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Nekas vairs
nebūs kā bijis
Tikko iegūtā uzvara pār
tumsu vēl šķiet tik niecīga.
Taču gada vistumšākajā laikā
arī dažas minūtes gaismas ir
kā dāvana. Līdz pērnā gada pašām beigām ziema
spēlējās ar rudeni. Šī īsti nezināja – nākt vai
nenākt, šis atkal nepratās laikus projām iet! Dabā
viss zaļoja. Zāle tik zaļa kā pavasarī, un
daudzviet pat uzziedēja pa kādai hiacintei un
košumkrūmam. Tas par apbēdinājumu ziemas
prieku cienītājiem. Tiem, kuri vēl skaidri atceras
aizvadītās ziemas sagādātās problēmas, kas
krietni
vien
patukšoja
mūsu
maciņus,
pavasarīgais laiks ir īsti pa prātam.
Aizvien ātrāk un ātrāk laiks pāršķir mūsu
dzīves lappuses. Nebūt nesanāk tā, ka laiks pirms
gadumijas ir kluss pārdomu laiks. Gada gaišākie
un klusākie svētki nereti izvēršas par visnotaļ
skaļu un komerciālu pasākumu. Esam visu
nostādījuši tā, ka bez dāvanām un bagātīgi
klātiem galdiem nav svētki. Pilnīgi lieki uzkraujam
sev saistības, kuras no īstas tiesas ir grūti
izpildāmas.
Ikviens jauns gads sākas ar sevis
izvērtēšanu. Jauno laika posmu allaž gribas
iesākt tā labi un skaisti. Tas pat ir iespējams, jo
tobrīd esam kā baltas neaprakstītas papīra lapas.
Gribas būt kā sniega klātam klajumam, pa kuru
vēl neviens nav gājis, baltais klusums un kaut kas
pirmatnējs. Vēlmes, vēlējumi un solījumi, taču
nekas vairs nebūs kā bijis. Vienalga, vai bijis labi
vai slikti. Juceklīgs un dažnedažādu notikumu
pilns bija pērnais gads. Sliktais parasti izceļas
vairāk nekā labais. Daudziem smagu triecienu un
rūgtus brīžus sagādāja Latvijas Krājbankas
krahs. Tāpat parakstu vākšana par krievu valodu
kā otru valsts valodu, kur iznākums ir ne tuvu
tāds, kā saprātīgi domājošs Latvijas iedzīvotājs
varētu vēlēties...
Jauno laika posmu uzsākot, atcerēsimies,
ka katram gadam ir savi laimes brīži, tos jāprot
atrast un noturēt. Katram jaunam rītam ir gaiša
mala, tikai jāprot to saredzēt. Atstāsim bēdas zem
vecā gada sliekšņa un jauno spodrināsim baltu.
Neskumsim, ja apkārt viss šobrīd šķiet pelēcīgs un
drūms, bet dzejas rindās šim gadalaikam
atbilstoši teikts tā: „...Pie loga putenis tik tīru dvieli
kar, un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.”
Lai veiksmīgs Jaunais gads!
Vita Braže

Anda UZARE , Mākslas skolas 4.P kurss

Iedzīvotāju sapulce
Pāvilostā
17.februārī plkst.17:00 Pāvilostas kultūras namā.
Sīkāku informāciju par tēmām, kas plānotas pārrunāt
sapulcē, lasiet nākamajā avīzes numurā.

Iedzīvotāju sapulce
Ziemupē
Trešdien, 15.februārī, plkst.14.00 Ziemupes
tautas namā Ziemupes iedzīvotāju sapulce. Lūgums
padomāt Jums interesējošus jautājumus.
Piedalīties aicinātas Pāvilostas novada
amatpersonas un novada deputāti.
Ja ir ierosinājumi sapulces sakarā, griezieties
Ziemupes bibliotēkā. Tālr. 63453554, 29437166
(Daina Vītola).

IZDEVUMĀ LASIET:
 Jaunumi meža dienestā – 6lpp.
 Kas jauns Pāvilostas komunālajā
uzņēmumā – 4.lpp.
 Ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifi Vērgales pagastā - 5.lpp.
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Domes ziņas

29.decembrī Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Tika
izskatīti 37 darba kārtības punkti. Sēdē piedalījās visi domes deputāti.
1. Atturoties deputātam A.Magonem, nolēma saglabāt pašvaldības
līdzfinansējumu Liepājas rajona Sporta skolai - 2011.gada apmērā, kas ir Ls
25 mēnesī. SIA „Vērgales komunālajai saimniecībai” nolēma piešķirt
līdzfinansējumu Ls 15 950 pamatkapitāla palielināšanai.
2. Atturoties deputātam G.Jurikam, nolēma atļaut paaugstināt pusdienu
maksu Vērgales pamatskolā. No 2012.gada 02.janvāra maksa par
pusdienām - Ls 0,45.
3. Atturoties deputātam G.Brēdiķim, nolēma apstiprināt šādus SIA
„Pāvilostas komunālais uzņēmums” pakalpojuma tarifus no 2012.gada
02.janvāra.
4. Atturoties deputātei V.Cielavai, nolēma no 2012.gada 02.janvāra
papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štatu sarakstu ar Darba
aizsardzības un ugunsdrošības inţeniera štata vietu, nosakot 16 stundas
mēnesī ar 2 stundām nedēļā un darba algu Ls100.00. Ar 2012.gada
06.janvāri nolēma likvidēt Pāvilostas novada pašvaldības projekta
koordinatora štata vienību - projekta koordinatora štata vietu, kurš
2011.gadā strādāja summēto darba laiku.
5. Atturoties deputātei A.Brūklei, nolēma piešķirt zvejas rīku limitus un slēgt
zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas
novada pašvaldības piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot zvejā
2012. gadā noteikto nozvejas limitu un (vai) zvejas rīku skaita limitu.
Apstiprināja zvejas rīku un nozvejas limita nomas maksu par limita vienību:
reņģu stāvvads - Ls 80,00, zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) - Ls
50,00,lucīšu murds - Ls 15,00, zivju tīkls, līdz 100 m (piekrastes ūdeņos) Ls 5,00,reņģu tīkls, līdz 100 m - 5,00, zivju āķi, 100 gab - Ls 7,00,
akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m - Ls 7,00, nēģu murds - Ls 120,00.
Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomāt komerciālajai zvejai - uz 10 gadiem,
pašpatēriņa zvejai - uz vienu gadu. Nomas maksu 50 % apmērā samaksāt
pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Atlikušo zvejas
rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2012. Līgumus slēgt tikai ar tiem,
kuri ir norēķinājušies 100 % apmērā ar pašvaldības un pašvaldības
iestādēm par saņemtajiem pakalpojumiem un nodokļiem, nodevām.
6. Nolēma piešķirt zvejas rīku limitus uz 16 nēģu murdiem zvejai Sakas upē
līdz 31.12.2012. gadam šādiem nomniekiem: pa vienam nēģu murdam SIA „Lagūna L”, Igors POPKOVS, IU „Merlin Liepāja”, Juris BLAUBĀRDIS,
z/s „Kristīne G”, Gunārs GŪTMANIS, z/s „AJA 3”, Arnolds APENIS, z/s „Uz
viļņa”, Māris VĪGANTS, z/s „JEG”, Gunārs JEMBERGS; pa diviem nēģu
murdiem - SIA „Viga 3”, Varis VĪGANTS, z/s „Saka AA”, Aivars ALNIS, z/s
„Kaija”, Jānis PĒTERMANIS, SIA „Aisbergs JV”, Jānis VĪGANTS, SIA
„Santa VV”, Linda FREIDENFELDE. Zvejas papildu noteikumi: murdi no
viena krasta.
7. Atturoties deputātei A.Brūklei, nolēma izstrādāt un pieņemt saistošos
noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām”.
Pāvilostas novada pašvaldības būvinţenierim Artūram Bikovam
uzdeva līdz 01.05.2012. apzināt vidi degradējošās mājas novadā un līdz
2012. gada 1.oktobrim iesniegt sarakstu par vidi degradējošām,
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Pāvilostas novada
domes Attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības un zivsaimniecības
komitejai.
Uzdeva TIC vadītājai M. Tumpelei līdz 2012.gada 19.janvārim
iesniegt sarakstu par viesu mājām, lai apzinātu, kur un cik lielā platībā
notiek saimnieciskā darbība. Attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības
un zivsaimniecības komiteja izvērtēs iesniegtos datus un sniegs atzinumu,
kuras viesu mājas jāapliek ar nodokli.
8. Nolēma piedzīt no 24 nekustamo īpašumu īpašniekiem nekustamā
īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudas bezstrīda kārtībā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
9. Deputāti atbalstīja kā partnera piedalīšanos projekta „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība” īstenošanā.
10. Atturoties deputātei A.Brūklei, nolēma nepārņemt valsts dzīvokļa
īpašumu Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.
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11. Samazināja meţniecības telpu nomas maksu Dzintaru ielā 71,
Pāvilostā par 30% mēnesī ar 2012.gada 02.janvāri, tas ir 57sant. par
1m2 bez PVN.
12. Apstiprināja Pāvilostas TIC suvenīru izcenojumus.
13. No 2012.gada 02. janvāra nolēma grozīt Pāvilostas novada
bibliotēkas štatu sarakstu - līdzšinējo apkopējas štata vietu papildinot
un izsakot šādi - apkopēja, sētniece, nosakot 20 stundu darba nedēļu
un palielinot darba samaksu.
14. Atcēla 24.11.2011. Pāvilostas novada domes lēmuma Nr.15§ 5.punktu un nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma īpašnieka nodokļa
parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu, parāds uz 16.01.2012. – Ls 12,46.
15. Nolēma samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 %
trīspadsmit politiski represētām personām par zemi un individuālo
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šīs personas
īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, jo nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
16. Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus
fiziskai personai, kurai piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss,
par īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamās mājas uz
statusa piešķiršanas periodu no 01.11.2011. līdz 30.04.2012. 50%
apmērā.
17. Izskatīja iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm.
Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus otrās grupas
invalīdei par īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamās mājas
50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Nolēma
nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides otram īpašumam zemei, jo Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada Saistošajos
noteikumos Nr.2 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu” atvieglojumus zemei zem individuālajām mājām.
18. Nolēma anulēt deklarēto dzīvesvietu īpašumā Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā.
19. Atturoties deputātei D.Vītolai, apstiprināja šādu Ziemupes
bibliotēkas darba laiku ar 2012.gada 02.janvāri, jo bibliotekāres
apmeklēs angļu valodas kursus:
Pirmdiena
10.00-13.00
Otrdiena
10.00-15.00
Trešdiena
10.00-17.00
Ceturtdiena
10.00-15.00
Piektdiena
10.00-17.00
Sestdiena
10.00-13.00
20. Nolēma atteikt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā
īpašumā „Strautiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.
21. Atturoties deputātam A.Zaļkalnam, nolēma izveidot Pāvilostas
novada domes koku ciršanas komisiju. Komisiju izveidoja trīs
pārstāvju sastāvā: Andris Zaļkalns - Pāvilostas novada domes
deputāts, Gunita Vērniece - Pāvilostas novada pašvaldības
saimniecības pārzine, Marita Horna - biedrības „Pāvilostas
kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja.
22. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes
lietojumu „Deltas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Zemes nomas
maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
23. Piekrita nekustamā īpašuma sadalīšanai trijos atsevišķos
īpašumos. Atdalītajai zemes vienībai 1,1 ha platībā noteica
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atdalītajai zemes vienībai
5,6 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. Zemes
vienībai 1,46 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.
24. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz desmit gadiem uz zemes
lietojumu. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Turpinājums 3.lpp.
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Turpinājums no 2.lpp.
25. Noteica nekustamajam īpašumam šādus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus: zemes vienības daļai 2880 m2
platībā – neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme,
zemes vienības daļai 1920 m2 platībā – neapgūta
sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme.
26. Piešķīra nosaukumu zemesgabalam.
27. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6 "Par nekustamā
īpašuma nodokļa izmaiņām Pāvilostas novadā 2012.gadā”.
Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus „
Par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām Pāvilostas
novadā 2012. gadā” publicēt Pāvilostas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā likuma noteiktajā
kārtībā, kā arī izlikt uz informatīvā stenda Pāvilostas
novada pašvaldības ēkā, Sakas pagasta pārvaldes ēkā un
Vērgales pagasta pārvaldes ēkā.
28. Ar 01.01.2012.nolēma izbeigt zemes nomas tiesības.
29. Piekrita nekustamā īpašuma sadalīšanai divos
atsevišķos īpašumos, atdalītajai zemes vienībai piešķīra
nosaukumu un noteica nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
meţsaimniecība.
30. Vienai personai anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā.
31. Atturoties deputātam G.Štokmanim, nolēma noslēgt
zemes nomas līgumu uz desmit gadiem uz nekustamo
īpašumu Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes
nomas maksu gadā noteikt 5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
32. Apstiprināja nekustamā īpašuma zemes ierīcības
projektu (projekta izstrādātājs SIA “TOPO Libau“).
Īpašumam piešķīra nosaukumu un noteica nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
Zemes gabala projekts īstenojams četru gadu laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
33. Atturoties deputātei D.Vītolai, deputāti atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam.
Apstiprināja darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības
projekta izstrādes tas jāapstiprina Pāvilostas novada domē
un jāpiešķir nosaukums atdalītajam zemes gabalam.
34. Apstiprināja 2011. gada 28.decembra pirmās
Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Vasarnieki 3”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,
izsoles rezultātus. Īpašums nopirkts par Ls 6000,00.
35. Apstiprināja detālplānojumu īpašumam „Ģirti”, Vērgales
pagastā. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā saistošos
noteikumus Nr.11 „Īpašuma „Ģirti”, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novadā, izmantošanas un apbūves noteikumi".
Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas
publicēt laikrakstos „Kursas Laiks” un „Latvijas Vēstnesis”,
kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas
Novada Ziņas”, norādot, ka ar detālplānojumu var
iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas
lapā www.pavilosta.lv .
36. Piešķīra pašvaldībai piederošo vienistabas dzīvokli uz
2 gadiem. Īrniekam jāslēdz līgums ar SIA „Pāvilostas
komunālais uzņēmums”.
37. Apstiprināja inventarizācijas komisiju šādā sastāvā:
Pāvilostas novada pašvaldības grāmatvede Inese
Semenkova, Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene
Vaškus, Novada domes deputāte Vita Cielava.
Nākamās komiteju sēdes plānotas 2012.gada
19.janvārī.Nākamā domes sēde plānota 2012.gada
26.janvārī Pāvilostā.
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE
un MARITA HORNA
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PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada dome informē, ka domes 29.12.2011. sēdē pieņemts lēmums
/prot.nr.16., 35.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu:
1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumus īpašumam „Ģirti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas
novadā.
2. Detālplānojuma grozījumu grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus
izdot kā saistošos noteikumus nr. 11 “Īpašuma ĢIRTI, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3.Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicēt laikrakstos “Kursas
Laiks” un “Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas
Novada Ziņas”, norādot, ka ar detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā
un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv.

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI
Kad savāks Pāvilostas pilsētā sagrābtās un kaudzēs savāktās lapas?
Atbild domes saimniecības pārzine G.Vērniece un pašvaldības darbu
rīkotājs A.Alnis:
"Tikko piesals un būs iespējams ar automašīnu iebraukt parkos, ar riepu
nospiedumiem nebojājot zemsedzi, lapas savāksim un aizvedīsim uz ierīkoto
komposta sagatavošanas vietu".

Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa
izmaiľām Pāvilostas novadā 2012.gadā”
Izstrādāti saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām” 46.pantu,
15.12.2011. likumu „„Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””.

1.

2.

3.

Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliks:
1.1. dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēku platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāţas.
1.2. inţenierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi.
Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma
nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par
katru zemes vienību un katru ēku nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk par 25 procentiem.
Līdz 01.10.2012. apsekot vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves un aplikt tās ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Domes priekšsēdētājs U.KRISTAPSONS

Skaidrojums
Likums ""Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (15.12.2011.) 1.panta
9.p. paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība nepārsniedz 25 m2, izņemot garāţas. Savukārt, 91) punkts paredz, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek - "dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem
noteikumiem, izņemot garāţas." Ar 29.decembrī apstiprinātajiem Saistošiem noteikumiem
"Par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiľām Pāvilostas novadā 2012.gadā", pašvaldība
ir izmantojusi savas likumā noteiktās tiesības un 2012.gadā par minētajām palīgēkām
īpašuma nodoklis nebūs jāmaksā. Bet tas nenozīmē, ka nākamajā gadā šo normu
nepiemēros.
Tāpēc informatīvais izdevums, sazinoties ar VZD speciālistiem, noskaidroja, ka tās
palīgēkas, kas daţādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un
par kurām tāpēc var 2013.gadā tikt aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 2012. gada
1.oktobrim ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai pilnīgāk informētu nodokļu
maksātājus par jau tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papildus informācija par šādu
iespēju ēku īpašniekiem tiks nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa
paziľojumu.
Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs
nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas Latvijas
valsts portālā http://www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu «Mani dati kadastrā», portālā
http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros
vai pašvaldībās.
Lai dzēstu palīgēku Kadastra reģistrā, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības
atzinums vai izziņa, ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā,
kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spētu kvalitatīvi veikt
pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā
gada 1.oktobrim.
MARITA HORNA, ANNA BRŪKLE
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KAS JAUNS PĀVILOSTAS KOMUNĀLAJĀ
UZŅĒMUMĀ
Pāvilostas komunālais
uzņēmums iepriekšējā statusā- kā
pašvaldības aģentūra strādājis līdz
pagājušā gada 1.maijam. Ar
1.maiju darbu turpināja pašvaldības
dibināta SIA, kas praktiski pārņēma
visas iepriekš darbojošās
aģentūras funkcijas, tiesības un
saistības. Ar to gribēju kliedēt
pilsētā arvien vēl virmojošas baţas
par no pašvaldības neatkarīgas SIA
nodibināšanu, kas varētu pat
daudzkārt mainīt tarifus. Jaunais
uzņēmums ir pašvaldības SIA ar
100 % pamatkapitālu un tāpat kā
iepriekš būtiski lēmumi un izmaiņas
uzņēmuma saimniekošanā
jāapstiprina Pāvilostas novada
domei. Vienīgais būtiskais iemesls
uzņēmuma statusa maiņai ir tādā
veidā vēl gūt ERAF finansējumu
pilsētas ūdensapgādes un
kanalizācijas projekta atlikušās
kārtas realizēšanai.
Kā zināms, pilsētas, t.s.,
„vecajā” daļā ir realizētas
kanalizācijas novadīšanas sistēmas
un ūdensapgādes sistēmas un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijas un izbūves darbi,
kas veiksmīgi pabeigti 2010.gada
nogalē. Šā gada otrajā pusē pie
sekmīgas projekta akceptēšanas
līdzfinansējuma iegūšanai varēsim
realizēt atlikušos
ūdenssaimniecības darbus
Dzintaru, Krasta, Celtnieku, Lašu,
Parka, Zaļkalna, Pļavas, Stadiona
un Dzelzceļa ielu rajonos.
Pagājušā gada 29.decembra
domes sēdē tika apstiprināti
uzņēmuma sniegto pakalpojumu
tarifi. Iepriekšējā maksas līmenī
paliek apsaimniekošanas, ūdens un
kanalizācijas pakalpojumu maksas.
Siltumenerģijas maksa, kā iepriekš
avīzītē minēts, palielināta par pirms
diviem gadiem samazinātajiem 5%,
kas sadārdzinājās degvielas,
elektroenerģijas un minimālās
algas palielinājuma rezultātā.
Pārējie pakalpojumi
sadārdzinājušies robeţās par 111% attiecībā pret iepriekšējiem,
kas arī sedz tikai minēto minimālās
algas, degvielas un
elektroenerģijas sadārdzinājumu.

Nr.p.k.

Pakalpojums

Tarifs, Ls
(bez PVN)
0.70
36.37

PVN 22%
vai 12%
0.08
8.00

Tarifs ar PVN,
Ls
0.78
44.37

1

Siltumapgāde, 1m2
Siltumapgāde, 1MWh

2

Ūdensapgāde, 1m3

0.47

0.10

0.57

3

Kanalizācijas pakalpojumi, 1m3

0.52

0.11

0.63

4

0.04 0.07
18.73

-

0.04 – 0.07

4.12

22.85

6

Dzīvojamā fonda apsaimniekošana,
1m2
Asenizācijas pakalpojumi,
(par vienu pakalpojumu Pāvilostas
pilsētas robeţās)
Traktora pakalpojumi, 1st

12.39

2.73

15.12

7

Elektriķa pakalpojumi, 1st

3.03

0.67

3.70

8

Strādnieka pakalpojumi, 1st

2.69

0.59

3.28

9

Santehniķa pakalpojumi, 1st

2.69

0.59

3.28

10

Ūdensskaitītāju plombēšana un
dokumentu noformāšana
Ūdensskaitītāja nomaiņa

1.00

0.22

1.22

darbs + plomb. + dokum.form.

4.92

1.08

6.00

jauns skait. + darbs + plomb. + dokum.form.

16.39

3.61

20.00

jauns skait. + darbs + plomb. + dokum.form. +
saņemot atpakaļ veco skait.

14.75

3.25

18.00

verificēts skait. + darbs + plomb. + dokum.form.

9.84

2.16

12.00

verificēts skait. + darbs + plomb. + dokum.form. +
saņemot atpakaļ veco skait.

8.20

1.80

10.00

5
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Detalizētāk jaunajā pakalpojumu sarakstā uzskaitām ūdensskaitītāju nomaiņas iespējas. Ar šo gadu
piedāvājam uzstādīt sertificētā laboratorijā verificētus ūdensskaitītājus, kas maksas ziņā būs ievērojami lētāk.
Runājot par pakalpojumu apmaksu un parādniekiem, jāmin, ka kopējais iedzīvotāju parādu apjoms uz
pagājušā gada 31.augustu bija 7932.95 Ls, bet uz šā gada 1.janvāri (neievērtējot decembra mēnesi)
sasniedz 7519.35 Ls. Kā redzams, parādu summa būtiski nemainās ne vasarā, ne apkures sezonas laikā. Ar
parādniekiem cīnāmies daţādi: gan atgādinot mutiski, rakstiski, gan, pārliecinoties par spēju apmaksāt,
slēdzam vienošanos par parāda segšanu, gan atsevišķos gadījumos vēršamies pie tiesu izpildītājiem.
Skumjākais ir tas, ka lielākie parādnieki ir nevis cienījamākā vecuma ļaudis, kam lielākajai daļai iztikšanas
avots ir pensija, bet gan ekonomiski aktīvi iedzīvotāji ar pastāvīgu darbu un ienākumiem. Pārskatot parādu
summas atsevišķi, lielāko īpatsvaru sastāda summas līdz 100 Ls, uz ko līdz šim neesam reaģējuši. Tādēļ
esam nonākuši pie lēmuma ar š.g. 1.janvāri izmantot vienmēr slēgtajos līgumos par siltumapgādi un
ūdenspiegādes un kanalizācijas pakalpojumiem minētās soda naudas 0.1% par katru kavēto dienu
piemērošanu. Tas nozīmē, ka, piemēram, pakalpojuma apmaksa par janvāri, ko iedzīvotājs rēķinā saņem
februāra mēneša sākumā un jāapmaksā ir līdz februāra beigām, soda naudu sāk aprēķināt ar 1.martu.
Savukārt apmaksājot rēķinus, pirmkārt, segsies sodanaudas summa un tad pamatsumma.
Pāvilostā siltumtarifu iedzīvotājiem spējam noturēt esošajā līmenī, pateicoties iespējai pašu spēkiem
sagatavot kurināmo materiālu - šķeldu. Izejmateriālu - tievāka caurmēra koku stumbrus, zarus, krūmus
zāģējam pašvaldības ceļu nomalēs, meţmalās, grāvju malās, arī vienojoties ar privātīpašniekiem par
īpašumu sakopšanu, izzāģējot krūmus. Tādēļ pateicamies un lūdzam atsaukties arī turpmāk privātīpašniekus
Pāvilostā un tuvākā apkārtnē, kuriem pieder īpašums, uz kura nenotiek nekāda darbība un laika gaitā
aizaudzis ar krūmiem. Tā to sakopjot, raţojam siltumu pilsētas dzīvokļos, skolā, bērnudārzā.
Nobeigumā vēlos pateikties visiem iedzīvotājiem un sadarbības partneriem par veiksmīgu līdzšinējo un
turpmāko sadarbību un novēlēt veiksmi, veselību un izturību Jaunajā gadā!
Pāvilostas komunālā uzņēmuma vārdā
GATIS BRĒDIĶIS
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SIA „Vērgales komunālā saimniecības”
paziņojums par ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome
16.11.2011 apstiprināja SIA „Vērgales komunālā saimniecības” jaunos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus:
ūdensapgādes tarifu 0,64 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības
nodokļa);
kanalizācijas pakalpojuma tarifu 0,67 Ls/m3 (bez pievienotās
vērtības nodokļa) Apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifi stājās
spēkā 01.01.2012.
Tarifu veidojošās izmaksas ir augušas sakarā ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības
projektu. Katrā Vērgales pagasta ciemā ūdensapgādē un kanalizācijā pirms
projekta realizācijas bija problēmas, kas pašas no sevis nevarēja
atrisināties. Komunikācijas, kas izbūvētas padomju laikos, bija
nokalpojušas. Visaktuālākā bija dzeramā ūdens problēma visos Vērgales
pagasta ciemos. Tā tika atrisināta ciemu teritorijās izbūvējot jaunus
artēziskos urbumus, uzstādot jaunas ūdens sagatavošanas stacijas ar
atdzelţošanas iekārtām, izbūvējot jaunus ūdensvadus. Projekts neatrisināja
visas problēmas, jo atvēlētie finansu līdzekļi projektiem ir ierobeţoti.
Projekta ietvaros ir nomainītas ūdensvadu maģistrāles un daļa ūdensvadu
posmu, kas bija sliktā tehniskā stāvoklī. Tur, kur tika mainītas ūdensvadu
maģistrāles, tika uzstādīti arī individuālie ūdensskaitītāji patērētājiem.
Projekta ietvaros tika sakārtota arī kanalizācijas pakalpojumu joma. Ja mēs
izvērtējam no ekoloģijas viedokļa, tad padomju mantojuma sekas
kanalizācijas jautājumos bija viskatastrofālākās. Lai varētu nodrošināt
optimālu kanalizācijas sistēmu darbību, tika uzstādītas jaunas un renovētas
esošās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Papildus uzstādītas
kanalizācijas pārsūknētavas. Izbūvēti jauni kanalizācijas spiedvadi un jauni
kanalizācijas vadi. Lai varētu regulāri nodrošināt iedzīvotājus un
pašvaldības iestādes ar kvalitatīviem ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem, ir jāapkalpo un jāuztur labā tehniskā stāvoklī
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Tāpēc arī ir nepieciešamas
izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos.
Izvērtējot iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu,
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome secināja,
ka tarifus veidojošās izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tarifs ir
aprēķināts tādā mērā, lai segtu pakalpojumu izmaksas.
Laimīgu, veiksmīgu un savstarpējās sapratnes piepildītu
Jauno gadu vēlot,
Vērgales komunālā uzņēmuma direktors
IVARS LAPIĽŠ

Izmaiņas VAS
Latvijas Pasts
No 2012.gada 1.janvāra VAS Latvijas Pasts pāriet uz piecu
darba dienu nedēļu. Pasta sūtījumu piegāde klientiem – gan fiziskām,
gan juridiskām personām – tiks nodrošināta no pirmdienas līdz
piektdienai.
Līdz ar to no š.g. 1.janvāra tiek mainīts darba laiks
Vērgales pasta nodaļā:
P. 8.00 – 12.00
0. 8.00 – 13.00
T. 8.00 – 13.00
C. 8.00 – 13.00
P. 8.00 – 13.00
Se., Sv. – brīvs.
Darba laiks Pāvilostas pasta nodaļā nemainās. Sestdienās
iedzīvotājiem būs pieejami pasta nodaļas sniegtie pakalpojumi, bet
netiks piegādāti pasta sūtījumi.
Latvijas Pasts aicina klientus īpašu uzmanību pievērst pasta
pakalpojumu sniegšanas vietās izvietotajai informācijai par A klases
vēstuļu nosūtīšanas laiku.
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LAUKSAIMNIEKIEM
„Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē” pēc stāvokļa
uz 2012.gada 1.janvāri jānosūta līdz 2012.gada 1.februārim.
Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, „Pārskatu par stāvokli ganāmpulka
novietnē” būs iespējams iesniegt LDC tikai autorizētajā sadaļā
(nevis publiskajā). Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko
ziņojumu ievades sistēmā (EREG), ar Datu centru jānoslēdz līgums
par EREG lietošanu. Informāciju par līguma slēgšanu Jūs varat izlasīt:
http://www.ldc.gov.lv/video/index.html
Joprojām ir spēkā arī Pārskata veidlapa http://pub.ldc.gov.lv/pub_veidlapas.php, ko iesniegt Datu centram
varat pa pastu vai reģionālajās klientu apkalpošanas nodaļās. Pa
pastu var sūtīt uz V/A „LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS” –
Citadeles iela 3 , Rīga, LV -1010 vai uz reģiona centriem. Liepājā,
Bāriľu ielā 15 pieľemšana notiek katra mēneša otrā un ceturtā
otrdienā no plkst.10,00 – 15,00. Sīkāka informācija pa tālruľiem:
26510579 , 63822008 (Saldū). Veidlapa nav jāaizpilda par
individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām,
kazām, cūkām). Veidlapas var saņemt pie lauku attīstības
speciālistēm (Vērgalē nokopēt arī pie pārvaldes vadītājas. Ir izveidota
speciāla mape ar zemniekiem vajadzīgo veidlapu paraugiem).
_______________________
Zemju īpašnieki, kuri 2012.gadā ES platībmaksājumiem plāno
pieteikt jaunas platības, LAD jānosūta veidlapa ar kadastra
numuriem un robeţplāni. Jauniegūtās platības vajadzētu pieteikt
janvāra, februāra mēnešos. Savukārt par platībām, kuras vairs
neizmanto vai arī nepieteiks ES platībmaksājumiem, uzrakstīt
atteikšanās iesniegumu, lai LAD nedrukātu nevienam
nevajadzīgas kartes. Pārbaudiet zemes nomas līgumu termiņus
un savlaicīgi tos pagariniet! LAD, saimniecībai veicot kontroli,
pārbauda arī, vai ir spēkā zemes nomas līgumi.
Lauksaimniekiem ir iespēja platībmaksājumiem pieteikties arī
elektroniski. Ar LAD jānoslēdz līgums „Par Lauku atbalsta
dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu
izmantošanu”.
_________________________
PVTM PAR NOKAUTIEM VAI EKSPORTĒTIEM LIELLOPIEM.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
Atbalstu var saņemt par liellopiem:
1) kuri reģistrēti, apzīmēti (20 dienu laikā pēc piedzimšanas
un pirms tas atstāj ganāmpulku, kurā piedzimis) un par tiem regulāri
sniegta informācija normatīvos aktos paredzētā kārtībā;
2) kuru vecums ir sākot no 8 mēn. un vienas dienas un kuri
nokauti PVD atzītā un uzraudzībā esošā kautuvē, kā arī Eiropas
Kopienas teritorijā atzītā kautuvē vai eksportēti ārpus Eiropas
Savienības teritorijas tieši no saimniecības vai, izmantojot
komercsabiedrības pakalpojumus, pamatojoties uz LDC datiem;
3) kuri turēti ganāmpulkā pirms nodošanas nokaušanai vai
eksportēšanai ne mazāk par diviem mēnešiem saskaņā ar LDC
datiem;
4) kuri norādīti iesniegumā, kas iesniegts LAD RLP LĪDZ
2012.GADA 15.FEBRUĀRIM, bet ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc
liellopa nokaušanas vai eksportēšanas.
PAR 2011.GADU IESNIEGUMUS VAR IESNIEGT LĪDZ
2012.GADA 15.FEBRUĀRIM.
_______________________
Zemkopības Ministrijas mājas lapā zm.gov.lv
lauksaimnieki var iepazīties ar plānotajiem maksājumiem
2012.gadā, kā arī, ievadot savas saimniecības datus kalkulatorā,
noskaidrot, cik naudiņas šogad varētu saņemt ES atbalstos. ZM >
Valsts un ES atbalsts > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Eiropas
Savienības atbalsts > Tiešie maksājumi > Izmaiņas 2012.gadā > ES
tiešmaksājumu un PVTM aprēķina kalkulators 2012. gadam
PĀVILOSTAS NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTES
RUDĪTE BĒRZIĽA UN AINA KREICBERGA
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Par jaunumiem meža dienestā

Ar 2012.gada janvāri lielas izmaiņas skārušas meţa
dienestu. Jau kopš 2011.gada 18. marta, kad toreizējais
zemkopības ministrs J.Dūklavs
parakstīja rīkojumu Nr 45,
meţniecību darbinieki, tēlaini runājot, „sēdēja uz čemodāniem”.
Reformas būtība ir šāda - lai samazinātu līmeņu skaitu lēmumu
pieņemšanas procesā Valsts meţa dienestā, likvidēt meţniecības,
to funkcijas iekļaujot virsmeţniecību darba uzdevumos. Jeb, citiem
vārdiem runājot, shēmā mežsargs – mežzinis – virsmežzinis VMD ģenerāldirektors izsvītrot otro posmu. Vienlaikus diezgan
būtiski tiek palielinātas arī līdzšinējās meţsargu apgaitas.
Kā tas izskatīsies reālajā dzīvē? Sakas meţniecības
uzraugāmā meţu platība pēc meţniecības likvidēšanas tiek iekļauta
Dienvidkurzemes virsmeţniecības Aizputes nodaļā. Aizputes nodaļa
savukārt iedalās 6 meţziņu apgaitās un vienā, pēc teritorijas uz pusi
mazākā, vecākā meţziņa apgaitā. Meţa uzraudzību apgaitās veic
meţziņi, līdzīgi kā iepriekš to darīja meţsargi. Vecākā meţziņa
pienākumos bez savas, mazākās, apgaitas uzraudzības, ietilpst arī
meţziņu darba koordinēšana, saimniecisko jautājumu risināšana,
vidutāja pienākumi starp meţzini un virsmeţniecību.
Pāvilostas novada meţi iekļaujas 4 meţziņu un 1 vecākā
meţziņa apgaitā: Labraga apgaitā /meţzinis Ainars Ansons/,
Akmeņraga apgaitā /meţzinis Aldis Ansons/, Vērgales apgaitā
/meţzine Ruta Jaunzeme/, Mežaines apgaitā /vecākais meţzinis
Andris Zaļkalns/, kā arī neliela teritorija Apriķu apgaitā/meţzinis
Aigars Vasiļčiks/. Apgaitu robeţas apskatāmas novada domes un
Vērgales pagasta pārvaldes telpās izvietotajās shēmās, kā arī
bijušās meţniecības telpās Dzintaru ielā 71 un novada mājas lapā
internetā. Jāpiezīmē, ka Akmeņraga un Labraga apgaitu robeţas
drīzumā tiks nedaudz koriģētas.
Klientu apkalpošanai Dienvidkurzemes virsmeţniecībā
darbojas 3 biroji- Kuldīgā, Saldū un Grobiņā, tur arī būs iespējams
iesniegt pieteikumus koku ciršanai, saņemt ciršanas apliecinājumus
un iesniegt pārskatus par veiktajām darbībām, kā arī saņemt cita
veida palīdzību un konsultācijas. Bez tam, kā jau tika praktizēts
iepriekš, konsultācijas sniegs arī meţziņi, viņi arī nogādās birojā
pieteikumus un citus dokumentus, ja meţa īpašniekam pašam tas
nebūs „pa ceļam”. Līdzšinējās meţniecības telpas Dzintaru ielā 71
pagaidām saglabāsies kā darba telpas meţziņiem, vieta dokumentu
uzglabāšanai, bet šeit nebūs oficiāls birojs kā līdz šim, un ne
vienmēr durvis būs atvērtas.
Meţziņi ir sazvanāmi pa agrākajiem telefoniem, bijušās
meţniecības telpās fiksētais telefons gan turpmāk klusēs, līdz ar to
nebūs arī fakss. Atgādinu meţziņu tālruņu numurus: Ainars
Ansons - 29484564, Aldis Ansons - 26379791, Ruta Jaunzeme 28357613, Aigars Vasiļčiks - 26306646, Andris Zaļkalns 27017501.
Protams, ka sakarā ar meţniecības likvidēšanu
pakalpojumu saņemšana novada teritorijā / īpaši Pāvilostas un
Sakas „galā”/dzīvojošajiem meţa īpašniekiem kļūs neērtāka, tāpēc
aicinu būt iecietīgiem un saprotošiem. Iesniegumus, pārskatus vai
citus dokumentus varat iesniegt personīgi vai iesūtīt pa pastu birojā
Grobiņā, Atpūtas ielā 4, LV-3430, iesūtīt skenētā veidā pa e pastu
grobinas.birojs@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv
vai pa faksu
63491255. Un, kā jau minēju, arī mēs, meţziņi, neatteiksim gan
padomu, gan arī praktisku palīdzību. Informāciju daudzos ar meţa
apsaimniekošanu saistītos jautājumos var atrast arī Valsts meţa
dienesta mājas lapā www.vmd.gov.lv .
To, cik pareiza vai, tieši otrādi, kļūmīga bijusi šī
optimizācija, parādīs laiks. Laiks nodzēsīs gruzdošo aizvainojumu
meţa darbinieku sirdīs, izlīdzinās negludumus saskarsmē ar meţa
īpašniekiem, palīdzēs atrisināt komunikāciju problēmas. Atmiņā ne
viens vien piemērs, kad sākotnēji karsti apstrīdētas izmaiņas ar laiku
pierādījušas savu dzīvotspēju un izrādījušās pamatotas. Varbūt tā
būs arī šajā gadījumā.
Dienvidkurzemes virsmeţniecības Aizputes nodaļas
vecākais meţzinis ANDRIS ZAĻKALNS
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Sociālās ziņas
27.12.2011. tika grozīti MK noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība". Tas nozīmē, ka no
01.01.2012. atlaides ārstniecības iestādēs ir tikai iedzīvotājiem ar
trūcīgās ģimenes (personas) izziņām. (Iedzīvotājiem, kuru ienākumi uz
vienu ģimenes locekli ir ne vairāk kā Ls 90 mēnesī.)
Decembrī 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 26
ģimenēm - trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts
pamatpabalsts, 1 ģimenei pabalsta izmaksa pātraukta, 1 ģimenei
piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai bērnudārzā un skolā, 4 ģimenēm
piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts veselības
aprūpei, 1 personai atteikts pabalsts veselības aprūpei, jo nav
atbilstība apstiprinātajiem kritērijiem.
Kā zināms, tad no 2012.gada janvāra bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir bez
darba, četrus mēnešus varēs piedalīties algotajos pagaidu
sabiedriskajos darbos pašvaldībā. Par algoto pagaidu sabiedrisko
darbu īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūra un pašvaldība slēgs
līgumu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību. Darbā tiks iesaistīti
bezdarbnieki, kuri vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas, nesaņem
bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz
sešus mēnešus. Bezdarbnieks, piedaloties algotajos pagaidu
sabiedriskajos darbos, saņems ikmēneša atlīdzību 100 latu apmērā.
Ja bezdarbnieks nebūs strādājis visas attiecīgajā mēnesī paredzētās
dienas, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksās proporcionāli
dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.
2011.gada 22.novembrī tika parakstīts līgums ar Latvijas Pašvaldību
savienību par AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņu, kuras mērķis
ir turpināt aizsākto sociālā atbalsta kampaņu līdz 2013. gada 31.
martam, paplašinot dāvanu karšu saņēmēju loku.
Dāvanu karti, kuras vērtība ir Ls 53,70, varēs saľemt:
-trūcīgo ģimeľu ar bērniem mājsaimniecības, ja iepriekšējās kampaņas
ietvaros šī mājsaimniecība ir saņēmusi tikai vienu karti;
- ģimeľu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības;
- mājsaimniecības, kurām piešķirts audţuģimenes statuss un kurās dzīvo
bērni;
- ģimeľu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecības;
- daudzbērnu ģimenes, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400
kWh patēriņam, kam varēja pieteikties pavasara – vasaras mēnešos.
Lai saņemtu elektrības norēķinu karti, jādodas uz Pāvilostas
novada Sociālo dienestu Pāvilostā un Vērgalē, līdzi ņemot personu
apliecinošu dokumentu un AS „Latvenergo” līgumu. Ieteicams paņemt arī
pēdējo apmaksāto elektroenerģijas norēķinu kvīti un vienu tukšu kvīti
nākamajam maksājumam.
52 daudzsološas nedēļas! 12 pārvērtību pilnus mēnešus! 4
lieliskus gadalaikus Jaunajā gadā novēlot,
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE

VAI TU ZINI, KA
Tūrisma akcijā „Apceļosim Kurzemi” 2012.gadā iekļauts arī mūsu
novada apskates objekts – Akmensraga bāka.
Pāvilostas Mākslas skolu ar labām sekmēm pirmajā pusgadā
beigušas Anda Uzare, Renāte Citskovska (Ulmale, Pāvilosta),
Liene Dudina (Vērgale), Luīze Svilpe, Rebeka Mertena, Elizabete
Priedoliľa (Jūrkalne).
LAD programmā „Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstība”
2013.gadā katrai apdzīvotai vietai piekrastē projektu konkursa
kārtībā atvēlēs Ls 140 000. Pāvilostā iecerēts par šiem līdzekļiem
atremontēt Upesmuiţas parka estrādi, gājēju laipu pāri Sakas upei,
muiţas kāpnes un sakārtot gājēju celiņus, sakārtot promenādi līdz Z
molam un iegādāties glābšanas dienesta aprīkojumu. Vērgales
pagastā plānots labiekārtot stāvlaukumu un noeju pie jūras Saraiķos
vai Ziemupē, Sakā – remontēt Ķuķu - Ostbakas ceļu.
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Š. g. 11. februārī plkst. 21:30

Pāvilostas pilsētas kultūras nams aicina labas
atpūtas cienītājus, mīlētājus, saderinātos un laulātos
romantiskās noskaņās uz

mīlestības svētku pasākumu

 Liepājas un novadu radošās apvienības
koncertuzvedums „Satiksimies vējā”
Koncertuzvedumu iespējams apmeklēt visiem
interesentiem, kuri neapmeklē balli – ieeja Ls 0.50
 Balle kopā ar grupu „BREKŠU PEKŠI”
/Saldus/
Izklaidēsimies jautrās, mazliet „pikantās” atrakcijās, kā arī
iemūţināsim sevi foto sesijā kopā ar Amoriņu.
Ieeja pasākumā – ballē līdz plkst. 21:30 - Ls
2,50, pēc plkst. 21:30 - Ls 3,00 /galdiņu rezervēšana
ballei līdz 10. februārim pa tālr. 29366112/

Uz skatītāju vēlēšanos!
Pāvilostas amatierteātris izrādīs Ziemassvētkiem sagatavoto
uzvedumu
„Likteņa ironija vai Vieglu garu”
Pāvilostas pilsētas kultūras namā
š. g. 22. janvārī plkst. 17:00
Ieeja Ls 0,50
Izrādē notikumi risinās gadu mijā, tāpēc ir piemērots brīdis
šo uzvedumu parādīt vēlreiz. Jauno 2012.gadu esam jau sagaidījuši,
bet pēc Austrumu kalendāra 2012.gada 23.janvārī plkst. 9:36 pēc
Latvijas laika iestāsies Melnā jeb Ūdens Pūķa gads. Pūķa gadā
visiem nāksies uzcītīgi strādāt, kļūt
radošākiem, izdomas
bagātākiem, pacietīgiem un izturīgiem. Tie, kuri spēs pietiekami
dinamiski attīstīties gada pirmajos mēnešos, gada otrajā pusē var
cerēt uz veiksmi un perspektīvu notikumu attīstību. Sliņķiem atliks
tik gausties par pelēko ikdienas rutīnu, stagnāciju
Ūdens pūķis seno Austrumu tautām simbolizē Debesu
enerģiju, tādēļ arī krāsu toņos tas tēlojas no debesu zilās līdz melnajai
krāsai. Izrādes skatītājiem lūgums ierasties zilas vai melnas krāsas
apģērbā un apģērbā izmantot aksesuārus zilos toņos.
.

Lasītāju egle Pāvilostas
bibliotēkā

Piektdien, 6. janvārī, Pāvilostas bibliotēkā notika ikgadējais
pasākums "Lasītāju egle", kurā bibliotēkas vadītāja lasītājiem atskaitījās par
paveikto 2011.gadā. Labus panākumus un čaklus lasītājus bibliotēkai vēlēja
arī domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Foto: Marita Kurčanova

Pasākumu kuplināja Pāvilostas PII "Dzintariņš" 5-6 gadīgo grupu
bērni ar teātri par trīs sivēntiņiem, dziesmām un dejām. Paldies par sadarbību
un ieguldīto darbu Gunitai Delijevai, Aijai Gertsonei, Ligitai Eihvaldei, Dinai
Rudzājai un visiem mazajiem māksliniekiem.
Pie siltas kafijas, tējas un gardām uzkodām lasītāji baudīja bērnu
sagādāto priekšnesumu. Protams, neizpalika bez jautrībām, visiem bija
jāiesaistās atrakcijās. Fotogrāfijas var apskatīt www.pavilosta.lv, Pāvilostas
bibliotēkas sadaļā.
MAIRITA VĪTOLA, MARITA KURČANOVA

Dzejnieks Uldis Auseklis
viesojas Pāvilostā

8.decembrī Pāvilostas bibliotēkā ciemojās dzejnieks
Uldis Auseklis un komponists Uldis Fridrihsons, kurš savām
dziesmām izmantojis U.Ausekļa dzeju.
Dzejnieks, kurš 2011.gada rudenī atzīmēja savu 70 gadu
jubileju, izdevis daudzus dzejoļu krājumus gan bērniem, gan
pieaugušajiem, kā arī tulkojis krievu dzejnieku darbus. Par dzejas
rakstīšanu viņš saka: „Dzejoļus rakstīt ir ļoti atbildīgs darbs….
Esmu pateicīgs vietām un stundām, kas dāvājušas man dzejoļus.
Ir vietas, kuras tev uztic savas gaismas spēles, savus putnus,
savu vientulību, debesis, puķes, nojautas vai ūdeni māla krūzē un
dāvā steidzīgus, bet labus un radošus mirkļus.”
Viens no galvenajiem U.Ausekļa bērnu dzejoļu
varoņiem ir runcis Francis. Šogad Bērnu ţūrijā ir iekļauta viena no
dzejnieka grāmatām ”Runcis Francis jeb Pasaule sēd uz
velosipēda”. Runča Franča piedzīvojumi iepatikās un ieinteresēja
Maritu Hornu, kura, piesaistot Pāvilostas vidusskolas skolēnus un
Pāvilostas kultūras nama ansambļa „Burbulīši” vadītāju Aiju
Gertsoni, izveidoja uzvedumu „Runča Franča ziemas prieki”.
Runča Franča (M.Lazukins) un minces Munces (K.Šakina)
sirsnīgo deju par Parīzi iestudēja deju skolotāja Daiga Cābele.
Ciemiņi ļoti atzinīgi novērtēja bērnu sniegumu. Pēc tam
dzejnieks pats, demonstrējot fenomenālu atmiņu, skaitīja savus
dzejoļus no galvas un komponists dziedāja dziesmas ar dzejnieka
vārdiem, dziedāšanā iesaistot visu publiku. Bērniem ļoti patika!
Pēc tikšanās autors apsolīja savā dzejā apdzejot arī mūsu pilsētu
Pāvilostu. Gaidīsim ar nepacietību!
Paldies pulciņu vadītājām Aijai Gertsonei, Maritai
Hornai, šoferim Dainim un visiem pašdarbniekiem. Pasākumu ļoti
čakli apmeklēja PII” Dzintariņš” bērni ar audzinātājām un auklītes.
Paldies, par atsaucību un piedalīšanos pasākumā!
MAIRITA VĪTOLA, MARITA HORNA
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Bibliotēkā viesojas rakstnieks

ULMALES BIBLIOTĒKĀ

Ulmales bibliotēkā bija apskatāma rokdarbu
izstāde – adījumi, tamborējumi, rotaslietas. Sirsnīgs
paldies šo jauko un daudzveidīgo darbiņu autoriem –
Elvitai, Andai, Maigai, Lainei, Irmai, Zintai, Mārai, Anitai,
Ivetai.
Lai 2012.gads visiem atnes labu veselību,
veiksmi un pārticību!
LITA ŠILDERE

Gada skaistākais laiks –
Ziemassvētku gaidīšanas
laiks!
Foto no Pāvilostas bibliotēkas arhīva

Bieţi ciemiņi Pāvilostas bibliotēkā ir rakstnieks Ēriks Kūlis un aktieris Jānis Kuplais.
Rakstnieks latviešu lasītāju auditorijā ir iecienīts kā labs stāstnieks nu jau gluţi vai pusi
gadsimta (pirmā publikācija 1962.gadā). Latvijā izdoto darbu krājumā vairāk kā 30
grāmatu pieaugušajiem un bērniem. Viņa prozas meistara stils saista ar valodas
ritējumu, episki tvertu ikdienas dzīves skatījumu, konkrētību, interesantu raksturu
tēlojumu un patīkami ironisku stāstītāja skatījumu uz pasaulē notiekošo.
Decembra sākumā viņš viesojās bibliotēkā, iepazīstināja ar jauno grāmatu „
Mana Anete mersedesā” un citiem darbiem, to fragmentus lasīja aktieris Jānis Kuplais.
Šajā tikšanās reizē rakstnieks Pāvilostas bibliotēkas lasītājiem uzdāvināja grāmatu „
Mūsu mīlestības krāsas”. Rakstnieka grāmatas ir ļoti pieprasītas bibliotēkā.
Arī šo mūsu novadnieka Ērika Kūļa darbu, tāpat kā viņa daiļradi kopumā, caurstrāvo
neizsīkstoša labestība un vitalitāte, sirsnīgs un neaizskarošs humors, aizraujošs siţets,
cilvēciski un dabiski tēli.

Svētki bērnu žūrijai

Foto no Pāvilostas bibliotēkas arhīva

Decembra nogalē bibliotēkā uz pasākumu bija pulcējušies Pāvilostas Bērnu /
Jauniešu ţūrijas eksperti. Čaklie eksperti, kuri beiguši lasīt grāmatas, tika pie balviņām,
pārējiem jāpasteidzas izlasīt grāmatas līdz galam.
Laiks mūs nelutināja, bija jādodas laukā veikt daţādus uzdevumus un
jānokļūst līdz muzejam. Muzejā apskatījām izstādi ”Eglīšu mode”, kā arī muzeja
vadītāja iepazīstināja ar muzeja darbinieku darbu- kā notiek krājuma glabāšana, kā
muzeja krājums tiek ievadīts kopkatalogā un citas interesantas lietas. Bērni ar interesi
piedalījās konkursā, kur vajadzēja atpazīt daţādus eksponātus un bildes.
Protams, uzvarēja draudzība. Noslēgumā cienājāmies ar svētku kūku un
saldumiem!
Paldies par sadarbību muzeja darbiniecēm Irinai, Larisai, Edītei, kā arī
Birutai Pīragai un Initai Zingnikai.
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA

Foto: Dace Vīgante

Tuvojoties Ziemassvētkiem, mūsu 3-4
gadīgo bērnu grupiņā „Taurenītis” notika sirsnīga
gatavošanās tiem.
Ikviens mirklis, kas vairo prieku, padara šo
pasauli gaišāku. Ar prieku un interesi gatavojām
grupas rotājumus, apsveikumus mīļajiem ģimenes
locekļiem, bērnudārza darbiniekiem un bērniem,
rotājām grupiņu, eglīti. Viens no galvenajiem
darbiņiem bija piparkūku cepšana. Pie piparkūku
gatavošanas un rotāšanas tika visi grupiņas bērni,
taču neiztika bez skolotājas un auklītes padoma un
palīdzības. Piparkūku mīkla bija tik garda, tik garda!
Bērni ļoti skaisti un saticīgi kopā strādāja. Tikko
ceptu piparkūku smarža piepildīja visu bērnudārzu.
„Taurenīšu” grupas skolotāja
RITA PENCE
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde „Dzintariņš” 2012. gadā novēl visiem saviem
bērniem, bērnu vecākiem, vecvecākiem un sadarbības
partneriem pūķa uzticību, rūpējoties vienam par otru,
pūķa drosmi, aizstāvot savus mīļos cilvēkus, idejas
plašas kā pūķa lidojums, sildīties pūķa elpas tuvumā,
bet būt arī prātīgiem un neapdedzināties ar pūķa
ugunīgo elpu! Jaunajā gadā veiksmi un vēlmju
piepildīšanos!
Tā kā vecā gada nogale un Jaunā gada sākums
ir laiks, kad sakārtojam ne tikai savas domas, bet arī
mājas, atgādinu, ka Pāvilostas pirmsskolas izglītības
iestāde joprojām piedalās makulatūras vākšanas akcijā.
Visus papīrus, kas jūsu mājā kļuvuši lieki, aicinām
nest uz pirmsskolas iestādi un nodot makulatūrā līdz
2012. gada 31. martam!
Vadītāja MONTA PĒTERMANE
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Tirgus lustes, gaidot
Ziemassvētkus

Nedēļu pirms Ziemassvētkiem Pāvilostas
tirgus laukumā jau otro gadu notika Ziemassvētku
tirgus, kura iniciatori un organizētāji ir biedrība
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”. Ja
pagājušajā gadā nācās iztikt pašu spēkiem un ar
tuvāko draugu atbalstu, tad šogad mūsu
aicinājumam atsaucās un aktīvi līdzdarbojās
pensionāru apvienības „Varavīksne” pārstāves,
turpat uz laukuma gatavojot pelēkos zirņus ar speķa
mērci, kas tiešām garšoja lieliski. Savukārt biedrības
„No idejas līdz attīstībai” vadītāja Inta Vīgante,
piesaistot skolēnus, rīkoja spēles un atrakcijas.
Paldies Vizmai Ģēģerei, kura piekrita izrādīt savus
mājdzīvniekus – kaziņas un trušus. Par tiem īpašs
prieks bija bērniem. Tirgū kā jau tirgū - kāds pērk,
kāds pārdod, bet kādi taisa andeli. Tā viens no
trusēniem, iemainīts pret krāsainām dzijām,
aizceļoja uz Jūrkalni. Valdemārpils aromātiskās
tējas iemainīja pret vietējās rokdarbnieces izšūtām
Ziemassvētku kartiņām. Tie, kuri vēlējās, varēja
izliet vaska sveces, iegādāties pašceptu maizi no
Alsungas un Sakas, vietējos ābolus utt.
Nosalušie varēja sasildīties ar karstu tējas
tasi vai kādu stiprāku silto dzērienu. Sajūtas un
atmosfēru aprakstīt nav iespējams, tāpēc aicinām
ikvienu pašiem izbaudīt to. Ceru, ka iedibinātā
tradīcija būs dzīvotspējīga un atkārtosies gadu no
gada.

Pircēji labprāt iegādājās Alsungas novadā cepto maizi un sklanduraušus. Foto: M.Horna

Paldies par līdzdalību Pāvilostas kultūras namam un biedrībai „Pāvilostas laivas”
par elektrības pieslēgumu un atbalstu. Paldies gan vietējiem, gan pārnovadu
mājraţotājiem un rokdarbniekiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam piedalīties tirdziņā.
Paldies novada domei par finansiālo atbalstu.
Nākamais biedrības organizētais tirgus būs pavasarī. Sekojiet reklāmai!
Ziemassvētku tirdziņa norises iemūţinātas arī video. Ja gribat to redzēt,
apmeklējiet amatierteātra uzvedumu „Likteņa ironija vai Vieglu garu” Pāvilostas kultūras
namā š.g. 22.janvārī.
Lai gaišām domām un labiem darbiem bagāts 2012.gads!
Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja MARITA HORNA

Pāvilostas aktieri ciemojas Liepājas teātrī

Pāvilostas amatierteātra dalībnieki uz Liepājas teātra skatuves. Foto: D.Bunka

Pēc Liepājas teātra ielūguma 29.decembrī Pāvilostas amatierteātris viesojās
Liepājas teātrī un ar saviem priekšnesumiem kuplināja teātra darbinieku svētku egli.
Bijām sagatavojuši uzvedumu „Latviešu sapnis”, ko klātesošie uzņēma ar skaļiem
aplausiem. Specveltījumu teātra meitenēm izspēlēja mūsu puiši Einārs, Ģirts un Edijs,
un arī vēlāk atrakcijās mūsējie plūca uzvaras laurus. Bet pirms
uzstāšanās
mēģinājumam izmantojām teātra lielo skatuvi, uz kuras tikko tika spēlēta jaunā izrāde
"Pūt, vējiņi!” Uz skatuves jutāmies labi.

Droši vien tikpat labi 60 – tajos
gados jutās Pāvilostas dramatiskais
kolektīvs, kuram bija tas gods divas
reizes šeit spēlēt M.Birzes lugu „Pie
Melnā medņa” un arī V.Lāča lugu
„Kristaps Kaugurs”.
Paldies Liepājas teātra
saimnieciskajai direktorei Ilzei Ozolai
par uzaicinājumu un sagādāto
iespēju uzstāties Liepājas teātrī.
Paldies arī maniem aktieriem par
izturību rudens sezonā, gatavojoties
gan teātra jubilejai oktobrī, gan
gatavojot
uzvedumu
Ziemassvētkiem.
Tie,
kuri
nepiedalījās Ziemassvētku ballē,
kurā rādījām jauno uzvedumu
„Likteņa ironija vai Vieglu garu”,
varēs to noskatīties 22.janvārī
plkst.17.00 Pāvilostas kultūras namā.
Februārī amatierteātris sāks
gatavoties
tradicionālajam
uzvedumam Jāņos. Ko šogad
rādīsim, lai pagaidām
paliek
noslēpums.
Amatierteātra režisore
MARITA HORNA
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SPORTA ZIĽAS

16.decembrī Pāvilostas vidusskolas sporta zālē tika rīkots
Pāvilostas ceļojošais kauss galda tenisā. Turnīrā piedalījās 11
dalībnieki.
Izspēlējot pēc riņķa sistēmas katrs ar katru, par ceļojošā
kausa īpašnieku uz gadu un turnīra uzvarētāju kļuva Marats
Bolgovs, 2.vietā Uldis Kristapsons, 3.vietā Zintis Vīgulis. Pamatskolu
grupā piedalījās septiņi dalībnieki. Par uzvarētāju kļuva Ivo
Jaunzems, 2.vietā Dāvis Bērznieks, 3.vietā Jānis Štokmanis.
Liepājas rajona meistarsacīkstes volejbolā pēc divu gadu
pārtraukuma piedalījās Pāvilostas sieviešu un vīriešu komandas.
Turnīram noslēdzoties, sieviešu un vīriešu komandas piedzīvoja
zaudējumus un ierindojās pēdējā septītajā vietā.
Lūgums visiem volejbola cienītājiem, kuri vēlas hobiju
līmenī spēlēt volejbolu, katru ceturtdienu plkst.19.30 ierasties
sporta zālē.
ALDIS BARSUKOVS

Postītāju nedarbi

10.februārī plkst.19.00
Vērgales kultūras namā koncerts
„ZEM VALENTĪNDIENAS DEBESĪM”.
Pēc koncerta dejas.

Ciemos pie Ziemassvētku
vecīša
15.decembrī Vērgales pamatskolas 3.klases skolēni devās uz
„Smiltnieku” mājām, kur atrodas Ziemassvētku vecīša ciematiņš, lai
pamodinātu Vecīti un atgādinātu, ka laiks doties ciemos pie bērniem.

Pie Ziemassvētku Vecīša mājas. Foto Vita Braţe
Kuram traucēja jauno liepiņu stādījumi Dzintaru ielā? Foto: M.Horna

Naktīs no 25. uz 26.decembri un no 26. uz
27.decembri Pāvilostā plosījušies līdz šim nenoskaidroti
ļaundari. Upesmuižas parkā sabojāti skatītāju soli un
norādes zīme, Dzintaru ielā nolauztas 14 jauniešu un
pensionāru stādītās
liepas /skat. attēlā/, izpostīti
Ziemassvētku rotājumi pie novada domes, aiznestas smilšu
kastes, pārvietoti soliņi un atkritumu tvertnes. Kopējie
zaudējumi ir Ls 672. Lieta nodota policijai izmeklēšanai.
Cerams, ka vainīgie tiks atrasti un atbildēs par saviem
nodarījumiem. Katra izpostītā vieta un lieta nav izsakāma
tikai naudā, aiz katras no tām ir kāda cilvēka labā griba un
vēlme savu apkārtni darīt sakoptāku un pievilcīgāku. Tāpēc
vainīgajiem vajadzētu ne tikai saņemt sodu, bet arī
atvainoties tiem, kuru darbu viņi izpostīja.

Bērni sarūpējuši Vecītim pārsteigumu – dārgumu lādi, kurā
atrodamas labas, noderīgas lietas. Ciematiņā valda liela rosība. Pie
vārtiem bērnus uzticīgi sagaida Ziemeļbriedis Rūdis ar savām kamanām,
taču pavizināt bērnus savā mugurā var ponijs Kriksis. Ciemiņus gaida arī
pūkaini truši un kazu ģimene – Grieta un Jurģis. Kā ierasts darbojas
čaklie rūķīši – Pasta Rūķis, kura pārziņā vēstules un apsveikumi,
Pankūku Rūķis ar gardajām pankūkām, Tējas Rūķis ar karsto tēju.
Ciematiņa jaunums ir miltu maltuve, kurā ar Miltu Rūķa palīdzību var
samalt īstus brīnummiltiņus. No tiem tiek ceptas gardas pankūkas.
Jaunums ir arī skapis, no skata gluţi parasts, taču tajā jālien iekšā un
jāatstāj visas dusmas, sastrādātās blēņas, lai nākamo gadu varētu
sagaidīt ar labām domām un darbiem. Pie skapja durvīm atrodama
instrukcija, kā pareizi rīkoties.
Sastapuši Ziemassvētku vecīti un paciemojušies ciematiņā,
bērni varēja doties mājās, pārliecināti, ka viss ir pilnīgā kārtībā.
VITA BRAŢE

2012. gada janvāris

11

LAI JAUNAJĀ GADĀ
VISS IZDODAS!!!

Ja tautas nama logos sāk pumpurot
Ziemassvētku kaktusi, tad laiks lūkot pēc egles.
Iepriekšējo gadu rotātās eglītes ir izaugušas par
lielām eglēm, kurām vajadzētu trīs vezumu lampiņu.
Tādēļ tika pieņemts lēmums - Ziemupes galveno egli
šogad vest no meţa! Par skaisto egli visu
ziemupnieku vārdā paldies brāļiem Brēdiķiem un viņu
palīgiem.
Iededzām eglīti īstajā Saulgrieţu vakarā.
Atbildīgo pienākumu uzticējām visjaunākajai vakara
dalībniecei Paulai Brēdiķei. Visiem klātesošajiem bija
iespēja iesiet eglē pa lentītei un skaļi vai pie sevis
domās vēlēt ko labu sev un ziemupniekiem. Ar mums
kopā bija Ziemupes folkloras draugu kopa, ar kuriem
i dziedājām, i rotaļās gājām, i bluķi ap tautas namu
vilkām. Vilkām to cauri ciemam dziedādami un
spēlēdami uz Ziemupes stāvlaukumu. Tur pēc visām
tradīcijām ar dziesmām un rotaļām, iekūrām
ugunskuru un bluķi sadedzinājām. Tad nu nākamais
būs Ziemupei raţīgs un gaišs gads. Paldies, visiem,
kuri šajā vakarā bija ar mums!

VĒRGALES MAZĀS EGLĪTES
UZPOŠANA

Foto: Gaida Akerfelde

Jau tradicionāli Vērgales centrā mazo eglīti Ziemassvētkiem poš Vērgales
pirmsskolas izglītības iestādes „ Kastanītis” bērni. Arī šogad devāmies sapost mazo
eglīti un atbrīvot Rūķi no grūtā darba. Kas tas par grūto darbu? Kamēr eglīte nav
izpušķota, kāds var to nozāģēt! Un ko tad! Tāpēc Rūķis bija ļoti priecīgs, ka bērni
atnākuši uzpost eglīti un atbrīvot viņu no naktssarga pienākumiem. Kā pateicību Rūķis
uzdāvināja savas „Neaizmiedz” konfektes. Visi bija priecīgi: gan eglīte, ka ir saposta
svētkiem, gan rūķis, ka nav vairs eglīte jāsargā, gan bērni par saldumiem.
Laimīgu jauno gadu!
Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja GAIDA AKERFELDE

Ziemassvētki kopā ar
„Maiju un Paiju”

Zemi klāj tikko jaušama sniega kārtiņa, kokus rotā sarma, un no debesīm nokrīt
pa kādai sniegpārslai. Gribas uz mirkli apstāties un baudīt šo ainavu. Šajā jaukajā
22.decembra dienā Vērgales pamatskola kultūras namā rīkoja Ziemassvētku pasākumu.

Foto: Daina Vītola

Svētki nāk un aiziet, bet paliek
prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
Dvēselei mācot būt baltai.
Un nav svarīgi - ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...
/M.Svīķe/
SKAIDRĪTE un
DAINA Ziemupē

7.klases „Maija un Paija”. Foto Vita Braţe.

Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks un vietniece Anda Blūmane,
dāvājot pateicības rakstus, sveica pašus labākos skolēnus, kuri pirmajā pusgadā
mācījušies tikai labi un teicami. Pateicības rakstus saņēma 31 skolēns, svētku eglītē
iededzot pa svecītei. Tika apbalvoti arī labākie konkursos un olimpiādēs.
Svētku koncertā Ziemassvētku dziesmas mijās ar dzejoļiem. Ieradās arī
ķekatnieki (1.klases skolēni). Taču visvērienīgākais bija Annas Brigaderes lugas „Maija un
Paija” tēlojums par godu rakstnieces 150 gadu jubilejai. Skolēni no 3. – 9.klasei iejutās
A.Brigaderes lugas varoņu tēlos. 7.klase atveidoja tēlojumu „Mājās”, 6.klase - „Pie veļu
akas”, 4.klase un 8.klase – „Pie velēnu vecīša”, 5.klase – „Elles pagalmā”, 3.klase –
„Raganu silā” un 9.klase – „Atkal mājās”. Jāpiebilst, ka iepriekš gatavoties skolēniem
nesanāca īpaši daudz laika, taču izrāde bija lieliska! Paldies, skolotājiem par ieguldīto
darbu izrādes tapšanā!
VITA BRAŢE
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Dzīves brīžos

Sludinājumi

Lai gadu labirintā rastu īstās durvis,
Lai mūžs, kas dots, var tumsu uzvarēt,
Ir pašam jābūt karalim un burvim,
Kas apkārt spēj vien gaismas stundas sēt.
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī
dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –
Annu SĪMANI – 101
Alfrēdu DADZI - 80
Mariju TREIGUTI – 94
Arnoldu KREICBERGU - 80
Irmu LASI – 90
Birutu VĒVERI - 75
Aneti OZOLIŅU – 89
Irēnu ŢUKOVSKU - 75
Viktoru MATISONU – 87
Sergeju BOLGOVU - 75
Nelliju ŢERNOVOJU – 86 Gaļinu KOSŅIKOVSKU - 65
Alfonu DREIMANI – 85
Birutu KUZMINU - 60
Irmu MILZARĀJU – 82
Daigu FREIDENFELDI, Vilni GRINDULI, Inesi
ŠUPSTIKU, Ingaru JAUNZEMU, Andri VASINU, Guntu
JAKOVELI!
Pilngadniekus – Andu UZARI, Agitu ĀBOLIŅU!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās janvārī
dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus Emīliju BUKŠEVICU – 90
Veltu Austru BĒTU - 86
Hermīni KRŪTMANI – 84
Osvaldu FEODOSOVU - 83
Vandu STELMAKERI – 81 Miervaldi TILTU - 75
Viktoru ZUJEVU – 70
Laimrotu ČIRKŠI - 70
Aiju BĒLIŅU, Edgaru DARONDU, Agiju PŪPOLU,
Dāvi GOLOVINU, Aneti EIZENGRAUDIŅU, Anţeliku GRECKU,
Aritu GĒGERSONI, Madaru PIRTNIECI, Vitu BRAŢI!
Pilngadniekus – Dairi ŠMITU un Kārli BORUTO!

Ceturtdien, 26.janvārī plkst.17.00 Pāvilostas vidusskolas
bibliotēkā „Vecāku skolas” nodarbība. Tēma - „Bērns neuzvedas. Ko
darīt?” Nodarbību vada skolas psiholoģe I.Griškeviča. Aicināti visi interesenti!

Sveicam
Lieni un Alvi DEVIĽUS
ar meitas PAULAS LUĪZES piedzimšanu!
Anitu un Normundu
ŠTEINBERGUS ar meitas LINDAS piedzimšanu!

Mūžībā
Pāvilostā
Alma Emilija JURBERGA (30.09.1921.-27.12.2011.)
Vērgales pagastā
Milda Viola GAIĶE (02.03.1925. – 22.12.2011.)
Rita KIRŠTEINE (16.07.1934. – 26.12.2011.)
Visvaldis PAEGLIS (02.12.1945. – 01.01.2012.)

Reliģiskās ziņas
Dievkalpojums SARAIĶU EV.LUT.BAZNĪCĀ notiks
22.janvārī plkst.11.00.
Dievkalpojumi ZIEMUPES EV.LUT.BAZNĪCĀ notiks
15.janvārī plkst.11.00, 22.janvārī plkst.14.00.

Oficiālais Holandes zemeņu stādu audzētāja pārstāvis Latvijā
piedāvā sākt zemeņu („frigo” tipa) stādu rezervāciju uz pavasara sezonu.
Pieejamas sertificētas un kvalitatīvas 19 šķirnes. Cenas no 0.10Ls/gab. Tālr:
29668906, e-pasts: oguagentura@inbox.lv
Daudzbērnu ģimene Vērgales pagastā lūdz uzdāvināt gultas.
Zvanīt Vizmai 26818992.

DARBA SLUDINĀJUMI
SIA “Livland” aicina pievienoties savai komandai Meţstrādniekus.
Vēlama pieredze robeţzīmju (kupicu) ierīkošanā un vizūru tīrīšanā. Vēlamas
autovadītāja „B” kategorijas tiesības un personīgā automašīna. CV lūdzam
sūtīt uz norādīto e-pastu vai faksu ar norādi „Meţstrādnieks” vai zvanīt pa
tālruni 67686788 / 26348024 / 26356263, fakss: 67289848; e-pasts:
info@livland.lv,
SIA “Livland” aicina pievienoties savai komandai Kamerālistus.
Prasības: profesionālā vidējā vai augstākā izglītība mērniecībā vai ģeodēzijā
un praktiskā darba pieredze, labas iemaņas darbā ar MS Office un
Microstattion programmām, kā arī pieredze robeţlietu sakārtošanā.
SIA “Livland” aicina pievienoties savai komandai Mērniekus.
Prasības: profesionālā vidējā vai augstākā izglītība mērniecībā vai ģeodēzijā,
obligāta darba pieredze mērniecības jomā, sertifikāts tiks uzskatīts par
priekšrocību, vēlamas autovadītāja „B” kategorijas tiesības un personīgā
automašīna. Kontaktinformācija: www.livland.lv, e-pasts: info@livland.lv,
tālr.67686788 / 26348024 / 26356263, fakss: 67289848.

Paziņojums
Prognozes liecina, ka ziema šogad tomēr būs. Tātad arī
piesals, un pilsētā ietves būs jākaisa. Kastes ar smiltīm, kas novietotas
pilsētā, domātas sētniekiem, kuri apkopj iestāžu un pilsētas teritorijas.
Tie Pāvilostas iedzīvotāji, kuriem nepieciešams kaisāmais
materiāls, lūdzu zvaniet un piesakieties pie pašvaldības darbu
rīkotāja A.Alņa pa tālr. 26424920 vai pie G.Vērnieces pa tālr.
63484559; 29725727. Smiltis jums pievedīs, tikai sagatavojiet kastes
vai citus traukus, kur tās iebērt.

Pateicības
Paldies visiem, kuri mani atcerējās un sveica dzīves nozīmīgajā
jubilejā.
Haralds Lukševics
Paldies Pāvilostas baptistu draudzes mācītājam D.Doroľinam,
pašvaldības darbu rīkotājam A.Alnim, Pāvilostas kapsētas uzraudzei
V.Ģēģerei par iejūtību, praktisko palīdzību un atbalstu grūtā brīdī, manu
mammu Almu Jurbergu pavadot aizsaulē.
Meita Inta ar ģimeni
Lai zvaigznes zvaigzni spožu dara,
Lai cilvēks cilvēkam labu dara.
No sirds uz sirdi,
Viens otram pretī Gadu mijā smaidu dalām!
Vērgales pagasta pārvalde izsaka pateicību visiem, kas savas
mājas, iestādes un uzņēmumus ietērpa svētku rotā. Īpaši mīļš paldies
„ALFU” mājas čaklajiem rūķīšiem par sagādāto svētku noskaņu, kas pavēra
brīnišķu Ziemassvētku ainu, iebraucot Vērgales centrā!

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas” maksā Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes izdevniecībā LiePa
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv,
noformētāja Mairita Tumpele, tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliņa. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori.

