 
veikumu. J. Egles stāsts ir par 
reāliem notikumiem Ziemupē, 
par sabiedrības izstumtajiem un 
cilvēcību. Emocionālais sniegums 
daudzos skatītājos raisīja spilgtas 
emocijas, acīs sariešoties asarām, 
atsaucot atmiņā notikumus, kas 
risinājušies Ziemupē pirms dau-
dziem gadiem. Izrādi apmeklēja 
arī ziemupnieces Dagnija Leja un 
Biruta Teibe, bez kurām šī stāsta 
vispār nebūtu. Viņas bija kopā ar 
stāsta galveno varoni Jūrnieku 
viņa pēdējos dzīves gados, pat ap-
bērēja.

Pēc izrādes Ziemupes tautas 
nama vadītāja dāvāja aktieriem 

“Ievleju” maizīti un Oskara Zie-
mupes medu ceļamaizei, vēlot 
veiksmi un panākumus amatier-
teātru skatē Rēzeknē. Pie tējas 
krūzes tika risinātas sarunas par 
redzēto un tapa dažas bildes ar 
aktieriem un režisori K. Tatarino-
vu. Paldies amatierteātrim “Pro-
jekts”. Kārtējais Ziemupes stāsts 
ir izstāstīts un ziemupnieku atzi-
nīgi novērtēts.

Vita Braže
P.S. 
Ziņa no Kristīnes Šokolejas-Šo-

kolaites no teātra skates Rēzeknē: 
“Ceļamaize mums ir līdzi, kopā ar 
kūpinātu speķi. Tieši kā Jūrniekam 
gāja pie dūšas.”

Jūrnieka stāsts turpina dzīvot
Foto: V. Braže

5. septembrī Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama amatierteātris 
ar uzvedumu “Latviešu sapnis” 
pēc A. Bules tāda paša nosauku-
ma daiļdarba viesojās Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 
kur 5. un 6. septembrī notika ses-
tie Latvijas novadu amatierteātru 
svētki. Šajās dienās muzeja ap-
meklētājiem bija iespējams noska-
tīties 22 latviešu dramaturģijas 
klasikas un mūsdienu autoru dar-
bu iestudējumus. Svētkos piedalī-

jās amatierteātri no Aiz kraukles, 
Auces, Bauskas, Durbes, Jaunpils, 
Kandavas, Kokneses, Limbažiem, 
Ozolniekiem, Pāvilostas, Sabiles, 
Saldus, Skrundas, Tukuma, Vec-
piebalgas un Ventspils novada, 
Liepājas, Lielvārdes pilsētas un 
novada. Nemainīga palikusi svēt-
ku sūtība – popularizēt amatier-
teātru tradīciju un latviešu dra-
maturģiju.

Uzstājāmies Kurzemes zvej-
nieku sētā “Lurķi”. Šī mums bija 

lieliska iespēja parādīt sevi, kā 
arī noskatīties un izanalizēt pā-
rējo amatierteātru iestudējumus. 
Pasākumu rīkoja Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs (LNKC) 
sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfis-
ko brīvdabas muzeju, un tas no-
risinājās vienlaikus ar Mūsdienu 
amatniecības festivālu, kurā bija 
gan ko redzēt, gan ko nogaršot, 
gan varēja iedvesmoties.

Pāvilostas amatierteātra 
režisore Marita Horna 

Pāvilostas amatierteātris uzstājas Rīgā

Pateicību par piedalīšanos Pāvilostas amatierteātrim pasniedz Latvijas Nacionālā kultūras 
centra teātra mākslas eksperte Dace Vilne. Foto: A. Jancis

Pāvilostas pamatskola
aicina darbā

SKOLAS MĀSU uz nepilnu darba laiku 
(20 stundas nedēļā).

Amata nosaukums: medicīnas māsa (profesijas kods 2221-34).
Darba alga mēnesī: 357,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Prasības pretendentam: personai jābūt reģistrētai Latvijas māsu reģistrā.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
l bērnu medicīniskā aprūpe;
l kārtot bērnu un iestādes darbinieku medicīnisko dokumentāciju;
l veikt saslimstības mazināšanas profilakses darbu; 
l sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams, 
 kā bērniem, tā pieaugušajiem;
l izglītojamā saslimšanas vai traumas gadījumā sazināties ar vecākiem
 un informēt par notikušo;
l ja nepieciešams izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
 dienestu un nav ieradies vecāks, pavadīt bērnu uz slimnīcu;
l sadarboties ar ģimenes ārstiem;
l uzraudzīt iestādes sanitāri higiēnisko stāvokli;
l sekot līdzi sanitāri higiēniskajām prasībām un nodrošināt 
 to ievērošanu iestādē; 
l atbildēt par dezinficējošo šķīdumu glabāšanu un kontrolēt 
 to lietošanu;
l sekot līdzi uzturvērtībai ēdienkartē, kontrolēt ēdināšanas kvalitāti;
l vadīt programmu “Skolas piens un skolas auglis” 
 (pieteikt LAD, sagatavot ikmēneša atskaites par produktu izlietojumu);
l informēt izglītojamos par dažādiem jautājumiem pēc klašu 
 audzinātāju iniciatīvas, piemēram, par higiēnas ievērošanu, 
 pirmās palīdzības sniegšanu u.c.).

Pieteikties vakancei: 
pieteikuma vēstuli iesniegt Pāvilostas pamatskolā, Dzintaru ielā 52, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, lietvedei vai sūtīt uz e-pastu 
marita.rolmane@pavilosta.lv. 
Darba attiecību uzsākšana: 01.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: līdz šā gada 12. oktobrim plkst. 12.00.

Informējam, ka pretendenta pieteikumā iekļauto personas datu apstrādes 
mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana.

Pāvilostas seniori 24. septem-
brī Pāvilostas Simtgades parkā 
iestādīja sarkano ozolu, kā arī 
ieraka vēstījumu nākamām pa-
audzēm: “Mēs, Pāvilostas seniori, 
iestādām šo sarkano ozolu Co-
vid-19 pandēmijas laikā, ierokot 
vēstījumu nākamajām paaudzēm. 
Ir 2020. gads. Jau 25 gadus dzīvo-
jam brīvā Latvijā. Pāvilosta aug un 
attīstās. Tālā pagātnē smilšainās 
un tumšās ielas, no akas smeļams 
ūdens. Mazās zvejnieku mājiņas 
tiek gan nojauktas, gan pārbū-
vētas pēc mūsdienu arhitektūras 
prasībām, vienlaikus saglabājot 
vēsturisko šarmu. Tagad ir ierī-
kots ūdensvads, kanalizācija, bru-
ģētas ietves, izbūvēta promenāde, 
labiekārtota pludmale. Pāvilostu 
par atpūtas vietu izvēlas tūristi no 
visas pasaules. To iecienījuši sēr-
fotāji. Nav labuma bez ļaunuma! 
Pilsēta aug, bet vietējo iedzīvotāju 
paliek arvien mazāk. Jaunā pa-
audze izbrauc uz ārzemēm darba 
meklējumos.”

Zem vēstījuma parakstījās 
un stādīšanā piedalījās: agrono-
me Iveta Ozola, vecākais no se-
nioriem Haralds Lukševics (88 
gadi), jaunās paaudzes pārstāvis 
– piecgadīgais Kārlis Gustavs 
Bernsons, pārējie – Gunta Rai-

Pāvilostas Simtgades parkā 
augs sarkanais ozols

Foto: G. Raibarte

barte, Lidija Reinholde, Valērija 
Pētermane, Viktors Bikše, Lonija 
Karkovska, Vizma Ģēģere (se-
niore), Velta Citskovska, Lūcija 
Matroze, Reinis Bistrovs, Ausma 
Stankēviča, Biruta Jemberga, 
Maija Arāja, Anta Zālīte, Mirdza 
Jansone un Austra VagotiņaVa-
gule.

Lūcija Matroze
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Popularizējot veselīgu dzīves-
veidu un godīgas spēles princi-
pus, Latvijas Olimpiskā komiteja 
18. septembrī organizēja Olim-
pisko dienu, kas veltīta Starp-
tautiskās olimpiskās komitejas 
dibināšanai. Šogad dienas tēma 
nebija stingri noteikta un skola 

pati varēja izlemt, kādām sporta 
aktivitātēm dot priekšroku.

Pāvilostas pamatskolas skolē-
ni un pedagogi ik gadu iesaistās 
olimpiskajās aktivitātēs, aicinot 
ikvienu būt aktīvam, sportiskam 
un veselam.

Olimpiskā diena iesākās Pā-

vilostas sporta zālē. To atklāja 
1.–3. klašu skolēni ar stafetēm, 
ko organizēja sporta skolotājs Ivo 
Jaunzems. Bet jau plkst. 10.00 
visi pulcējās skolas aktu zālē, lai 
ar Vislatvijas rīta rosmes vingro-
jumiem iesildītos nākamajiem 
sportiskajiem uzdevumiem. Šogad 

vingrojumus klātienē demonstrēja 
9. klases skolniece Ramona Tīna 
Rolmane.

Turpinājumā 4., 5. un 6. kla-
ses skolēni devās uz sporta zāli, 
kur piedalījās divās bumbu spē-
lēs, ko bija sagatavojis un vadīja 
treneris Aldis Barsukovs. Spraigi 

Olimpiskā diena Pāvilostas pamatskolā

23. septembrī skolā zumēja kā bišu stropā. Dzejas dienās visas 
klases piedalījās akcijā-pasākumā “Dzīvais dzejas dzīpars”. Dzejas 
dzīpars vijās, sākoties 3. stāva gaitenī ar sākumskolēnu lasījumiem no 
dzejoļu grāmatām, līdzi ritinot īstu dzijas kamolīti, turpinājās 2. stāvā ar 
pamatskolas 5.–7. klašu skolēnu lasījumiem un izvijās pa 1. stāvu ar 8. un 
9. klases pārstāvju priekšlasījumiem. Katram skolēnam lasot vienu dzejo-
li (vienam īsāku, citam garāku), pasākums, protams, ieilga, bet pusdienas 
tika sagaidītas pacietīgi. Ikviens sevi pārbaudīja ar uzmanīgu klausīšanos 
blakus stāvošajā lasītājā, jo tas nemaz nebija tik viegli.

Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija pozitīvas: “Man patika, ka 
visa skola piedalījās. Patika, ka varēja lasīt dzejoli un ritināt kamolīti uz 
priekšu. Būtu forši, ja atkārtotu šādu pasākumu! Uzzinājām tik daudz dze-
joļu! Un beigās konfektes par piedalīšanos! Paldies par šo dzejas pasāku-
mu. Tā bija interesanta ideja!” 

Pasākuma organizatore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Anna Kaže

21. septembrī 2. un 3. klases audzēkņi Liepājā, koncertzālē “Lielais 
dzintars”, apmeklēja koncertu “Virtuves rēvija” – krāšņu uzvedumu ar 
ritmisku, izklaidējošu mūziku, dejām un interesantiem skatuves tēliem. 

Skolotāja Inta Priedoliņa

3. septembrī 4. klase apmeklēja Pāvilostas novadpētniecības mu-
zeju, lai iepazītos ar tā jaunumiem. 

Man šajā ekskursijā visvairāk patika Lauras Dzērves darbu izstāde 
“Zvēra ādā”. Šī ekskursija vairāk bija kā pastaiga svaigā gaisā. Novadpēt-
niecības muzejā mums pastāstīja par senajiem mājsaimniecības priekš-
metiem, bet “Tīklu mājā” – par zvejniecības vēsturi, zivju sugām un zivju 
delikatesēm. Apguvām zvejnieku lietotos vietvārdus, kā “lapu menca” un 
“ledus lasis”.

Protams, apmeklējām arī pludmali un skatu torni. Man šķiet, ka visi 
kaut ko jaunu un dzīvē noderīgu iemācījās. Es šo ekskursiju raksturotu kā 
jautru, interesantu un fascinējošu.

Bet, protams, paldies klases audzinātājai Agritai Valkašai, kā arī brī-
nišķīgajām muzeja darbiniecēm Irinai Kurčanovai un Larisai Ķipstei. Pal-
dies jums visām par brīnišķīgo pieredzi!

4. klases skolniece Monta Tumpele

3. septembrī 6. klase devās pārgājienā pa Dzintaru ielu līdz mu-
zejam. Pirms tam skolēni tika sadalīti trīs grupās, lai veiktu īpašu uzde-
vumu. Skolēniem bija jāizpilda darba lapa, bet, lai to izdarītu, bija jāiet, 
jāvēro un jādomā. Muzejā apskatījām Lauras Dzērves izstādi “Zvēra ādā”, 
un skolēni izvēlējās sev tīkamāko darbu, pastāstīja pārējiem, kāpēc izvēlē-
tais darbs ir foršākais. Pēc tam muzeja direktore palīdzēja izvērtēt darba 
lapas un pastāstīja interesantas lietas par zvejniecību Pāvilostā.                                

Klases audzinātāja Ārija Paipa

PĀVILOSTAS PAMATSKOLA ZIŅO

18. septembris Vērgales pa-
matskolā iesākās ar sportiskām 
aktivitātēm. Vispirms skolēni un 
skolotāji pulcējās skolas sporta 
laukumā, lai, atsaucoties skolas di-
rektora Ginta Jurika aicinājumam, 
piedalītos rīta vingrošanā. Vingro-
jumu programmu mūzikas pavadī-

Olimpiskā diena Vērgales pamatskolā
Foto: G. Limberga

Foto: V. Braže  

jumā skolēni bija sagatavojuši jau 
iepriekš, lai šajā dienā to izpildītu 
visi kopā. 

Pēc tam visi devās uz Ziem
upes jūrmalas stāvlaukumu, lai no 
turienes gar jūru kājām mērotu 5 
kilometru distanci, pa ceļam veicot 
vairākus uzdevumus. Pirms do-

šanās ceļā skolotāja Iveta Vanaga 
katrai klasei izdalīja lapas ar dze-
joļiem, pēc kuriem skolēni jūras 
krastā izveidoja kompozīciju no 
akmentiņiem, zariem, lapām un 
citiem dabā atrodamiem materiā-
liem. 9. klases skolēni savu darbu 
veidoja pēc P. Brūvera dzejoļa “Par 
traktoriņu”. 

Traktoriņš,
Eļļains un mazs,
Iebraucis gundegās. 
Traktoriņš, 
Eļļains un mazs, 
Puķu valodu 
Nemāk nemaz. 
Bet traktoriņam šodien, 
Lai tur vai kas, 
Gundegām mīlestībā 
Jāatzīstas. 

Rezultātā jūras krastu vietvie-
tām rotāja skaistas un interesantas 
kompozīcijas. 

Vita Braže 

sacenšoties, klases savā starpā 
sadalīja godalgotās vietas. Savu-
kārt 7., 8. un 9. klases skolēniem 
sporta skolotājs Zintis Vīgulis bija 
noorganizējis dažādas sportiskas 
aktivitātes tuvējā Zaļkalna mežā. 
Katrs klases audzinātājs saviem 
audzēkņiem bija blakus un cen-
tās uzmundrināt sacensību laikā. 
Olimpiskās dienas noslēgumā 
ikviens dalībnieks saņēma veici-
nāšanas balvu un pateicības ser-
tifikātu. 

Pāvilostas pamatskola saka 
lielu paldies visiem, kas piedalījās 
“Olimpiskajā dienā 2020”, bet īpašu 
paldies par organizēšanu Aldim Bar-
sukovam, Ivo Jaunzemam, Zintim 
Vīgulim, Ramonai Tīnai Rolmanei. 
Paldies arī Olimpiskajai komitejai.

Rakstu veidoja sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova un 
Pāvilostas pamatskolas 

direktore Marita Rolmane

Foto: M. Kurčanova
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PULCIŅU GRAFIKS VĒRGALES PAMATSKOLĀ 2020./2021. m. g.

Pulciņa nosaukums Nodarbības laiks (diena, laiks, vieta) Vadītājs

Tautisko deju pulciņš 
1.–2. klasei

Pirmdienās, piektdienās no plkst. 13.00 līdz 13.40
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
4.–5. klasei

Pirmdienās, trešdienās no plkst. 13.50 līdz 14.30
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Pulciņš “Vides pētnieks” 
1.–9. klasei

Pirmdienās, trešdienās no plkst. 14.40 līdz 15.20
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Sporta pulciņš
1.–4. klasei

Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 13.40
Vērgales sporta hallē

Gints Juriks

Sporta pulciņš
 1.–9. klasei

Otrdienās no plkst. 14.40 līdz 15.20,
ceturtdienās no plkst. 14.40 līdz 15.20 Vērgales sporta hallē

Rolands Silnieks

Populārās mūzikas un solistu grupa 
(1.–4. klase)

Otrdienās, trešdienās no plkst. 13.00 līdz 13.40,
piektdienās no plkst. 13.50 līdz 14.30 Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Populārās mūzikas grupa un solistu grupa
(5.–9. klase)

Otrdienās, trešdienās no plkst. 14.40 līdz 15.20
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 
1., 3. klasei

Otrdienās 3. klasei no plkst. 13.00 līdz 13.40,
trešdienās 1. klasei no plkst. 12.10 līdz 12.50 Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

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

Trešdienās no plkst. 13.50 līdz 15.20
Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Angļu valodas sarunu pulciņš 
1.–4. klasei

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13.50 līdz 14.30
Vērgales pamatskolā

Ivita Meļķe

Veselīgs dzīvesveids, vides aizsardzība – 
“Roku rokā par nākotni” 5.–9. klasei

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 14.40 līdz 15.20,
otrdienās no plkst. 8.00 līdz 8.30 Vērgales pamatskolā

Ivita Meļķe

Kolektīva/pulciņa
nosaukums

Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Pāvilostas bērnu 
dramatiskais kolektīvs

Ceturtdienās plkst. 16.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Pāvilostas amatierteātris Ceturtdienās plkst. 19.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Interešu pulciņš Trešdienās plkst. 15.00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais 
ansamblis “Burbulīši” 

Ceturtdienās plkst.14.30) 
bērnudārzā “Dzintariņš”

Aija Gertsone

Pāvilostas 1.–4. klašu 
tautisko deju kolektīvs

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

Elīna Tetere, 
koncertmeistare –
Dace Bunka

Pāvilostas 5.–9. klašu 
tautisko deju kolektīvs

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

Elīna Tetere, 
koncertmeistare –
Dace Bunka

Pāvilostas vidējās 
paaudzes deju kolektīvs 
“Mārsils”

Pirmdienās un trešdienās 
plkst. 20.00 Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā

Zane Kalniņa un 
koncertmeistare –
Dace Bunka

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

Liene Breča un 
koncertmeistare –
Dace Bunka 

Vērgales vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Vērgalīte”

Otrdienās plkst. 19.30 
Vērgales kultūras namā

Kristīne Jaunbrūna

Vērgales senioru vokālais 
ansamblis “Vakarvējš”

Ceturtdienās plkst. 12.00
Vērgales kultūras namā

Guntis Vītols

Vērgales bērnu 
dramatiskais kolektīvs

Trešdienās plkst. 14.30,
ceturtdienās plkst. 14.30
Vērgales kultūras namā

Velga Freimane

Vērgales amatierteātris Otrdienās plkst. 17.30,
ceturtdienās plkst. 18.00 
(pēc saskaņota laika) Vērgales 
kultūras namā

Inese Ceriņa

PĀVILOSTAS NOVADA KULTŪRAS NAMU PULCIŅI 
2020./2021. GADA SEZONĀ

â 22. septembrī Pāvilostas pamatskolā sapulcējās skolas pado-
mes pārstāvji. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēja 9. klases audzēk-
nes tēti Gunti Niedoliņu, viņa vietniece būs Kristīne Rozīte, kas pār-
stāv 2. klasi.

â Pagājušajā mācību gadā periodiski notika skolas saziņa ar ie-
priekšējo skolas padomes priekšsēdētāju Kristīni Rozīti, aktualizējot 
skolas padomes reglamentu, izskatot dažus jautājumus saistībā ar 
skolas ikdienu. 

â Skolas direktore iepazīstināja ar izglītības iestādes aktualitā-
tēm, vīziju, uzdevumiem, mācību gada mērķi, kas apskatāmi skolas 
mājaslapā www.pavilostaspamatskola.lv. Aktuālais notikums būs sko-
las akreditācija no 12. līdz 16. oktobrim, kad komisijas pārstāvji vēros 
mācību stundas, tiksies ar skolēniem, pedagogiem, vecāku pārstāv-
jiem, iespējama arī anketēšana.

â 5. klases 10 skolēnu vecāki bija sagatavojuši iesniegumu ar 
ierosinājumu 5. klases skolēniem saņemt skolā vecāku apmaksātas 
brokastis. Lai tiktu ievērots vienlīdzības princips, tās būtu jāpiedāvā 
visiem 5.–9. klašu audzēkņiem, tad ēdienkarte būtu tāda pati kā 1.–4. 
klasei. Otro brokastu izcenojums būtu iespējams nedēļai, ne pa die-
nām, tas jāapstiprina domes sēdē mācību gadam.

â Tika vērsta uzmanība uz to, ka tās var būt otrās brokastis, 
ēdienreize starp divām pamata ēdienreizēm – mājas brokastīm un 
skolas pusdienām. Otrās brokastis neaizstāj vecāku gatavotās brokas-
tis mājās.

â Ar oktobri skolā atsāksies programma “Skolas piens un skolas 
auglis”. Pēc pirmās mācību stundas piens būs divas reizes, bet auglis 
– trīs reizes nedēļā.

â Guntis Niedoliņš izteica piedāvājumu skolēnus iepazīstināt ar 
kokli un tās spēli. Lielisks piedāvājums!

â Skolēnu rudens brīvlaiks būs no 2020. gada 19. līdz 23. oktob-
rim.

Pāvilostas pamatskolas direktore Marita Rolmane

ZIŅAS NO PĀVILOSTAS 
PAMATSKOLAS PADOMES

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņo-
jumu elektroniski e-pastā.

1. Saņemt epasta paziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti, un, veicot mak-
sājumus pa ceturkšņiem, epasts vai īsziņa atgādina 
par maksāšanas termiņu. Eatgādinājums uz norādī-
to epastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms mak-
sāšanas termiņa, bet SMS – maksāšanas termiņa 
samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt 
un ar to iepazīties, atrodoties jebkurā vietā. Iespē-
jams ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt 
apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpo-
jumi.lv un www.latvija.lv. Portālā www.epakalpoju-
mi.lv iespējams samaksāt arī par citas fiziskas vai 

juridiskas personas īpašumiem. Veicot maksājumu 
internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitī-
jums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskai-
tījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, 
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl 
viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt elek-
troniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk nekā 
viens miljons nekustamā īpašuma nodokļa maksāša-
nas paziņojumu pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu 
izmaksas par vienas vēstules izsūtīšanu ir 1 eiro. Ņe-
mot vērā, ka daļa nekustamo īpašumu īpašnieku uztu-
ras ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir vēl 
lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk 
nekā vienu miljonu eiro tikai par pasta izdevumiem.

Trīs iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU LAIKS  
PĀVILOSTAS PAMATSKOLĀ 2020./2021. m. g.

Joma Pulciņa programma Klašu 
grupa

Vadītājs stundu 
skaits nedēļā

Nodarbības 
diena

Laiks Telpa

Sports Sporta izglītības program-
ma, apakšprogramma. 
pulciņš “Sports visiem”

1.–9. Zintis 
Vīgulis

4 Pirmdiena
Otrdiena
Ceturtdiena

14.30–15.30
17.00–18.00
16.00–18.00

Sporta 
zāle

Kultūrizglītības 
programma

Popgrupas pulciņa 
programma

2.–7. Dace 
Bunka

2 Pirmdiena
Ceturtdiena

13.50–14.30
16.00–16.40

2.2 
kabinets

Kultūrizglītības 
programma

Kora pulciņa programma 1.–5. Dace 
Bunka

2 Pirmdiena
Trešdiena

13.00–13.40
13.50–14.30

2.2 
kabinets

Cita joma Skolēnu mācību 
uzņēmums

4.–9. Ārija 
Paipa

2 Pirmdiena
Piektdiena

13.50–14.30
13.00–13.40

2.3 
kabinets

Cita joma Debašu un novada izzi-
ņas pulciņa programma

5.–9. Ārija 
Paipa

2 Pirmdiena
Ceturtdiena

14.35–15.15
14.35–15.15

2.3 
kabinets

Radošās 
industrijas

Dizaina pamati un 
kokapstrāde

4.–9. Andris 
Paipa

2 Pirmdiena 13.00–14.30 1.6 
kabinets

Kultūrizglītības 
programma

“Dari un radi” 1.–3. Inta 
Priedoliņa

2 Otrdiena 13.00–13.40
13.50–14.30

3.1 
kabinets

Cita joma Skolēnu līderības prasmju 
veidošanas pulciņš

7.–9. Daiga Jē-
kabsone

2 Pirmdiena 15.00–16.20 3.7. 
kabinets
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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 novembra izdevumam jāiesniedz līdz 28. oktobrim.
Rakstus var sūtīt uz e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

RENĀTA BĒRZNIECE
(16.05.1950.–07.09.2020.)

Vērgales pagastā

AUSTRA LIEĢE  
(12.03.1933.–11.09.2020.)

Izsakām līdzjūtību!

Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama 

BĒRNU DEJU KOLEKTĪVI 
aicina pievienoties 
dejot gribētājus.

Deju nodarbības notiek 
otrdienās un ceturtdienās 

1.–4. klašu grupai 
plkst. 17.20, 

5.–9. klašu grupai 
plkst. 18.10.

Gaidām gan tādus, 
kuri jau ir dejojuši, 

gan tādus, kuri deju soļus 
spers pirmo reizi. 

Deju kolektīvu vadītāja 
Elīna Tetere, 

tālrunis 22845188

AICINA JAUNUS 
DEJOT GRIBĒTĀJUS

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
Zvērināts advokāts Edgars Štāls novada iedzīvotājiem 
bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 
29. oktobrī plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā. 
Vērgales pagasta pārvaldē – 
tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 63490836.

PĀVILOSTĀ

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā) līdz 16. oktobrim skatāma Gintas STAVROVSKAS 
gleznošanas studijas dalībnieku DARBU IZSTĀDE. 16. oktobrī 
plkst. 14.00 tikšanās ar māskliniekiem.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 15. novembrim ir ska-
tāma Gunas Bērziņas ceļojošā fotoizstāde “CEĻĀ” (“Piedzīvo savu 
Indiju, jeb kā es braucu no Cēsīm ziemā sauli meklēt Indijā”).

l 24. oktobrī plkst. 12.00 NĒĢU DIENA PĀVILOSTĀ. Vairāk lasīt 
6. lpp.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 31. oktobrī plkst. 18.00 
vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis “RUDENS ZELTA VIR-
PULĪ”. Piedalās: VPDK “Mārsils” (Pāvilosta), VPDK “Sābri” (Kuldīgas 
novads), VPDK “Dieveris” (Dobeles novads), VPDK “Ritums” (Jelgava), 
VPDK “Saime” (Jumprava) un JDK “Odziņa” (Liepāja).

l 16. novembrī plkst. 19.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
VALSTS SVĒTKU SVINĪGAIS PASĀKUMS. Vairāk par pasākumu lasiet 
avīzes novembra izdevumā.

VĒRGALĒ 

l 21. oktobrī plkst. 18.00 Vērgales kultūras namā viesosies Tu-
kuma novada Lestenes tautas nama amatierteātris “Dzērvenīte” 
ar izrādi “VIKTORIJAS TANTES STĀSTS”. Režisore un darba autore ir 
Iveta Veinberga. Izrāde ļaus kavēties atmiņās par kolhozu laikiem, kad 
visiem vajadzēja dzīvot un izdzīvot. Cilvēki mācēja kārtīgi strādāt un 
kārtīgi atpūsties. Luga rakstīta, balstoties uz patiesiem notikumiem un 
atmiņu stāstiem. Viktorijas tantes lomu atveido slaucēja Lidija Kalns, 
kas, neraugoties uz savu cienījamo vecumu, piedalās visās izrādēs. 
Būsim patiesi priecīgi, jo līdzi solīja atbraukt mūsu vērgalniece Inese 
Cērpa. Viņa daudzus gadus bija šī kultūras nama saimniece, un ir pa-
audze, kas viņu ļoti labi atceras. Tagad Inese dzīvo Lestenē. Ja salnas 
nebūs nokodušas rudens ziedus, ņemsim tos līdzi. Ieejas maksa sim-
boliska – divi eiro lādītē (ciemiņiem jaunu dekorāciju papildināšanai). 
Mīļi ielūdzam uz izrādi, kas vienus aizvedīs pagātnē, bet citiem būs kā 
vēstures stunda.  

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
21. novembrī plkst. 12.00

SENIORU ATPŪTAS PĒCPUSDIENA.
Dalību pasākumā pieteikt 

līdz 18. novembrim 
pie Austras Vagotiņas-Vagules (tālr. 29398389). 

Dalības maksa 3,00 eiro.

1. OKTOBRIS – 
STARPTAUTISKĀ SENIORU DIENA!

PATEICĪBA

ZINĀŠANAI

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, 
cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt 
un citiem parādīt. 

(K. Skalbe)

Vēlos pateikt paldies visiem Vērgales 
iedzīvotājiem. Esmu laimīga, ka dzīvoju 
tieši Vērgalē, kur visapkārt ir ļoti jauki un 
atsaucīgi ļaudis. Ieejot jebkurā iestādē, 
darbinieki ir laipni un pretimnākoši. Liels 
paldies Vērgales veikalu pārdevējām, kuras 
vienmēr palīdz man izvēlēties preces un 
atvieglo iepirkšanos. Īpašu paldies vēlos 
pateikt tām divām meitenēm, kuras stei-
dzās, bet tomēr vispirms izlēma palīdzēt 
man un aiznesa manas iepirkuma somas 
līdz dzīvokļa durvīm. 

Ar cieņu Nadežda Dunkere Vērgalē

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2020. gada septembrī 

Pāvilostas novadā REĢISTRĒTAS SEŠAS LAULĪBAS, 
kā arī PIEDZIMUSI VIENA MEITENE VĒRGALES PAGASTĀ

 un VIENA MEITENE SAKAS PAGASTĀ.

SVEICAM ĢIMENES!

Iepazīsim interešu izglītības 
jauno programmu 

vizuāli plastiskajā mākslā 

Sešus un septiņus gadus veci bērni, kuri vēlas zīmēt, 
gleznot un radoši sevi attīstīt, tiek gaidīti otrdienās un 
ceturtdienās plkst. 17.00 Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas mākslas nodaļas telpās (Ernesta Šneidera laukumā 2). 
Pieteikties, zvanot pa tālruni 63498435 vai 22332642. 
Mācību maksa 10 eiro mēnesī.

Dienas ar rudens pieskārienu
Zied saules krāsās – īpaši jums!
Lieciet tās vāzē, un prieks lai aug,
Radot vietu, laimei kur dzimt!

CIENĪJAMIE SENIORI!
Sirsnīgi sveicam jūs svētkos un vēlam 

stipru veselību, labklājību, labu 
garastāvokli un možu garu! 

Lai jūs ik dienu jūtat tuvinieku 
rūpes un mīlestību!

Pāvilostas pašvaldības vārdā 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Pašlaik Zemkopības ministrija risina jautājumu par zvejas žurnālu 
iesniegšanu elektroniskā versijā. No 2021. gada janvāra visi piekras-
tes komerczvejnieki (tiem būs obligāti) varēs nozvejas datus ievadīt 
elektroniski. Pārējiem (iekšējo ūdeņu zveja, pašpatēriņš) tāda iespēja 
būs pēc izvēles. 

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka gan komerczvejnieki, 
gan pašpatēriņa zvejnieki sagatavotos ikmēneša zvejas žurnālus 
sākot ar 2020. gada oktobri varēs atstāt pašvaldībā, Vērgales 
pagasta pārvaldē vai šo iestāžu pasta kastītēs. Zvejas žurnālus, 
kas būs saņemti līdz katra mēneša 10. datumam, pašvaldība no-
gādās Liepājas Reģionālajā vides pārvaldē.

PAZIŅOJUMS PAR ZVEJAS ŽURNĀLIEM

MAINĀMIES ZIEMUPĒ!
No 6. līdz 21. oktobrim Ziemupes tautas namā 

tiek izsludinātas Mainīšanās nedēļas.
Pārskati savu skapi! Varbūt tajā ir kas lieks, bet kādam citam noderīgs.

Aicinām nest un vest vien tīras lietas, drēbes, apavus.
Būsim mūsdienīgi arī mēs, ļausim lietām dzīvot otru dzīvi!

Ienāc, paskaties, varbūt arī tev kas noder!
Informācija pa tālruni 29437166 un 26128141.

â Mežzinis A.Brikmanis pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
3. novembrī no pulksten 9 līdz 12.


