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Toreiz

Zvejnieku svētki

Tik steidzīgi, atpakaļ neskatoties, rit
gaišākie gada mirkļi, aiztrauc garām, ne tā kā gausā
un lēnīgā ziema. Tik tikko vēl ziedēja ceriľi,
gribējās ievilkt gaisu un paturēt sevī to brīnišķo smarţu
ilgi, ilgi. Vērties zili violetajā dūmakā, lai varētu ieslēgt šo ainavu savās
domās tā, lai brīnišķais skats pat vistumšākajos rudens vakaros
neizplēnētu no atmiľas. Tad būs jauki, ar zināmu tīksmi atcerēties visu
labo un skaisto, kas reiz bijis. Arī to, kas bijis sen, kad bērnībā gribējām
ātrāk par citiem atrast tobrīd tik nepieciešamo pieclapīti visparastākajā
ceriľu krūmā, kas pilnīgi noteikti, izsakot klusu vēlēšanos, nesīs laimi. Un
laime iespējams arī atnāca, nu tāda pavisam citāda nekā šo dienu acīm
to redzam. Un vēlēšanās piepildījās. Toreiz, pirms ļoti daudziem gadiem,
tās bija visumā pieticīgas vēlmes un lūgumi. Nu, piemēram, lai garās
biešu vagas, kas stiepās visas vasaras garumā, kļūtu kaut pāris soļu
īsākas, lai vecāki dzimšanas dienā uzdāvinātu rokas pulksteni, lai veikalā
varētu nopirkt kaut ko garšīgu un tā varētu vēl turpināt. Kā ir šodien?
Necilos rokas pulksteľus no aprites veicīgi izstūmuši mobilie telefoni un
tiem radniecīgās tehnoloģijas, biešu vagas ir samērā liels retums, un
veikalā jau tāpat visa ir pārpārēm.
Šim gadalaikam pieder zināma bezrūpības deva, zināma
viegluma sajūta, kad klausāmies bezdelīgu raitās sarunas, tur, augšā uz
elektrības drātīm. Neviļus piezogas doma, cik gan viľām tur labi un
skaisti! Bet skaisti taču ir arī šeit, lejā. Vēl jāpagūst apbrīnot plašie labības
lauki, kas slejas pretī kā milzu siena, kuros paretam pavīd zilo rudzupuķu
acis. Pavisam drīz tos klās rugāji, kas atgādinās neskūtu vaigu. Bet tas
jau būs citu reizi, par to mēs vēl varam nedomāt. Visam savs laiks, šobrīd
tas atvēlēts saulei un gaismai. Lai tās abas paceļ mūsu domas un darbus,
lai vasara rit savu ierasto gaitu un aizved uz smarţīgām liepziedu dienām,
kas mijas ar vīstošas zāles smarţu, un prieku sniedz vienkāršs meţroţu
krūms!
VITA BRAŢE
Deju kolektīvu vasaras satikšanās festivāls

„Soļi smiltīs”
„Mazais zelta smilšu
grauds”
un 17. smilšu skulptoru

festivāls

Pāvilostā, 2012.gada 28.jūlijā

11:00 - 12:00 pludmalē festivāla „Mazais zelta smilšu
grauds” meistarklases
12:00 - 14:30 pludmalē pie mola „Soļi smiltīs” atklāšana, deju
koncerts „Re kā dzīvo jūras malā”
13:00 - 15:30 pie TIC deju koncerts „Danči Āķagalā”
16:00 pludmalē festivāla „Mazais zelta smilšu grauds” dalībnieku
apbalvošana
17:00 muzejā mākslinieka Zigmunda Viļņa izstādes atklāšana
18:30 svētku gājiens no TIC uz Upesmuižas parka estrādi
19:00 Upesmuižas parka estrādē festivāla „Soļi smiltīs” lielkoncerts
„Deja cauri dzīvei iet”
21:43 pludmalē uguns skulptūras aizdegšana
22:00 pludmalē balle kopā ar grupu „Roja”

Sīkāk par pasākumu lasiet 10.lpp.

Pāvilostā , 2012. gada 13. - 14.jūlijā
Piektdien 13.jūlijā
22:00 pludmalē Atraktīva un jautra deju nakts pludmalē ar grupu
„Mana Teritorija'' no Priekules un zvejnieku dēliem DJ Uģi un DJ Klāvu,
kuri pēc pusnakts dosies draisko un atraktīvo Nāru meklējumos

Sestdien 14.jūlijā
10:00 Pludmales volejbols, futbols
11:00 Piemiņas brīdis Pāvilostas kapsētā pie piemiņas akmens
„Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”
12:00 Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerts „Kas kait man
nedzīvot pie jūriņas maliņā” - piedalās kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs, vidusskolas meiteņu ansambļi (pie TIC)
12:00 Komandu (3 dalībnieki) sacensība kanoe laivu slalomā Sakas
upes grīvā starp moliem
14:00 Individuālo dalībnieku ātruma sacensība vienvietīgos SOT
kajakos pludmalē aiz Āķagala („Jūras laivas” - informācija un nolikums
– www.juraslaivas.lv)
pludmalē
13:00 Ar muzikālu programmu „Briljanta roka” Jūs iepriecinās „Žerāri”
- Valmieras teātra aktieri Imants Strads, Ģirts Rāviņš un komponists
Emīls Zilberts
15:00 Kuģu parāde, Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana, aktivitātes
zvejnieku stilā - virves vilkšana, riņķa mešana, enkura celšana, slapjais
skrējiens
Upesmuižas parka estrāde
19:00 Grupas ,,Baltie lāči” koncerts „KO TEV UZDZIEDĀT...”
21:00 Zvejnieku svētku balle ar grupām „Baltie lāči” un „Novadnieki”
24:00 Svētku salūts
Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parkā: Ls 4,00, pensionāriem Ls 3,00,
bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem /uzrādot to apliecinošu
dokumentu/ - bez maksas
............................................................................................................
Zvejnieku svētku tirdziņš
SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas
Visas dienas garumā svētku viesus aicina vizināties ar laivām pa Sakas
upi un jūru (no ostas)
Pāvilostas pilsētas stadionā - autostāvvietas Ls 2,00 diennaktī, vietas
telšu pilsētiņai
Organizē: Pāvilostas novada pašvaldība
Atbalsta: SIA„Iga 4”, Z/s „Kaija”, „WRIGLEY”, biedrība „Pāvilostas
laivas”, SIA Steķis, „Jūras laivas”, krodziņš „ĀĶAGALS”, „Bodīte 99”

Sakarā ar aktivitātēm, dienā no plkst. 9.45 - 18.30 tiks
slēgta Dzintaru iela posmā no Lejas ielas līdz jūrai. Sabiedriskā
transporta pieturas vieta no centra pārcelta pie SIA N-Stars caurlaides.

IZDEVUMĀ LASIET:





Kultūras un Izglītības projektu
konkurss – 4.lpp.
Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā
2012 – 5.lpp.
Svētki Pāvilostā un Sakas pagastā –
8.lpp.
Svētki Vērgales pagastā -12.lpp.
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DOMES ZIĽAS

28.jūnijā Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Sēdē nepiedalījās
Uldis Kristapsons - atvaļinājumā, Alfrēds Magone - personīgu apstākļu
dēļ, Daina Vītola - komandējumā, Indra Ziemele - slimības dēļ, Gatis
Štokmanis - darba dēļ.
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011.gada publisko
pārskatu.
2. Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai veikt atkārtotu
atsavināšanas izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam
„Vasarnieki 24”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nosacītā cena - Ls
5700,00, izsoles solis – Ls500,00. Apstiprināja šī īpašuma atsavināšanas
izsoles noteikumus. (skat. paziľojumu 2.lpp.)
3. Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai veikt atkārtotu
atsavināšanas izsoli kustamai mantai – pasaţieru autobusam Mercedes
Benz 0614, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē. Nolēma
samazināt cenu par 20 % un noteikt nosacīto cenu - Ls 2480,00 apmērā.
Izsoles solis – Ls50,00 un apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības
kustamās mantas – pasaţieru autobusa Mercedes Benz 0614 atkārtotas
atsavināšanas izsoles noteikumus. (skat. paziľojumu 2. lpp.)
4. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības
projektu finansēšanas konkursa nolikumu. (skat. 4.lpp.)
5. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus personai, kurai
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, par īpašumā Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads esošu zemi zem individuālās dzīvojamās mājas uz
statusa piešķiršanas periodu no 01.06.2012. līdz 31.08.2012. 50%
apmērā.
6. Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā trīs zemes vienības - 5,5 ha platībā,
14,8 ha platībā un 14,2 ha platībā uz Pāvilostas novada pašvaldības
vārda. Jautājumu par zemes vienību atsavināšanu izskatīt pēc
ierakstīšanas zemesgrāmatā un veikt novērtējumu nekustamajam
īpašumam.
7. Nolēma atteikties pārľemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo
nekustamā īpašuma objektu - dzīvojamo māju „Katrīnas”, Sakas pagastā,
Pāvilostas novadā.
8. Piešķīra finansējumu no budţeta sadaļas - vairāku mērķu projekti Ls
167,49 apmērā piedzīvojumu skolas „VISU vai NEKO” organizēšanai
Vērgalē no 2012.gada 02.jūlija līdz 2012.gada 06.jūlijam.
9. Nolēma izsludināt ikgadējo konkursu „Sakoptākā sēta Pāvilostas
novadā - 2012” un apstiprināt konkursa nolikumu un vērtēšanas komisijas
sastāvu. (skat. 5.lpp.)
10. Apstiprināja adreses piešķiršanu zemes gabalam Pāvilostā.
11. Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu ar 2012.gada 30.jūniju un
noslēgt zemes nomas līgumu uz desmit gadiem uz nekustamo īpašumu
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Zemes nomas maksu gadā noteikt
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
12. Piešķīra īres tiesības uz 2 istabu dzīvokli Vērgales pagastā uz 5
gadiem.
13. Piešķīra īres tiesības uz 3 istabu dzīvokli Vērgales pagastā uz 5
gadiem.
14. Nolēma piekrist nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību. Atdalītajai zemes vienībai 5,7 ha
piešķirt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. Zemes
vienībai platībā 23,5 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
15. Nolēma piekrist nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu.
Atdalītajai zemes vienībai platībā 5,7 ha noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
16. Nodeva īpašuma „Ģirti”, Vērgales pagastā, detālplānojuma precizēto
redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saľemšanai.
Sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēt Ziemupes tautas namā.
(skat. paziľojumu 2.lpp.)

2012. gada jūlijs, augusts

18. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz trijiem gadiem uz
zemesgabalu 27850 kvm platībā. Nomnieks maksā iznomātājam LR
likumos noteiktos nodokļus.
Atbrīvot no NĪN un nomas maksas iznomātāju līdz 31.12.2012..
Pēc 01.01.2013. noteikt nomas maksu gadā 3% no kadastrālās vērtības
un likumā noteikto NĪN.
19. Ar 2012.gada 28.jūniju par SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums”
valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi apstiprināja
Oskaru Vērnieku un noteica viľam mēnešalgu Ls 468.-. Pilnvaroja
Pāvilostas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Uldi
Kristapsonu noslēgt ar SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” valdes
locekli Oskaru VĒRNIEKU darba līgumu.
20. Nolēma piedzīt no īpašnieka nodokļa parādu un nokavējuma naudu
bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Parāds uz 27.06.2012. – Ls
191,62. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
21. Nolēma pēc precizējumu veikšanas atkārtoti apstiprināt Pāvilostas
novada pašvaldības 2011. gada saistošos noteikumus Nr. 12 „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā”.
Nākamā domes sēde plānota 2012.gada 26.jūlijā
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE

PAZIŅOJUMI

PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA LABOTĀS
REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS
UZSĀKŠANU UN NODOŠANU ATZINUMU SAĽEMŠANAI

Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2012. gada 28.jūnija
sēdes protokola izrakstu Nr. 8., 17.§, tiek uzsākta detālplānojuma labotās
redakcijas sabiedriskā apspriešana zemes gabalam „Ģirti”, Vērgales
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra nr. 6496 004 0449.
Detālplānojuma labotā redakcija tiks izstādīta Ziemupes tautas namā,
Ziemupē, Vērgales pag., Pāvilostas nov.. Informāciju var saľemt arī pa
tālruni +371 26837672. Sabiedriskās apspriešanas laiks: no 04.07.2012.
līdz 27.07.2012. Sabiedriskās apspriešanas pasākuma norises vieta un
laiks: 12.07.2012. plkst. 14:00 Ziemupes tautas namā, Ziemupē,
Vērgales pag., Pāvilostas nov. Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt
Pāvilostas novada domē vai Ziemupes tautas namā to darba laikā no
04.07.2012. līdz 27.07.2012. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saľemt
rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: Fiziskām personām: vārds, uzvārds,
personas kods, pastāvīgās dzīves vietas adrese; Juridiskām personām:
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese. Ieinteresēto personu
priekšlikumi un ieteikumi, uzsākot detālplānojuma izstrādi, nav saľemti.

...................................................................................................

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā otrajā
izsolē šādu nekustamo īpašumu un kustamo mantu: 1) Nekustamo
īpašumu „Vasarnieki 24”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novadā, kas
sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 1785 kv.m, atklātā
mutiskā otrajā izsolē 2012. gada 30. augustā plkst. 13. 20, izsoles
nosacītā cena Ls 5 700, nodrošinājums Ls 570.

...................................................................................................

2) Pāvilostas novada dome saskaľā ar Publiskās personas
mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā otrajā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz 0614,
izlaiduma gads 1994, darba kārtībā. Nosacītā cena Ls 2480,
nodrošinājums Ls 248. Izsole notiks Pāvilostas novada pašvaldībā,
Dzintaru ielā 73, Pāvilostas novadā 2012. gada 30. augustā plkst.
13.40.”Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc šo sludinājumu publicēšanas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Reģistrācija izsolēm un nodrošinājuma
samaksa ir jāveic līdz 2012.gada 28.augustam plkst.17.00.
Kustamās mantas apskate, iepriekš saskaľojot pa tālruni
26566055. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba
dienās Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73,Pāvilostas
novada domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484561, mājas lapā
www.pavilosta.lv.

2012. gada jūlijs, augusts
APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 31.05.2012 .
sēdes protokolu Nr. 6, 1.2.§

PĀVILOSTAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS 2012 .GADA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 13

Grozījumi Pāvilostas novada
pašvaldības 2009.gada saistošajos
noteikumos Nr. 1 „PĀVILOSTAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu.

Pāvilostas
novada
pašvaldības
2009.gada saistošos noteikumus Nr. 1
„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”
papildināt ar 5.27.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.27. Pāvilostas novada pašvaldības
policija.”
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS
APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 31.05.2012.
sēdes protokols Nr. 6 ., 17 §

PĀVILOSTAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS 2012 . GADA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 14

Grozījumi
Pāvilostas
novada
pašvaldības 2010.gada saistošajos
noteikumos Nr.9 “Par Pāvilostas
novada pašvaldības nodevām par
oficiālu dokumentu un apliecinātu to
kopiju saľemšanu” Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām“ 14.pantu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām “ 12.panta pirmās daļas 1.punktu.

Pāvilostas
novada
pašvaldības
2010.gada saistošos noteikumus Nr. 9 „Par
Pāvilostas novada pašvaldības nodevām par
oficiālu dokumentu un apliecinātu to kopiju
saľemšanu” 2.punktā norādītos objektus
papildināt ar sekojošiem apakšpunktiem:
2.6. Par būvvaldes rakstisku izziľu 5.00
izsniegšanu
2.7. Par izziľu jaunbūvēm
10.00
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS
APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes
26.01.2012. lēmumu (prot. Nr. 1., 8.§)
PRECIZĒTI ar Pāvilostas novada domes
26.04.2012. lēmumu (prot. Nr. 4., 17.§)

PĀVILOSTAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS 2012. GADA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 3
„PAR PĀVILOSTAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
3.daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Šie noteikumi nosaka Pāvilostas
novada pašvaldības pabalstu veidus un
apmēru, saľemšanas kārtību, kā arī lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
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2.
Pāvilostas novada pašvaldības
pabalstus var saľemt personas, kuras
deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novada
administratīvā teritorijā.
3.
Noteikumi
nosaka
pabalstu
apmērus un saľemšanas kārtību.
4.
Pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu
un materiālās situācijas izvērtēšanas.
II. Pabalstu veidi un apmēri
5.
Pabalsts
bērniem
skolas
piederumu iegādei tiek piešķirts, uzsākot
mācības 1.klasē. Ls 10.00 apmērā Pāvilostas novadā deklarētajiem bērniem.
Pabalsts var tikt piešķirts kā mantisks
pabalsts.
6.
Pabalsts sodu izcietušai personai
Ls 30.00 apmērā. Pabalstu piešķir personai,
kuras deklarētā dzīves vieta pirms
ieslodzījuma bijusi Pāvilostas novada
administratīvā teritorija un tās vērsušās ar
iesniegumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā
pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, ko
apliecina izziľa.
7.
Apbedīšanas pabalstu - piešķir
pabalsta pieprasītājam gadījumos, ja mirusi
persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta
bijusi Pāvilostas novads un kurai nav tiesību
uz citu apbedīšanas pabalstu saskaľā ar
Valsts sociālo pabalstu likumu un ir atzīta par
trūcīgu personu.
7.1. Apbedīšanas pabalstu izmaksā
personai, kura veic apbedīšanu vai pēc
savstarpējās
vienošanās
apmaksā
pakalpojumus.
7.2. Ja novadam jāveic (nezināmas novada
teritorijā atrastas personas) apbedīšana, par
izdevumu apmaksu lemj, katru gadījumu
izskatot atsevišķi.
7.3. Pabalsts netiek piešķirts par personām,
kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.
7.4. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts
50% valstī noteiktās minimālās algas
apjomā.
7.5. Pabalsts tiek piešķirts uz sociālā
dienesta pieľemto lēmumu.
8.
Pabalstu jaundzimušā aprūpei- Ls
50.00 apmērā tiesības saľemt par katru
jaundzimušo
ir
Latvijas
Republikas
pilsoľiem, nepilsoľiem, kuriem ir piešķirts
personas kods, jaundzimušā dzimšana ir
reģistrēta Pāvilostas novada dzimtsarakstu
nodaļā un jaundzimušā un viena no
jaundzimušā vecākiem pamatdzīvesvieta ir
deklarēta Pāvilostas novadā vismaz 12
mēnešus pirms bērna piedzimšanas.
8.1. Pabalstu piešķir un izmaksā:
8.1.1. vienam no bērna vecākiem;
8.1.2. personai, kura adoptējusi vai ľēmusi
aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam,
un ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna
vecākiem.
8.2. Lai saľemtu pabalstu 8. un 8.1. punktā
minētajām personām, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Pāvilostas
novada sociālajā dienestā šādi dokumenti:
8.2.1. iesniegums pabalsta saľemšanai
sakarā ar bērna piedzimšanu;

8.3. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas. Pabalstu piešķir viena
mēneša laikā no pieprasīšanas dienas.
8.4.Pabalsta izmaksu var aizturēt vai piešķirt
mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita persona
bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties
uz Bāriľtiesas vai sociālā darbinieka rakstisku
slēdzienu.
8.5. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc dzimšanas
nodzīvojis mazāk kā septiľas diennaktis.
9.
Pabalsts represētām personām Ls
10.00 apmērā komunistiskā genocīda upuru
piemiľas dienā 14.jūnijā.
10.
Pabalsts Ls 10.00 apmērā iedzīvotāju
80., 85., 86.,87.,88. utt. gadu sasniegušo personu
sveikšanai.
III. Pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un
izmaksas kārtība
11. Pabalsta pieprasītājs vēršas Pāvilostas
novada sociālajā dienestā vai attiecīgo pagastu
pārvaldēs, iesniedz iesniegumu (rakstveidā, vai
izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt
nepieciešamo sociālās palīdzības pabalsta veidu.
Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams,
privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un
izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
12. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda
personu apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda
vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds
vai pensionārs un šīs ziľas pašvaldībā nav
pieejamas.
13. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai
atteikumu 10 darbdienu laikā pieľem Pāvilostas
novada sociālais dienests.
14. Pāvilostas
novada sociālais dienests
nodrošina pabalstu izmaksas laika paziľošanu.
15. Sociālais dienests pievieno iesniegumu un
pārējos dokumentus pabalsta saľēmēja lietai.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
16.
Lēmumu par novada pašvaldības
pabalstu piešķiršanu pieľem Pāvilostas novada
sociālais dienests. Ja pabalsta prasītājs atbilstoši
saistošajiem noteikumiem nav tiesīgs saľemt
pašvaldības pabalstu vai nav izpildījis kādu no
šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem,
pašvaldības pabalsts tiek atteikts.
17.
Ja ģimeni vai personu neapmierina
sociālā dienesta lēmums par tai piešķirto
pašvaldības pabalstu vai sociālā dienesta
lēmums par atteikumu piešķirt pašvaldības
pabalstu, to var apstrīdēt Pāvilostas novada
pašvaldībā.
V. Noslēguma jautājumi
18.
Saistošie noteikumi stājas spēkā „Par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 35.pantā noteiktajā kārtībā.
19.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē:
19.1.
30.07.2009.Pāvilostas novada saistošie
noteikumi Nr.5 „Par pašvaldības pabalstu
jaundzimušo aprūpei”;
19.2.
29.10.2009.Pāvilostas novada domes
saistošie
noteikumi
Nr.25
„Vienreizēja
apbedīšanas pabalsta saľemšanas kārtību
Pāvilostas novadā”..
Domes priekšsēdētājs
ULDIS KRISTAPSONS
Turpinājums 4.lpp.
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Pāvilostas novada pašvaldība izsludina

kultūras un izglītības
projektu finansēšanas
konkursu 2012. gadam

Piešķirtā finansējuma summa Ls
2000.00, maksimālā summa vienam projektam
ne lielāka par Ls 500.00. Konkursā var
piedalīties projekti, kuru realizācija notiek
Pāvilostas novadā un kuru rezultāti ir
sabiedriski nozīmīgi novadam un novada
iedzīvotājiem. Projektu konkurss tiek izsludināts
no 2012. gada 1. augusta līdz 2012. gada 3.
septembrim plkst. 10.00 (Var iesniegt projekta
pieteikumus). Projektu vērtēšana notiks divas
nedēļas, līdz 1012. gada 17. septembrim.
Projektu konkursa rezultāti tiks paziľoti:
rakstiski pretendentiem, publiski, avīzē
„Pāvilostas Novada Ziľas” un mājas lapā
www.pavilosta.lv.
Nolikums publicēts arī mājas lapā
www. pavilosta.lv sadaļā Domes paziľojumi. To
var arī saľemt Pāvilostas novada pašvaldībā
pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, T:
63484561.
Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE
APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes
2012. gada 28.jūnija sēdes
lēmumu (prot. Nr. 8., 4.§)

Pāvilostas novada pašvaldības
kultūras un izglītības projektu
finansēšanas konkursa

NOLIKUMS
1.Vispārējie noteikumi
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Pāvilostas
novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438,
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,
LV-3466;
1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Pāvilostas
novada pašvaldība piešķir
finansējumu kultūras un izglītības projektiem;
1.3. Līdzekļu sadalījumu projektiem veic
konkursa kārtībā. Līdzekļus
projektu
finansēšanai plāno domes kārtējā gada budţetā;
1.4. Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par
Ls 2000 (divi tūkstoši lati 00 santīmi). Maksimālā
summa vienam projektam nav lielāka par Ls 500
(pieci simti lati 00 santīmi) bez PVN.;
1.5. Konkursā var piedalīties projekti, kuru
realizācija notiek Pāvilostas novadā un kuru
rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums
novadam vai iedzīvotājiem;
2. Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Konkursa mērķis ir fizisko un juridisko
personu radošās iniciatīvas veicināšana kultūras
un
ārpusskolas
izglītības
norisēs,
mākslinieciskās jaunrades procesos un
izpildītājmākslā, pētniecībā, kultūras mantojuma
saglabāšanas darbā un tā pieejamības
nodrošināšanā, novada tēla veidošanā un
popularizēšanā,
aktīvās
atpūtas
vietu
iekārtošana;
2.2. Konkursa uzdevums ir kvalitatīvi izvērtēt un
finansiāli atbalstīt konkursa mērķim atbilstošākos
projektus.

3. Konkursa izziľošanas kārtība
3.1. Konkursu izsludina konkursa organizētājs
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas
Novada Ziľas” un Pāvilostas novada pašvaldības
portālā – www.pavilosta.lv;
3.2. Projektu konkurss tiek izsludināts 2012.gadā augustā, sākot no 2013.gada - aprīļa mēnesī;
3.3. Projektu konkursu var neizsludināt, ja notikušas
izmaiľas finanšu līdzekļu sadalījumā;
3.4. Ar projektu konkursa Nolikumu var iepazīties
www.pavilosta.lv, kā arī to saľemt Pāvilostas novada
pašvaldībā pie projektu koordinatores, tālr.:
63484561, e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv.
4. Pretendenti
4.1. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai
juridiska persona ar maksimāli 2 projektiem, ja tie
atbilst konkursa mērķim;
4.2. Konkursa komisija (turpmāk – Komisija)
nepieľem
un
neizskata
pieteikumus
no
pretendentiem, kas nav nokārtojušas līgumsaistības
par iepriekšējos konkursos atbalstītajiem projektiem.
5. Projekta pieteikuma forma un saturs
5.1. Projekts iesniedzams vienā eksemplārā, latviešu
valodā uz A4 formāta lapām un CD formātā. Tekstam
jābūt datorrakstā;
5.2. Projekta pieteikums sastāv no:
5.2.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums),
kas ir arī apliecinājums tam, ka pieteicējs piekrīt
Nolikumam;
5.2.3. projekta apraksta;
5.2.4. detalizētas projekta tāmes (2.pielikums) –
projekta realizācijai nepieciešamās kopējās izmaksas
(tai skaitā visas nodevas, nodokļi, u.c. maksājumi,
kas aprēķināti latos), uzrādīto izmaksu pamatojums
un sadalījums, esošais un plānotais līdzfinansējums
un tā plānotais izlietojums;
5.2.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu CV;
5.2.6. juridisko personu pieteikumiem jāpievieno
reģistrācijas apliecību kopijas, fizisko personu
pieteikumiem – pases kopijas.
5.2.7. ar izdevējdarbību saistītiem projektiem
jāpievieno manuskripts vai tā daļa, redakcionālā
darba un tipogrāfijas priekškalkulācijas (3.pielikums);
5.2.8. Komisija var iesniedzējam pieprasīt papildus
informāciju.
5.3. Projekta aprakstu nosaka projekta specifika, tajā
jāietver:
5.3.1. informācija par projekta mērķiem un
uzdevumiem;
5.3.2. informācija par rezultātiem, ko plānots
sasniegt;
5.3.3. projekta mērķu vēlamības vai nepieciešamības
pamatojums;
5.3.4. darbības programma;
5.3.5. informācija par projekta īstenotājiem (personas
un organizācijas);
5.3.6. informācija par plānoto mērķauditoriju;
5.3.7. projekta īstenošanas termiľš.
6. Projektu pieteikumu vērtēšana
6.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē Pāvilostas
novada domes iecelta komisija. Komisijas locekļu
skaits ir 5 (pieci), tajā skaitā domes noteikts komisijas
priekšsēdētājs. Komisijā var ievēlēt pārstāvjus no
Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas locekļiem, metodiķi izglītības un
kultūras jomā, kā arī pieaicinātus locekļus, kas nav
domes amatpersonas vai pašvaldības adminsitrācijas
darbinieki.

6.2. Projekta vērtēšanas pamatkritēriji:
6.2.1. projekta aktualitāte, sabiedriskais
nozīmīgums un atbilstība konkursa
mērķim;
6.2.2. piedāvāto ideju oriģinalitāte;
6.2.3. projekta aktivitātēm jānotiek vai jābūt
aktuālām Pāvilostas novadā un tās
iedzīvotājiem;
6.2.4. projekta rezultātu pieejamība plašai
mērķauditorijai;
6.2.5.
projekta
īstenošanas
gaitā
sasniedzamie rezultāti;
6.2.6. projekta tāmes precizitāte un
pamatotība;
6.2.7. projekta iesniedzēja līdzfinansējums
plānotajai aktivitātei;
6.2.8.
projektā
iesaistīto
personu
kompetence un spēja kvalitatīvi realizēt
projektu;.
6.2.9. projekta mērķis nav peļľas gūšana.
6.3.Komisija projekta iesniedzējam var
pieprasīt skaidrojumu par iesniegtajiem
materiāliem;
6.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt
ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
Pieaicinātie eksperti nav komisijas locekļi,
un viľiem nav balss tiesību komisijas
lēmumu pieľemšanā.
6.5. Komisijai ir tiesības noraidīt
pieteikumu;
6.6. Pēc projektu izvērtēšanas Izglītības,
kultūras un sporta komiteja pieľem
lēmumu par finansēšanai tālāk virzāmiem
projektiem, virzot tos lēmuma pieľemšanai
Finanšu komitejā un Domes sēdē.
6.7.Finansējumu nepiešķir:
6.7.1. projektiem, kuru rezultāti nav aktuāli
Pāvilostas novadam un tā iedzīvotājiem;
6.7.2. pabalstiem, prēmijām, naudas
balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem
privātpersonām;
6.7.3.
organizāciju
pamatdarbības
nodrošināšanai un pamata materiāli
tehniskās bāzes papildināšanai.
7.
Projektu
iesniegšanas
un
noformējuma kārtība
7.1. Konkursam paredzētie projektu
pieteikumi jāiesniedz organizētājam –
Pāvilostas novada pašvaldībai, Dzintaru
ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV3466 personīgi vai pa pastu ierakstītā
vēstulē izsludinātajā termiľā.
7.2. Pretendenti var saľemt noraidīto
projektu dokumentus mēneša laikā pēc
konkursa termiľa beigām. Pretendenti tiek
iepazīstināti ar noraidījuma iemesliem
atbildes vēstulē.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi.
8.1. Projekta iesniedzējam ir tiesības
piesaistīt papildus finansējumu no citiem
finansu avotiem;
8.2. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai
atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms
piedāvājuma
iesniegšanas
termiľa
beigām;
8.3. Pretendents ir atbildīgs par
piedāvājumā
ietvertās
informācijas
patiesumu.
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9. Atbildes sniegšana.
9.1. Projekta pieteicējam divu nedēļu laikā pēc
lēmuma pieľemšanas domes sēdē tiek
nosūtīta atbilde uz pieteikumā norādīto adresi;
9.2. Finansēto projektu sarakstu publicē
pašvaldības portālā www.pavilosta.lv un
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā1.
„Pāvilostas Novada Ziľas”.
10. Finansējuma kontrole un atskaite.
10.1. Pēc Domes lēmuma pieľemšanas par
finansējuma piešķiršanu, projekta iesniedzējs
slēdz Finansēšanas līgumu, ar pašvaldību,
kurā noteikta norēķinu kārtība, saľēmēja
tiesības, pienākumi un atbildība.
10.2. Projekta norises un finanšu līdzekļu
izlietojuma
pārbaudes
veic
projektu
vērtēšanas komisija.
10.3. Projekta iesniedzējam jāatspoguļo
pašvaldības atbalsts visos ar projektu saistītos
reklāmas
materiālos,
iespieddarbos,
plašsaziľas līdzekļos un pasākumu laikā,
sadarbojoties ar pašvaldības projektu
koordinatori un metodiķi izglītības un kultūras
jomā.
10.4. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikāpēc projekta īstenošanas nobeiguma
pašvaldības grāmatvedībai un Izglītības,
kultūras un sporta komitejai iesniedz:
10.4.1. projekta specifikai atbilstošu saturisko
un publicitātes atskaiti par
sasniegtajiem rezultātiem (4.pielikums);
10.4.2. finansējuma izlietojuma atskaiti (5.
pielikums).
Domes priekšsēdētāja vietnieks
JĀNIS VITRUPS
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina
gadskārtējo konkursu

„Sakoptākā sēta
Pāvilostas novadā
2012”.

Pieteikšanās konkursam līdz šī
gada 1. augustam. Dārzi tiks apsekoti
augusta pirmajā nedēļā, iepriekš brīdinot
pieteikto dārzu saimniekus. Visiem konkursa
dalībniekiem tiks organizēta bezmaksas
ekskursija augusta mēneša beigās.
Šogad tiks vērtētas šādas nominācijas:
 Terases, verandas, lodžijas;
 Pagrabi;
 Siltumnīcas, plēves būdas, lecektis;
 Viensēta laukos, kurā gribas atgriezties;
 Viesu māja ar īpašu tūrisma
piedāvājumu;
Pieteikties var Pāvilostā pie projektu
koordinatores
Vizmas
Ģēģeres,
t:63484561, 29229385, vai Vērgales pagasta
pārvaldē
pie
Anitas
Sprudzānes,
t:63490836.
Novada iedzīvotāji, esiet atsaucīgi konkursam
un, lūdzu, piesakiet savus, kaimiľu un
novadnieku dārzus un sakoptos īpašumus
konkursam!
Konkursa „Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā
2012” komisijas priekšsēdētāja
VIZMA ĢĒĢERE

5
APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes 28.06.2012. sēdes Nr. 8., lēmumu 9.§

NOLIKUMS ikgadējam konkursam

„SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS
NOVADĀ - 2012”
Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt Pāvilostas novada sakoptību un attīstību, popularizēt novada tēlu, veicināt
piedalīšanos republikas konkursos par sakoptību, apbalvot sakoptākās iestādes, uzľēmumus,
lauku sētas, saimniecības, daudzdzīvokļu un individuālās mājas.
1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā.
1.3. Atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un apkārtnes sakopšanai.
2. Konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība:
2.1. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu (skatīt zemāk).
2.2. Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumus / objektus nevērtē.
2.3. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas
Novada Ziľas ” un Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv
2.4. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 1. augustam.
2.5. Komisija vērtēšanu veic no 1. augusta līdz 10. augustam. Paredzēti ţūrijas komisijas
izbraukumi par Vērgales pagastu, Sakas pagastu un Pāvilostas pilsētu.
2.6. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga.
3. 2012. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas: terases, verandas, lodţijas; pagrabi; siltumnīcas,
plēves būdas, lecektis; viensēta laukos, kurā gribas atgriezties; viesu māja ar īpašu tūrisma
piedāvājumu;
Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan vairākās nominācijās
vienlaicīgi. Pretendentu var pieteikt cita persona. Aktīvākajiem pieteicējiem būs pārsteiguma
balva. Pieteiktās sētas tiks apmeklētas pēc saimnieka mutiskas atļaujas saľemšanas.
4. Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir trīs balvas katrai no minētajām
nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī pasniegta
nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā.
5. Apbalvošana notiek:
5.1. Vērgales pagastam Vērgales pagasta svētku svinīgajā pasākumā 18. augustā Vērgales
kultūras namā.
5.2.Pāvilostas pilsētai un Sakas pagastam 18. novembra svinīgajā pasākumā Pāvilostas
pilsētas kultūras namā.
5.3. Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saľem bezmaksas ekskursiju pa
Latviju.
6. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma
pasākumā un ievietot Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv;
Domes priekšsēdētāja vietnieks JĀNIS VITRUPS
PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KONKURSA „SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2012” VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
Komisijas priekšsēdētāja: Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE,
vizma.gegere@pavilosta.lv, 63484561
Komisijas locekļi:
1.
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga FREIMANE,
2.
Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta VANAGA,
3.
Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Anita SPRUDZĀNE,
4.
Pāvilostas novada domes deputāts Andris ZAĻKALNS,
5.
Pāvilostas novada domes zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE,
6.
Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine, daiļdārznieku kopas „Sārtene”
vadītāja Gunita VĒRNIECE,
7.
Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita TUMPELE.

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU) izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada jūnijā izskatīja būvniecības pieteikumus
un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
Kaţokzvēru novietnes būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Ceļmalnieki”;
Dzīvojamās mājas daļas – verandas rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Sakas pagasts,
„Jaunpīlādţi”;
Dzīvojamā mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta. Zaļkalna iela3;
Laivu būves ēlinga būvniecība, Ostmalas iela 12 (12c), Pāvilosta, Pāvilostas novads;
Šķūľa rekonstrukcija par kokzāģētavu, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 87A;
Jahtu būves un servisa parka piestātnes un rampas būvniecība, Ostmalas iela 12 (12a),
Pāvilosta, Pāvilostas novads.
Laivu raţotnes būvniecība, Ostmalas iela 12 (12b), Pāvilosta, Pāvilostas novads;
Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tehnikas novietni - remontdarbnīcu, Pāvilostas
novads, Vērgales pagasts, „Rīdziľi”.
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No 18.jūnija ESF projektā sociālo darbu Pāvilostā uzsāk Liene
Done, jo iepriekšējais darbinieks Andis Košinskis ar 31. maiju šo darbu vairs
neveic.
Pāvilostas novadā turpinās KPFI projekta „Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas
vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis” ēkām” īstenošana
Kā jau iepriekš tika informēts, 2011. gada decembra
sākumā Pāvilostas novada pašvaldība, Vides investīciju fonds un
atbildīgā iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija parakstīja līgumu par Klimata pārmaiľu finanšu
instrumenta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales
pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” īstenošanu Nr.
KPFI-7/93. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada 1. decembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 271648,66 lati, no tām
Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta līdzekļi ir 79% no projekta
izmaksām jeb 214602,44 lati. Pāvilostas novada pašvaldības
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 57046,22 lati.
Lai Pāvilostas novada pašvaldība varētu iesniegt projekta
iesniegumu, 2010. gada augustā tika izstrādāta pirmsprojekta
tehniskā dokumentācija, kas sastāv no Pāvilostas vidusskolas un
Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēku
energoauditu pārskatiem un sertificēta arhitekta paskaidrojuma
rakstiem ar būvniecības izmaksu tāmēm. Dokumentāciju izstrādāja
SIA „Smart Energy”. Bet jau pēc projekta apstiprināšanas un līguma
par projekta īstenošanu noslēgšanas šī gada martā ar SIA „ARH
Stadija” un SIA „Muiţnieku ligzda 2” tika noslēgti līgumi par tehnisko
projektu izstrādi un autoruzraudzību būvdarbu laikā.
Priekšnoteikums minēto līgumu noslēgšanai bija pieredze videi
draudzīgu ēku projektēšanā. SIA „ARH Stadija” izstrādāja tehnisko
projektu Pāvilostas vidusskolas būvdarbiem, kas saistīti ar ēkas
energoefektivitātes uzlabošanu, bet SIA „Muiţnieku ligzda 2”
izstrādāja vienkāršotās renovācijas projektu Vērgales pirmsskolas
izglītības iestādes „Kastanītis” ēkai.
Projekta īstenošanas ietvaros 2012. gada 5. jūnijā tika
izsludināta būvdarbu iepirkuma procedūra „Pāvilostas vidusskolas
un Vērgales PII "Kastanītis" ēku būvdarbi, atbilstoši augstām
energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus
būvniecības materiālus un izstrādājumus” (Id.Nr. PND 2012/13KPFI). Tiek plānots, ka līdz augusta mēnesim tiks noslēgts līgums
par iepirkuma priekšmetu un uzsākti darbi abu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai.
Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas
raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret
projektam pieprasīto Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta
finansējumu nav mazāks par 0,41 kgCO2/Ls gadā;
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 87,98
tonnām CO2 gadā;
- siltumenerģijas patēriľš apkurei nepārsniedz 79,6 kWh/m2 gadā.

Sociālais dienests ziņo:

Jūnijā mēnesī 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās
ģimenes statuss, 8 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 3 personām
pārtraukts pamatpabalsts, 3 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 3
ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts
apbedīšanas pabalsts, 1 personai piešķirts vienreizējs veselības
aprūpes pabalsts, 2012./2013. mācību gada 22 pirmklasnieki
saľēmuši Zvaigznes ABC dāvanu kartes mācību līdzekļu iegādei.

........................................................................................

No 1.jūnija ir mainījušies MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”. Jaunajos noteikumos trūcīgais statuss ģimenei vai
personai tiek noteikts uz 3 vai 6 mēnešiem.

.................................................................................................

Maija beigās tika saľemta informācija no Latvijas Bērnu fonda par
vasaras atpūtas nometnēm bērniem no audţuģimenēm un aizbildľu
ģimenēm. Šī iespēja dota uz 10 dienām bez maksas atpūsties, mācīties
daţādos radošajos pulciľos, rūpēties pašiem par sevi un līdzcilvēkiem.
Šogad 3 mūsu novada bērni izmantos iespēju piedalīties nometnē „Kukaiľu
pasaules noslēpumi” Ēdolē. Nometne nav tikai atpūtas laiks ar pilvērtīgu
saturu kvalificētu speciālistu uzraudzībā, bet arī iespēja bērniem mācīties
savā situācijā būt pēc iespējas patstāvīgākiem turpmākajā dzīvē.

.................................................................................................

Latvijas Sarkanais Krusts informē, ka jaunās pārtikas pakas
tiks piegādātas jūlija mēnesī (vēl nav norādīts precīzs grafiks).
Iedzīvotājiem iepriekš painteresēties pie sociālā darba speciālistiem.
Sākot no 20.jūlija, trūcīgās un maznodrošinātās Pāvilostas novada
ģimenes pie sociālajiem darbiniekiem varēs saľemt jaunās pārtikas pakas.
Obligāti līdzi jāpaľem sociālā dienesta izdotā izziľa.
2012.gada programmas PRODUKTU KOMPLEKTS sastāv no:
Viena
Pārtikas produkts
iepakojuma Pārtikas produkta raţotājs
svars
Pilnpiena pulveris
0,4 kg
AS „Valmieras piens”
Makaroni
2 x 0,5 kg
AS „Dobeles dzirnavnieks”
Auzu pārslu biezputra ar
2 x 0,07 kg
AS „Rīgas dzirnavnieks”
ogām vai augļiem
Pankūku milti
0,4 kg
AS „Dobeles dzirnavnieks”
Kartupeļu biezputra
0,2 kg
AS „Dobeles dzirnavnieks”
Griķi
0,3 kg
AS „Dobeles dzirnavnieks”
Manna
0,5 kg
AS „Dobeles dzirnavnieks”
Kviešu milti a/l
1,0 kg
AS „Dobeles dzirnavnieks”
Sautēta cūkgaļa
0,25 kg
SIA „ARDEKS”
KOPĀ
VIENS
4.019kg
Komplekta vērtība Ls 4,014
IEPAKOJUMS
Vērgales pagasta pārvaldē - iedzīvotājiem iepriekš sazināties pa
telefonu ar sociālā darba speciālistēm par pārtikas paku saľemšanu.
Sociālā dienesta vadītāja
ILDZE BALODE

Vai tu zini
No 06.-08.jūlijam Liepājā norisināsies Latvijas III olimpiāde.
Pāvilostas novadu tajās pārstāvēs golferis Ardis Markss.
Darbu sācis Pāvila steķis Dzintaru ielā 7 (verandiľā),
Pāvilostā. Tur katru darbdienas vakaru plkst.18.00 bērni
vecumā no 5 gadiem radošu pieaugušo vadībā var
piedalīties daţādās nodarbībās - apgūt filcēšanu, gatavot
dekorācijas un iestudēt izrādes, darboties ar krāsām u.t.t.
Nodarbības ir par maksu. Ar katras dienas nodarbības tēmām
var iepazīties Pāvila steķī izliktajā paziľojuma dēlī.
4. un 5. jūlijā Pāvilostā kopā ar savu filmēšanas grupu
L.Reiniks filmēja video klipu dziesmai „Sirds sadeg
neparasti” Igaunijas un Lietuvas publikai.

Jautā iedzīvotāji

1. Kad tiks sakārtota ostas promenādes brauktuve, ko solīja izdarīt
jau jūnija sākumā?
Atbild domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: Līdz Jūras
svētkiem tiks sakārtota.
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Atkritumu šķirošana
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LAUKSAIMNIEKIEM
TRAKTORTEHNIKAS
APSKATES

SIA „Eko Kurzeme” ir uzstādījusi šķiroto atkritumu konteinerus Pāvilostā,
Dzintaru ielā 73 (domes sētā) . Šķiroto atkritumu konteineru tukšošana ir bez
maksas. Iedzīvotājiem ir jānodrošina, lai šķirotie materiāli būtu bez sadzīves
atkritumu piemaisījumiem, attiecīgā konteinerā atrastos tikai atbilstošie materiāli.
Pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs pārstrādei un uzskatāms, ka tie ir
sadzīves atkritumi un tie tiek izvesti, piemērojot sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.
Papīra atkritumiem paredzētajā tvertnē drīkst mest daţādu iepakojumu
no kartona un papīra, piemēram, saplacinātas kastes, makulatūru – avīzes, ţurnālus
un grāmatas.
Papīra atkritumiem paredzētajos konteineros nedrīkst mest slapjus,
netīrus materiālus, vinila tapetes, sulu un piena produktu tetrapakas, vienreizējās
lietošanas traukus, čipsu pakas, saldējuma papīru u.tml.
Plastmasas atkritumiem domātajā konteinerā drīkst mest plastmasas
(PET) dzērienu un pārtikas eļļas pudeles (izskalotas), vēlams saplacinātas un ar
korķiem, tīrus polietilēna maisiľus, plēves.
Konteinerā nedrīkst mest vienreizējās lietošanas traukus, jogurta,
krējuma un margarīna trauciľus, ar pārtikas produktiem pildītus iepakojumus,
rotaļlietas, sadzīves priekšmetus, pudeles, kurās bijuši šķīdinātāji u.tml.
Stiklam domātajā konteinerā drīkst mest stikla burkas, pudeles. Pirms
mešanas burkas un pudeles jāizskalo no ēdienu un dzērienu paliekām.
Konteinerā nedrīkst mest netīru stikla taru, spoguļu stiklu, siltumnīcas
stiklu, automašīnu stiklu un pudeles, kas satur plastmasas piemaisījumu, tās jāmet
sadzīves atkritumu konteinerā.
http://www.ekokurzeme.lv/liepaja/atkritumuskirosana/
Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine
GUNITA VĒRNIECE Tālrunis: 29725727

Cik tīra mūsu pludmale?

Latvija kopā ar Zviedriju, Somiju un Igauniju iesaitījusies Baltijas jūras
piekrastes projektā Baltic Marine Litter – Marlin, kas veidots ar mērķi noskaidrot
atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un,
sabalansējot analīzes un ziľojuma metodes, samazināt piekrastes piesārľojumu.
Piekrastes atkritumu problēma ir viena no nozīmīgākajām, ar kuru regulāri saskaras
gan starptautiskas organizācijas, gan vietējās pašvaldības. Izskalotie un atstātie
atkritumi apdraud savvaļas dzīvniekus, palielina izmaksas tīru pludmaļu uzturēšanai,
kā arī nelabvēlīgi ietekmē tūrismu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta nolūks ir paaugstināt aktivitāti politisko lēmumu pieľēmēju vidū, radīt
izpratni par situāciju plašākai sabiedrībai un ieinteresētajām personām, līdzekļu, kā
arī veicināt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbalstīt un risināt Baltijas
jūras piekrastes piesārľojuma problēmas. Kā pastāstīja projekta koordinatore Ilze
Grunska, tad projekta ietvaros 2012. gada vasarā entuziastisku cilvēku grupa Vides
izglītības fonda sastāvā devusies 500 kilometrus garā Baltijas jūras piekrastes
ceļojumā – kājām -, lai izzinātu, uzzinātu un parādītu arī citiem, kas notiek ar Baltijas
jūru.
Kampaľa „ Mana jūra” norisināsies no 27. jūnija līdz augusta
sākumam no Lietuvas pierobeţas līdz Ainaţiem.
4.jūlijā vides aktīvisti apsekoja Pāvilostas pludmali. Rezultāti, salīdzinot ar
pludmalēm pie Papes bākas, Jūrmalciemā, Bernātos, Liepājas karostā un Ziemupē,
pie mums nav iepriecinoši. Šeit savākti krietni vien vairāk atkritumu, pārsvarā sīkā
mazizmēra plastmasa.
Secinājums ir viens, ka mūsu pludmalē ir par maz atkritumu tvertľu un
pārāk maz vērības piegrieţam sīkajiem (virs 2,5 cm) atkritumiem. Nopietns
apdraudējums ir arī mikroplastikas atkritumi, kas mazāki par 2,5 cm un atrodas jūrā.
Tos kopā ar barību apēd zivis un citi jūras iemītnieki, un pēc tam tie nonāk arī
cilvēku organismā. Salīdzinoši daudz mūsu pludmalē atrasti šīfera gabali, kas, kā
zināms, satur videi un cilvēkiem nedraudzīgo azbestu. Posmā no Ziemupes līdz
Pāvilostai pludmalē uzieti divi beigti roľi un viens bebrs, kā arī liels skaits daţāda
izmēra spuldţu.
MARITA HORNA

6.AUGUSTĀ Vērgales pagastā
plkst. 10.00 pie k/s „Vērgale – 1” darbnīcām; plkst. 13:00 Ziemupē ; plkst.14:00 – Saraikās.
Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu
kombainiem, zāles novākšanas mašīnām Ls 10.85,
piekabēm Ls 7.95, speciālai tehnikai Ls 16.35 uz vietas
inspektoram.
Tehnikai jābūt apdrošinātai, kā arī OBLIGĀTI līdzi jābūt
traktortehnikas vadīšanas apliecībai.
Sīkāka informācija Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai pa tālruľiem - 63425564 ;
J.Siliľš – 29284739 ; A.Vaitkus – 29437351. Papildus
informācija par aģentūras darbu un sniegtiem pakalpojumiem
mājas lapā : www.vtua.gov.lv. Ploceniekiem iepriekš pieteikties
pie Vērgales pagasta lauku attīstības speciālistes Rudītes
Bērziľas .Lai saskaľotu apskates laiku, zvanīt pa tālruni
63490836 vai 29363898.
16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un citi interesenti var
izmantot iespēju un apskates laikā kārtot braukšanas eksāmenu
traktora vadīšanas tiesību iegūšanai. No 17 gadu vecuma var
iegūt kombaina vadīšanas tiesības. Iepriekš pieteikties!!!
Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste
RUDĪTE BĒRZIĽA

PAR DZĪVNIEKU SKAITU
UN BIŠU SAIMĒM
GANĀMPULKA NOVIETNĒ

Atgādinām, ka Pārskats par stāvokli ganāmpulka
novietnē ar datiem uz 01.07.2012. ir jāiesniedz LDC no
01.07.2012. līdz 10.08.2012. (iesniegt ne agrāk kā 1. jūlijā!)
Lūdzam vērst uzmanību, ka saskaľā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības lauku atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” punktu 11.3. 1.
– informācijai par dzīvnieku skaitu un bišu saimēm ganāmpulka
novietnē pēc stāvokļa uz 01.07.2012. jābūt reģistrētai valsts
aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datubāzē līdz kārtējā
gada 10. augustam.
Ganāmpulka īpašnieki, kuri informāciju reģistrēs pēc šī
gada 10. augusta, netiks iekļauti pretendentu sarakstos uz
atbalsta maksājumiem.
Joprojām spēkā arī Pārskata veidlapa http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/parskats_psgn.doc , ko iesniegt
Datu centram varat pa pastu vai reģionālajās klientu
apkalpošanas nodaļās. Veidlapas var saľemt arī pie lauku
attīstības speciālistēm Sakas un Vērgales pagastu pārvaldēs
Gadījumā, ja reģistrējāt jaunu ganāmpulku līdz 1.
jūlijam un iesniedzāt arī Pārskatu, tas jāiesniedz vēlreiz ar
datiem uz 1. jūliju.
Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem
dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).
AINA KREICBERGA
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Laivu ceļš Sakas upē

Vairāk nekā 88 tūkstoši latu, kas
saziedoti Dāvā Sapni labdarības koncertā, jau
tiek izmantoti, sniedzot reālu palīdzību bērniem.
Viľu vidū arī Marta no Liepājas, bet Paulai no
Pāvilostas ļoti nepieciešami papildus ziedojumi
vēl vienai izšķirīgai operācijai.
Paulai ir 3 gadi. Kad meitene nāca
pasaulē, viľai tikai noteikta diagnoze - Bērnu
cerebrālā trieka. Ārstu prognozes bija skarbas meitene nestaigās, nekustēsies un būs
kopjama. Pateicoties jauno vecāku lielajam
darbam un milzīgajai vēlmei, lai meitiľa
attīstītos, Paulas attīstībā jau ir panākts ļoti
daudz un viľa tagad cenšas staigāt pati saviem
spēkiem. Diemţēl papildus vēl klāt nākusi cita
smaga slimība. Līdz ar to saskaľā ar ārstu
ieteikumiem Paulai plānotā delfīnu terapija
Odesā mazliet jāatliek. Pēc labdarības koncerta
Paula ar vecākiem vēl par saviem līdzekļiem
devās uz Minhenes klīniku uz ārstu
konsultāciju. Viľai tika konstatēta smaga gūţas
deformācija, kas steidzami ir jāoperē, jo sagādā
lielas sāpes. Līdz ar to šobrīd delfīnu terapija ir
atlikta, jo par visu svarīgāk ir Paulu atbrīvot no
sāpēm un veikt tik ļoti nepieciešamo operāciju.
Lai Paulu varētu operēt, ir nepieciešami vēl
papildu 13 tūkstoši latu, tāpēc aicinām
ziedot biedrībai „Dāvā Sapni” (Latvijas
Hipotēku
un
zemes
banka;
LV21LHZB2100195237002;
Reģ.Nr.40008169506) ar norādi Paulai Arājai.
Paulas mamma Zane: “Mēs no sirds
pateicamies visiem, kuri jau ir palīdzējuši Paulai
sasniegt mērķi nostāties uz savām kājiľām.
Mērķis jau ir tik tuvu, vēl nepieciešama
operācija Minhenē, lai Pauliľa spētu staigāt!
Pašlaik meitiľa staigā, balstoties uz veselo
kājiľu, slimo kājiľu pievelkot. Staigāšana sanāk
haotiska un sāpju pilna. Mazās actiľas raida
sāpju pilnu skatienu. Mēs ticam, ka tuvojas
Paulas lielā diena – diena, kad vairs nemocīs
sāpes un viľa varēs staigāt un priecāties par
dzīvi kā citi bērni! Kopā mēs VISI esam
paveikuši jau tik daudz, vēl atlicis mazliet...”
Biedrības „Dāvā Sapni” izpilddirektore
Inga Kalniľa: “Katrs sapnis, ko, pateicoties
ziedotāju atbalstam, spējam piepildīt, ir milzīgas
pārmaiľas šo bērnu dzīvē. Paldies visiem
līdzcilvēkiem, kas koncerta laikā atvēra savu
sirdi un palīdzēja, cik spēja! Aicinām arī
turpmāk būt atsaucīgiem, jo ziedojumus gaida
vēl vairāku citu bērnu sapľi.”
Biedrība „Dāvā Sapni” ir sabiedriskā
labuma organizācija, kas izveidota ar mērķi
palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešama ārvalstu
speciālistu palīdzība, kuri kvalificējušies retu vai
sarežģītu slimību ārstēšanā. Vairāk informācijas
biedrības mājas lapā: www.davasapni.lv. Seko
līdzi aktualitātēm arī Draugos, Facebook un
Twitter.

Foto: Marita Horna

Dāvā Sapni ziedojumi

Sakas upē ir realizēts no ES Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” (LEADER programmā) finansētais projekts
„Laivu ceļš Sakas upē”. Projektu sagatavoja un realizēja biedrība „Pāvilostas
kultūrvēsturiskais vides centrs”. Projekta kopējās izmaksas Ls 19 697.66.- Pāvilostas
novada pašvaldība sedza 10% no kopējām projekta izmaksām.
Projekta realizācijas rezultātā Sakas upes krastos izvietotas trīs peldošas laivu
piestātnes (4.5 x 5,5m) ar uzejas laipām no krasta, ko izgatavoja un uzstādīja SIA Steķis.
Piestātnes aprīkotas ar soliľiem, atkritumu tvertnēm, ko izgatavoja SIA "Kurzemes ceļinieks un
būvnieks" un informācijas zīmēm. Viena piestātne atrodas pie Upesmuiţas parka pils kāpnēm,
otra Stadiona ielā pie vecās peldētavas, trešā pie Sakas tilta Simtgades parka teritorijā.
Idejas autore un projekta koordinatore Uldze Liepiľa ar priekšlikumu izbūvēt piestātnes
Sakas upē domē vērsās jau 2009.gadā. Sākotnējā iecere bija par desmit piestātnēm – 7 upes
labajā krastā, 3 bija paredzētas kreisajā krastā, kas nav tik apdzīvots. Pateicoties ES EZF
piedāvātajām iespējām šajā gadā daļēji izdevās šo ieceri realizēt. Tagad mums Sakas upē
Pāvilostas pilsētas teritorijā ir trīs labiekārtotas visai sabiedrībai brīvi pieejamas piestātnes, ko
atpūtai, makšķerēšanai, laivošanai var izmantot ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi.
Līdz šim tūrisma jomā lielākais akcents tika likts uz atpūtas un izklaides iespējām, ko
sniedz jūra un pludmale. Sakas upe bija nepelnīti piemirsta. Projekts „Laivu ceļš Sakas upē” arī
lieliski papildina biedrības „Pāvilostas laivas” piedāvājumu laivu braucieniem pa Sakas upi. Ceram,
ka realizētais EZF projekts dos savu pienesumu tūrisma attīstībai Pāvilostas novadā. Prieks, ka
abi minētie SIA, kas strādāja pie projekta realizācijas, reģistrēti un savu darbību veic Pāvilostas
novadā.
P.s. Šīs piestātnes galvenokārt ir paredzētas Jums, Pāvilostas iedzīvotāji, tādēļ lūgums
saudzīgi izturēties pret jaunajām atpūtas vietām un to aprīkojumu.
MARITA HORNA

Sakas pagastam -782

10.augustā Sakas „Pagasta mājas” pagalmā
Plkst.21.00 – grupas „Tālbraucēji” koncerts. Plkst.22:00 – balle kopā ar grupu
„Tālbraucēji”
Visi laipni gaidīti! Ieeja brīva
25.augustā nu jau 14.reizi notiks tūrisma sezonas noslēguma pasākums

„Senās uguns nakts”
Sekojiet līdzi informācijai!
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Līgo Pāvilostā!

Vai, Jānīti, Pēterīti,
Kam tekat vienu ceļu?
Man balsīte aizsmakusi,
Nevar´ abus nolīgot.
Jau aiz kalna Līgo svētki. Pāvilostā svētku svinēšana aizsākās
22.jūnijā ar Jāľu dienas tirgu, kurā bija gan „Ievleju” mājās ceptā rudzu
saldskābmaize un pašu brūvēts alus, gan gaļas un piena izstrādājumi,
zemenes, puķes un dārzeľi.
(Atvainojamies lasītājiem par jūnija laikrakstā ievietoto kļūdaino
informāciju, proti, ka tirgus notiks 23.jūnijā!)
Savukārt 23.jūnijā paredzētā Pāvilostas amatierteātra izrāde
A.Banka „ Meitiľa” tiešām notika. Vairāku mēnešu darbs pie izrādes
tapšanas vainagojies ar panākumiem. Skatītāju atsauksmes un atzinība
liecina, ka izrāde bija izdevusies un aktieriem ir pamats būt gandarītiem par
paveikto. Darbīgu un kultūras aktivitātēm piesātinātu vasaru vēlot,
Amatierteātra reţisore MARITA HORNA

Pirmdien, 11. jūnijā,
Pāvilostas novada kultūras
darbinieki
devās
nelielā
pieredzes ekskursijā pie
kaimiľiem - Aizputes novadu!
Mūs laipni izvadāja un pastāstīja
par Aizputes kultūras namu,
Aizputes Mākslas skolu un
Aizputes muzeju. Pabijām arī
darbnīcu un rezidenču centrā
"Serde" un jauniešu biedrības
"Aizputes idejas māja" telpās.
Tālāk mūsu ceļš veda uz
Kazdangas pusi, kur krustu
šķērsu izstaigājām Kazdangas
pili, virsnieku māju un pils parku.
Pāvilostas
kultūras
darbinieku vārdā sakām LIELU
Paldies Aizputes novadam par
sirsnīgo uzľemšanu!
MARITA KURČANOVA
Pāvilostas novada TIC

Pāvilostas amatierteātra aktieri pēc izrādes Upesmuiţas parka estrādē. Pāvilostas floristes Mairita un Inita pina Jāľu vainagus un
Foto A.Horna
ierādīja šo prasmi arī citiem. Foto M.Horna

Aizputes mākslas skolas direktors Armands Ausmanis iepazīstina ar skolu.
Foto: Marita Horna

Kultūras darbinieku diena!
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DEJOTĀJU SOĻI UN SMILŠU
PILIS PĀVILOSTAS SMILTĪS

Kā ik gadus, arī šogad jūlija pēdējā sestdienā Pāvilostā
notiks smilšu skulptoru festivāls “Mazais zelta smilšu grauds”.
Šogad jau 17 reizi. Jau ap 14.00 varēs aplūkot gatavās smilšu
skulptūras. Plkst. 17.00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā atvērs
smilšu skulptoru festivāla galvenā organizatora, mākslas skolas
direktora Zigmunda Viļľa darbu izstādi.
Reizē ar smilšu pilīm jūrmalu atdzīvinās dejotāju soļi.
28.jūlijā Pāvilostā notiks vis Latvijas vidējās paaudzes deju
kolektīvu vasaras satikšanās festivāls “Soļi smiltīs”. Stafeti
pāvilostnieki pārľēmuši no Jūrmalas, kur tas notika 2011.gadā.
Savukārt mēs stafeti tālāk nodosim Nīcas novadam, kur festivāls
notiks tikai 2014.gadā, jo nākamajā gadā deju kolektīvi tiksies Rīgā
Dziesmu un deju svētkos.
Svētkos Pāvilostā piedalīsies 28 kolektīvi (arī Pāvilostas
jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi), kopskaitā ap 600
dalībnieku. Dienas laikā notiks 3 koncerti. Svētku atklāšana un
pirmais koncerts notiks pludmalē. Deju koncerts notiks arī pilsētas
centrā pie TIC. Visas dienas garumā dejotājiem paredzētas
daţādas aktivitātes, braukšana ar laivām, pilsētas iepazīšana.
Plkst. 18.00 no TIC svētku dalībnieki dosies gājienā uz Upesmuiţas
parku, kur notiks vakara koncerts. Par gājiena muzikālo
noformējumu rūpēsies lauku kapela no Rucavas. Esiet atsaucīgi un
uzmundriniet gājiena dalībniekus!
Pēc vakara koncerta dalībnieki atkal atgriezīsies
pludmalē, kur notiks nakts balle. Iedzīvotājiem lūgums būt
iecietīgiem, ja naktī deju mūzika patraucēs naktsmieru.
Dalībnieku autobusi dienā būs novietoti Brīvības ielā un
kultūras nama sētā. Sakarā ar aktivitātēm, dienā no plkst. 9.45 18.30 tiks slēgta Dzintaru iela posmā no Lejas ielas līdz jūrai.
Sabiedriskā transporta pieturas vieta no centra pārcelta pie SIA NStars caurlaides.
Lai jums patīkama, saulaina un interesanta svētku diena!
Izbaudiet to!
MARITA HORNA

Starptautiskās Edinburgas hercoga programmas
Award ekspedīcija

„Eldorado”2012

Jau sesto gadu biedrība „Vārti ģimenei” aicina
jauniešus no 14-25 gadiem piedalīties aizraujošā vasaras
piedzīvojumā – starptautiskā vasaras ekspedīcijas skola
„Eldorado 2012” no 4.-11. augustam Pāvilostas novada
„Lejās”.
Biedrība „Vārti ģimenei” sakarā ar lielo interesi par
iespēju piedalīties vasaras ekspedīcijas skolā „Eldorado 2012”
pagarina pieteikšanās termiľu. Ikviens vēl var pagūt pieteikties uz
neaizmirstamu vasaras piedzīvojumu brīvā dabā līdz š.g.
18.jūlijam.Šogad pirmo reizi ekspedīcija būs 8 dienas, kurās
dalībnieki sportos, iepazīs ūdens tūrismu, dejos daţādu tautu
dejas, komunicēs dalībvalstu valodās, baudīs daţādu kultūru
virtuves, gatavosies lielajam izaicinājumam – divu dienu
ekspedīcijai un veiks „mini ekspedīciju”. Dalībnieki varēs ievingrināt
roku arī latviešu sētas aktivitātēs, piemēram, siera siešanā, pīšanā,
seno mūzikas instrumentu veidošanā, u.c. Šogad pirmo gadu ir
īpaša dalības maksas politika: 1 dalībniekam – 50.00 Ls, 2
dalībniekiem (no vienas ģimenes) 48.00 Ls no cilvēka, 3 dalībnieki
– 47.00 Ls no cilvēka, grupām – (8 dalībnieki) - 42.00 Ls no cilvēka,
bet piedaloties lielākai grupai (no 20 cilvēkiem) - dalības maksa
30.00 Ls no cilvēka. Sīkāka informācija par jauninājumiem cenu
politikā informācija madara.krumina@vartigimenei.lv
Pieteikuma
anketa
un
plašāka
informācija
www.vartigimenei.lv,
www.draugiem.lv/vartigimenei
vai
www.twitter.com/VartiGimenei. Pasākumu atbalsta Fazer maiznīca
Druva.Jautājumu gadījumā raksti info@vartigimenei.lv vai zvani
25984069 – Ināra, 28856747 – Madara.

ES Mūţizglītības programma

Karstais Comenius kultūras
kokteilis Kiprā

Foto: Darina Fedorova SK

Šā gada noslēguma braucienā ar komandas padarīto
mājasdarbu bagāţā, no 6.-13. jūnijam devāmies uz tālo, grieķu mītiem un
leģendām apvīto zemi – Kipru. Ceļš uz Kipru aizsākās agri no rīta un
beidzās pusnaktī Kipras lidostā – Pafosā. Izkāpjot no Ryanair lidmašīnas,
gaisā virmoja īpašs Kipras gaiss ar neparastu smārdu, kuru, ļoti iespējams,
radīja karstais, mitrais gaiss sajaukumā ar jūru un neskaitāmajiem, gandrīz
saulē izkaltušajiem savvaļas augiem.
Theo – vienmēr laipns un smaidīgs sagaidīja mūs lidostā , lai
aizvestu uz viesnīcu „Aquamare”. Un lūk, pirmais kultūršoks – kipriešiem
mašīnas stūre labajā pusē gluţi kā angļiem! Izrādās, ka no 1878. – 1960.
gadam Kipra ir bijusi Anglijas kolonija, kur angļi atstājuši savu tradīciju un
kultūras devu.
Nākamā diena iesākās ar Vidusjūras šalkām aiz loga, kas mūs
modināja jaunai dienai. Devāmies uz Stroumpiou ciema mazo skoliľu, kurā
mācās tikai ap 45 bērni no pirmās līdz sestajai klasītei. Skolēni, rindiľā gar
ţogu sastājušies, smaidīgi gaidīja mūs ierodamies. Sasveicinoties ar Kipras
kolēģiem, ieguvām iesauku „piena cilvēki”, jo uz viľu fona izskatījāmies tādi
bāli jo bāli.
Skolā skolēni un skolēnu vecāki bija parūpējušies par priekšnesumu,
kura neatľemama sastāvdaļa bija grieķu „sirtaki” un partnervalstu dziesmas
oriģinālvalodās. Katram skolotājam tika pasniegta roze, kas mūs priecēja līdz
pat prombraukšanas dienai, un konservēts valrieksts, ar kuru cienā ikkatru
viesi.
Lai gan skola bija maza, tomēr mūsdienīgi aprīkota ar jaunākajām
tehnoloģijām, kuras skolotāji un skolēni demonstrēja praksē. Pēc skolas
apskates un priekšnesumiem, vecāki bija izcepuši daţādus tradicionālos
saldos ēdienus.
Tālāk devāmies uz vīna raţotni SODAP, kurā iepazinām vīna
darītavu un baudījām degustāciju. Šajā uzľēmumā strādā daudzu skolēnu
vecāki un ierosinājums apmeklēt vīna raţotni bija vecāku ideja. Vīnogas Kiprā
tiek ievāktas septembrī, tas ir laiks, kad par godu vīna dievam Dionīsam
Stroumpiou ciemā tiek svinēti vīna svētki, kuros ierodas viesi no visām Kipras
pilsētām.
Piektdiena sākās samērā agri, jo devāmies uz Pafosas centru ar
sabiedrisko transportu, kuru paši Kipras skolotāji praktiski neizmanto, jo
nelielās teritorijas dēļ izbraukā visu ar mašīnām. Pilsētas apskates laikā
pabijām pie Amora strūklakas, kurā pats Amoriľš saldi guļ. Pie strūklakas bija
jāuzvedas ļoti klusi, jo, kā zināms, ja Amors pamostas, tas var savas mīlas
bultas raidīt visneiedomājamākos virzienos.
Vakarā tikām ielūgti uz „kāzām” (teatralizētu uzvedumu) Stroumpiou skolā.
Pirms kāzām tika svinēts 6. klases izlaidums, kur skolēnus uz skatuves
apsveica tēvi.
Turpinājums 11.lpp.
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Skolotāji bija ieguldījuši milzīgu darbu, lai
ar skolēniem kopā sagatavotu un nospēlētu kāzas
Kipras stilā.
Nākamā dienā balles kleitas bija
jānomaina pret ērtiem apaviem un šortiem, jo
devāmies safari izbraucienā. Apskatījām jūras
alas, kurās roľi apmetas, lai radītu mazuļus,
apstājāmies pie nelielas baznīciľas, lai pēc tam
dotos tālāk uz Avakas Gorge dabas parku.
Uzľēmuši spēkus vietējā tavernā
(krodziľā), devāmies uz Laras līci, kuru mēdz
dēvēt arī par bruľurupuču pludmali, jo ik gadu zaļie
bruľurupuči šo vietu izmanto, lai dētu olas. Par
ligzdas esamību liecināja dabas aizsargu izvietotie
norobeţojumi ar uzrakstu: „Bruľurupuča ligzda.
Lūdzu netraucēt!”. Diemţēl nevienu zaļo
bruľurupuci neieraudzījām, bet silto un ārkārtīgi
sāļo Vidusjūras ūdeni gan izbaudījām.
Kiprieši prot sagādāt pārsteigumus.
Viens no tādiem bija arbūzi un halumi tradicionālais Kipras siers. Arbūzi pazuda viens
pēc otra un visi apmierināti devāmies uz Afrodītes
vannu, kurā nomazgājot seju ikviens var kļūt
jaunāks.

Svētdien mums tika piedāvāta
iespēja apskatīt arheoloģisko parku un
karaļa kapenes. Kapenēs tika apglabāti ļoti
turīgi cilvēki, kuriem aizkapa dzīvei līdzi tika
doti daudz un daţādi vērtīgi priekšmeti. Liels
daudzums atrasto priekšmetu ir izvesti gan
uz Angliju, gan Ameriku, to skaits mērojams
vismaz 100000 lietās. Uzskatām, ka Kiprai
tas ir ļoti liels kultūrvēsturiskais zaudējums.
Pēcpusdienā
devāmies
uz
Venēras klinti, kur no jūras putām dzimusi
pati Venēra. Nostāsti liecina ka šai vietā var
atgūt jaunību.
Kipra noteikti ir iecienīts tūristu galamērķis,
gandrīz katrā veikalā un kafejnīcā kāds ar
mums varēja sarunāties angliski, krieviski,
sastapām pat pārdevēju no Latvijas.
Viena no iecienītākajām tūristu
atrakcijām ir brauciens ar laivu, kurai ir stikla
pamatne „glasboat”. Baudījām stundu garu
braucienu, kur laivas vadītājs izstāstīja par
savu profesiju, kas saistīta ar niršanu un
jūras augu un zāļu vākšanu, kas nodrošina
viľu iztiku paralēli tūrismam.

Ļoti daudzi kiprieši darbojas
ģimenes uzľēmumos - vai nu vada viesnīcu,
vai tavernu. Audzē banānus, kas gan
izskatās mazi un zaļi, tomēr garšo fantastiski,
olīvas, kas arī ir Kipras neatľemama
sastāvdaļa, apelsīnus, arbūzus, greipfrūtus
un citus augļus, kurus var iegādāties gan no
ceļmalās stāvošiem pārdevējiem, gan
vietējos tirdziľos.
Prombraukšanas dienā no piena cilvēkiem
vairs nebija ne ziľas, ne miľas. Nodegušas
(pareizāk – apdegušas) brūnas devāmies uz
lidostu, lai dotos mājās rakstīt atskaites par
pirmā projekta gada darbu. Paveikts ir daudz
pateicoties mūsu fantastiskajai skolēnu un
skolotāju komandai (S.Ansone, I.Ozoliľa,
M.Rolmane, D.Bunka, A.Ansone, A.Lācīte,
D.Jēkabsone) Intas Vīgantes vadībā. Liels,
paldies, skolas ansamblim (K.Štokmane,
A.E.Šēna,
A.Lanka,
E.Jakovļeva,
E.Lazukina), kurām nācās mēles meţģīt
grieķu, poļu, itāļu, spāľu, lietuviešu un
slovāku valodās.
Labs darbiľš, kas padarīts!
ILZE OZOLIĽA un INTA VĪGANTE

Pilsēta svin vārda dienu

Foto: Marita Horna

29.jūnijā, kad vārda dienas ir Pēteriem, Pauliem un Pāviliem,
arī Pāvilostas pilsēta svin savu vārda dienu. Svinības jau kļuvušas par
tradīciju, jo notiek jau otro gadu. Šogad tajās piedalījās bērni un
jaunieši no Cīravas un Pāvilostas. Pasākumu organizē Pāvilostas
pilsētas bibliotēka un biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides
centrs”, sadarbībā ar Pāvilostas kultūras namu. Ja pagājušajā gadā
svētku tēma bija grāmatas un kino, tad šogad tā bija jūra.
Tradicionāli viesus sagaidījām Upesmuiţas parkā. Pēc īsas
apsveicināšanās un stāsta par Pāvilostas vēsturiskajiem pirmsākumiem
bērniem tika dots uzdevums jūras krastā, ļaujoties radošām izpausmēm,
uzbūvēt pilsētu, kāda tā varēja izskatīties pirms vairāk kā simts gadiem. Ar šo
uzdevumu visi veiksmīgi tika galā. Īpašu prieku svētku viesiem sagādāja
iespēja baudīt jūru un vēju.
Pēcpusdienā kultūras namā pasākuma dalībniekiem bija tikšanās
ar dzejnieku Uldi Ausekli un komponistu Uldi Fridrihsonu . Kopā dziedājām
un klausījāmies dzeju. Īpašais pārsteigums no māksliniekiem – U.Ausekļa
veltījums Pāvilostai, ko U.Fridrihsons bija pārvērtis dziesmā. Tagad
Pāvilostai ir vēl viena jauna dziesma.

Pēc garšīgajām pusdienām svētku dalībnieki piedalījās
atraktīvās veiklības sacensībās, kuras bija sagatavojuši gan
cīravnieki, gan pāvilostnieki. Dienas izskaľā Cīravas viesus gaidīja
pārsteigums – kā balva par veiksmīgu piedalīšanos dienas
aktivitātēs - brauciens ar laivu, par ko viľi bija īpaši pārsteigti un pēc
brauciena priecīgi un gandarīti par jauki un saturīgi pavadītu dienu.
Pāvilostnieki atzina, ka īpaši paticis darboties jūras krastā,
būvējot pilsētu, un svētkos piedalīšoties arī nākamgad. Svētku
rīkotājiem ir prieks, ka viss iecerētais izdevās, un īpašs paldies mūsu
palīgiem un sadarbības partneriem – kultūras nama vadītājai Silvai
Vārsbergai, darbiniekiem Ērikam un Gitai par garšīgo skābeľu zupu,
biedrībai „Pāvilostas laivas” par viesu izvizināšanu, atsaucīgajam
domes autobusa šoferim Artūram, mākslas skolas skolotājai Initai
par līdzdarbību, Dainim un Andrim par buru laiviľām.
Uz tikšanos nākamajā Pāvila dienā 2013.gadā!
Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”
vadītāja MARITA HORNA
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Bebes svētkiem trīs gadi!

Lai ir labi, kur ir labi, Bebē dzīvot vai nav labi? Ir atkal pagājis

gads, un atkal tikšanās Bebes
nemainīga - pie Vijas pļaviľā.

svētkos 14.jūlijā.

Vieta

Ojārs un Nora un dziedošās ,,Atštaukas’’
un vēl kaut kas… Sākums 16.00 ar ekskursijas
braucienu pa Bebi (kopējs autobuss un skolotājas Mirdzas
Būs

Trīs dieniņas, trīs
jubilejas - lai dzīvo
Vērgale un vērgalnieki!

Tuvojas svētki, kad atzīmēsim Vērgales pagasta
135.gadadienu, Vērgales baznīcas 415 gadadienu un

Vērgales muižas
175.gadadienu.

ēku

ansamblim

Šajos skaitļos sajūtam senatnes elpu, tāpēc šogad svētki
plānoti ar vēstures piesitienu un ar programmu, kas varētu patikt
gan vietējiem, gan viesiem. Svētku laikā būs gan skrējieni

un netradicionāli sporta veidi, nakts
piedzīvojumi
un
makšķerēšana,
tirgus ar andeli un tikšanās ar žīdu
Joski, saldumu rati, cirks un teātris,
vīna darināšana un vizināšanās
karietē, fotografēšanās ar baronesi,
sakoptāko sētu īpašnieku apbalvošana
un Liepājas aktieru ,,Trīs aģenti’’
koncerts, zaļumballe un ekskursija
uz Grobiņas novadu, bet svētdienas
vakarā arī brauciens uz Liepājas olimpisko
centru - Z.Liepiņa jubilejas koncertu.
Uz šo koncertu gan biļetes jāpasūta pie manis. Par svētku norisi
informēsim afišās un Pāvilostas novada mājas lapā
www.pavilosta.lv un programmiľās. Aicinājums visiem iesaistīties
svētku sagatavošanā, uzpošot savu apkārtējo vidi ar ziedu rotu.
Šoreiz izmantosim vannas, pannas , kannas, toverus, podus,
spaiľus… Nebaidīsimies saģērbties un sapucēties uz svētkiem tā,
lai izjustu agrāko gadu senatnīguma garšu. Šogad visu Līgo
vakaru es nostaigāju tautas tērpā un ziniet - man ļoti patika. Varbūt
nākamgad man būs sekotāji. Ko es ar to gribēju teikt nebaidīsimies uzģērbt drēbes, ar kurām mēs nestaigājam ikdienā.
Kaut vai parastais lietussargs un piešujam špices un oriģināls
bagāto ļauţu saulessargs. Gaidīsim katru vērgalnieku un
Pāvilostas novada iedzīvotāju, viesus, radus un draugus kopīgi
atpūsties, piedalīties un izjust senatnes gaisotni Vērgalē! Maziem
solīšiem tuvojamies svētkiem. Uz tikšanos Vērgalē

19.augustā aicina Velga.

.

.

stāstījums), tad tiekamies 17.00. Līdzi ľemt groziľu, labu omu, jaukas
atmiľas un vienu latiľu. (Varbūt ir kādam bildes, ko parādīt pārējiem par
agrākiem laikiem). Barosim suľus, lai būtu labs laiks. Uz tikšanos Bebes
svētkos aicina VELGA un VIJA.

17.,18.un

.

Bet svētku sajūtu mēs izjutīsim nedēļu agrāk, kad pie
mums viesosies

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas
sieviešu koris ,,Sapnis”’
un dziedās arī Līga Jekševica. Sekojiet informācijai!

Atpūtas
pasākums
„maDARA”
Š.g. 31. augusts. Nepieradināts,
bet sakopts, dabā daudzveidīgs un bagāts,
cilvēku lolots ciematiņš pie jūras Pāvilostas novadā – Ziemupe.
Augusta beigās Ziemupes jūrmalā notiks jauns, bet ar pamatīgu
pozitīvisma un latviskuma devu apveltīts, atpūtas pasākums ģimenēm
„maDARA”, ko organizē Sabiedriskā labuma biedrība „Vārti ģimenei” un
biedrība „Ziemupīte” ar Pāvilostas novada domes atbalstu.
Plānotā pasākuma programma:

Dažādas sportiskas un radošas aktivitātes
pludmalē – pludmales volejbols, futbols, zīmējumi smiltīs, smilšu
skulptūru celšana u.c.
15.00 – 19.00
Tējnīca – dzeja - akustiskā programma (piedalās Austrasbērni,
dziesminiece Baiba Dēķena)
Lauku virtuve – lauku labumu tirdziľš
Radošās darbnīcas: danču; skaľu; rokdarbu
19.00 – Folk grupu koncerts (piedalās Miglas Asni, Arkādija, Pusčetros un
vēl divas grupas, ko šobrīd organizatori patur noslēpumā - intrigai)
Pēc 23.00 – danči
No 24.00 - nakts orientēšanās un kulminācijā Uguns skulptūra
Ar precizētu programmu varēs iepazīties pasākuma sociālos
tīklos:
Draugiem.lv/madara2012
Twitter.com/2012madara
Facebook.com/atputaspasakumsmadara
Organizāciju mājas lapās: www.ziemupe.ciemos.lv un
www.vartigimenei.lv.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja nakšľot teltīs, tādējādi
izbaudot dabu un pasākumu pilnībā.
Organizatori aicina iesaistīties pasākuma sadaļā – lauku
labumu tirdziľš Pāvilostas novada mājraţotājus, amatniekus ar savas
produkcijas tirdzniecību un aroda demonstrējumiem!
Pasākuma organizatores: Madara Krūmiľa – Biedrība „Vārti
ģimenei”, tel. 28856747 un 27478270, madara.krumina@vartigimenei.lv;
Daina Vanaga – Biedrība „Ziemupīte”, tel. 29194404 un 26107720,
vanaga.dai@gmail.com.
Uz tikšanos atpūtas pasākumā „maDARA”!
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Piemiņas brīdis
Vērgales kapsētā

Katru vasaru rasas piliens
Krīt sarkans magones ziedā.
Ziedi kliedz cilvēka sāpes.
Zieds runā cilvēka vietā.
Paklusēsim kopā ar tiem,
Kuriem, joprojām sāp.
Skaļi klaigājot, daţs labs
Pa citu sāpēm kā kāpnēm
Amatu augstumos kāpj.
Karoga krāsās zied magones
Un sniegbaltās ozolītes.
(Gunta Ledāja)
Ar šīm vērgalnieces G.Ledājas dzejas
rindām pulcējāmies piemiľas brīdī Vērgales
kapsētā, lai pieminētu tos, kuri tālajā 1941.gada
14.jūnijā tika aizvesti tālu prom no Latvijas...
Vērgales muzeja vadītāja Mirdza
Sīpola klātesošos iepazīstināja ar muzeja
materiāliem, kuros atspoguļoti represijās cietušo
likteľi.
Gadi iet, aizvien tālāk un tālāk pagātnē
paliek to baiso dienu notikumi, aizvien mazāk un
mazāk paliek to, kuri pēc represijām atgriezās,
taču mēs nedrīkstam tos aizmirst.
VITA BRAŢE

Līgo veci, līgo jauni!

Lieli un mazi, un pavisam maziľi jauni un veci sanāca, sadziedāja un sadancoja
Vērgales muiţas laukumā 23.jūnija vakarā.
Līgo svētkiem sākām posties jau piektdien. Svētku noskaľu radīja noformējumi pie
TOP un MUIŢKALNIĽU veikaliem, bērnudārza „Kastanītis” durvīm un Vērgales pagasta
pārvaldes. Centra dekorēšanā iesaistījās arī Sandra, Gita un Egija, kas veidoja siena zārdu
muiţas laukumā, pina ozollapu vainagus un lasīja Jānu zāles, kas pārvērtās puķu ratos un
stilizētā ugunskurā.
Svētku vakars atnāca ar izcili skaistu laiku, pat odi bija pārcēlušies uz citām vietām.
Ar skaistiem deju rakstiem svētkus izdejoja Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Vērgalīte”. Skaistas dziesmas izdziedāja un līdzi dziedāt aicināja senioru ansamblis
„Vakarvējš”. Pēc ilgāka pārtraukuma kopā sanāca saimes meitas Ļuda, Benita un Vija, kas ne
tikai risināja mūsdienīgas problēmas, bet arī jaunākajai saimes meitai Martai mācīja gan
ticējumus, gan Jāľu zāļu nozīmi un iesaistīja līgotājus mīklu minēšanā. Kādās? Piemēram –
„Ieliek sausu, pakustina, kad izvelk, tad pil” – atbilde AIRI. Vai arī – „Jaunskungs jautā
jaunkundzei, - mīļā, atļauj iebāzt caurumā, mīļais jaunskungs nesteidzies, galiľu vajag
slapināt!” Atbilde ir ļoti vienkārša – diegu ver adatā!
Jāľi un Līgas tika pie ozollapu vainagiem un ziedu pušķiem, bet Tālis un Raivis
viľiem veltīja dziesmu, ko suminātie varēja izdejot. Kamēr saimes meitas cienāja visus ar sieru
un pagasta galva Jānis ar alu, Marta visjaunākajiem līgotājiem stāstīja par papardes ziedu, un
viľi visi to arī sameklēja.
Koncertu noslēdza Kristīnes Jaunbrūnas jaunrades deja „Smuku meitu bildināju”.
Kultūras nama vadītāja Velga pateicās abiem kolektīviem un to vadītājām, un saimes meitām
par piedalīšanos pasākumā. Ar skaistu valsi tika iedejota zaļumballe, un Velga visiem novēlēja:
„Ilgu mūţu, labu laiku, no Dieviľa veselību,
Gaidīsim mēs citu gadu Jāľu dienu atbraucam!”
Plkst.22.00 Vērgales muiţas parkā tika iedegts lielais Jāľu ugunskurs.
VITA BRAŢE un
Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE

Izlaidums Vērgales pamatskolā

Absolventi ar skolotāju Viju Jegoruškinu. Foto: Vita Braţe.

9.jūnijā Vērgales pamatskolā izlaidums. Apliecības par pamatskolas izglītības iegūšanu saľēma 10 absolventi.
Tradicionāli absolventi nodejoja skolas valsi, pēc tam aicinot uz deju arī savus vecākus, radus un draugus.

VITA BRAŢE
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IRMA REINEKA

(dz. BALGALVE) dzimusi 1926.gadā un

jūnijā viľa atzīmēja 86 gadskārtu.

Foto: Vita Braţe.

Bērnības svētki Vērgalē

Bērnības svētku gaviļnieki kopā ar Goda kūmu Kristīni Dinu
Bitēnu. Foto Vita Braţe

Ja atceramies savu bērnību, tad bija tādi svētki kā
Pilngadības svētki – svinīga pasu izsniegšana un Bērnības
svētki, kuri deva iespēju bērniem svinīgi tikt pie kūmām vai
krustvecākiem.
Tad laiki mainījās, un tagad ģimenes izvēlas savus
bērnus kristīt baznīcā, taču daţādu iemeslu dēļ visi to nevar
izdarīt. Bērnība – jaukākais, saulainākais un priecīgākais laiks
bērna mūţā. Tās ir vecāku rūpes un mīlestība, kam palīdz
krustvecāki, kas labprāt uzľemas gādību par bērniľa
audzināšanu. Būt par krustvecākiem ir liela atbildība un gods
tiem, kuriem tas uzticēts.
Un tā – 30.jūnijā Vērgales kultūras namā mēs
sagādājām svētkus saviem bērniem, kas viľiem varbūt paliks
atmiľā kā viens no jaukākajiem bērnības notikumiem. Ar mīļām
dzejas rindām un dziesmām, ar izšūpošanos bērnības šūpolēs
Goda kūmas Kristīne Dina BITĒNA un Atvars SIRMAIS sveica
mazos gaviļniekus, viľu vecākus un krustvecākus. Blakus
mīlošajiem vecākiem tagad stāv arī viľu izvēlētie krustvecāki.
Šogad Bērnības svētkus svinēja divpadsmit bērni. Sveicam
gaviļniekus, viľu vecākus un kūmas, vēlam stipru veselību,
laimi un visu sapľu piepildījumu Ievai ČIPĀNEI, Karīnai BALODEI, Rūtai KLĀSĒNAI,
Ralfam Emīlam KLĀSĒNAM, Ērikai RUDZĀJAI, Nortijai
PUĻĶEI, Karīnai ŠPĒRAI un Kristapam SPROĢIM, Arnitai
APLOKAI, Renātei APLOKAI, Heritai GRIČELEI un Amandai
TROFIMOVAI!
Pēc svinīgās daļas Bērnības svētku dalībnieki ar
pušķotajām automašīnām policijas pavadībā izbrauca goda apli
pa Vērgali, signalizējot un sveicinot apkārtējos!
Vērgales kultūras nama vadītāja
VELGA FREIMANE

Jubilāre dzimusi un grūtos bērnības gadus pavadījusi Vērgales
„Balgalvjos”. Šīs mājas šobrīd ir mazdēla pārziľā. Atmiľās palicis vectēvs, kurš
licis bērniem cītīgi strādāt, rudzu pļauja, kas beigusies ar sadurtām, sāpošām
kājām , jo tolaik nebija apavu. „Kad šodien ieraugu kombainu vai kādu citu
tehniku, slavēju tos un domāju, cik labi, ka tādi ir!” saka jubilāre.
Irma mācījusies un pabeigusi Vērgales pamatskolu, kurā tolaik bija 7
klases. Pēc tam kara laiks, kuru viľa atceras ar zināmu smagumu sirdī, sakot, ka
par to nav viegli runāt un atmiľas ir baisas un smagas. Kara laikā pazuda Irmas
brālis. Māte gan līdz pēdējam vēl ticējusi un cerējusi, ka viľš pārnāks, taču
nekā...
21 gada vecumā Irma apprecējusies un kopā ar vīru izaudzinājusi dēlu
Valdi un meitu Aiju, kuri savukārt viľai dāvājuši 5 mazdēlus. Taču mazdēli viľu
iepriecinājuši ar 3 mazmazmetiľām un 3 mazmazdēliľiem! Neviltots prieks un
sirsnība jaušama jubilāres vārdos, kad viľa stāsta par saviem mīļajiem, kuru nu ir
vesels pulks. „Esmu bagāta!” ar lepnumu saka Irmas kundze. Melnu skumju
svītru gaišajā dzīves pavedienā šovasar ievilka dēla Valda nāve, kura pamatīgi
izmainījusi viľas ierasto dzīves ritumu. Vēl ik uz soļa sētā jūtams viľa paveiktais,
un ikdienā ļoti pietrūkst dēla palīdzīgās rokas, atbalsta un sirds siltuma...
Pirmā darba vieta Irmas kundzei ir Vērgales ciema padome, strādājusi
par rēķinvedi. Pēc laiciľa dzīves ceļš Irmas ģimeni aizved uz Liepāju, kur viľa
līdz 1948.g. strādājusi Komjaunatnes komitejā. Vēlāk pārcēlušies uz Tadaiķiem,
Durbi, jo vīram bija darbs kolhozā. Arī Irma tur strādājusi par uzskaitvedi. Abi
bērni mācījušies Durbes skolā. Taču 1957.gadā visi atkal atgriezušies atpakaļ
Vērgalē. Irma tolaik kolhozā „Ļeľina Ceļš” sākusi strādāt lauku brigādē. Bet
1959.gadā viľu ievēl par Vērgales ciema padomes deputāti un tiek pieľemta
darbā par sekretāri. Vēl pēc laika Irmu ieceļ par Vērgales ciema padomes
priekšsēdētāju. Atskatoties uz aizgājušo laiku, iznāk, ka ciema padomē nostrādāti
pavisam 19 gadi!
Pēc aiziešanas pensijā Irmas kundze vēl strādājusi par apdrošinātāju,
lai paaugstinātu pensiju.
Šobrīd jubilāre dzīvo Vērgales „Avotiľos”, kurus savulaik nopircis viľas
vīrs. Sakopto sētu grezno krāšľas puķes un košumkrūmi, ik stūrītī jaušams čaklu
un gādīgu roku pieskāriens, bet Irma apgalvo, ka, pateicoties dēlam Vladimiram
un meitai Aijai, šī māja ir tāda, kā mēs viľu redzam, un viľas mūţs tiks aizvadīts
tieši šeit. „Paldies, ka esmu laidusi pasaulē bērnus, par kuriem nav jākaunas,
tādēļ vislielākais paldies manam dēlam un meitai!”
Jubilāre ar noţēlu atzīst, ka mūsdienās cilvēki vairs nevēlas strādāt, visu prasa,
lai iedod tāpat, tādēļ vēlējums visiem, lai esam apzinīgi, iejūtīgi, strādīgi un
ikdienas steigā padomājam vairāk par saviem līdzcilvēkiem, kuri dzīvo mums
blakus!
VITA BRAŢE

2012. gada jūlijs, augusts

Negaisa laika rekomendē
atslēgt televizorus un
dekoderus no strāvas

Lattelecom atgādina, ka spēcīga pērkona
negaisa laikā, lai pasargātu savas elektroiekārtas televizorus, dekoderus, datorus un citu mājsaimniecībā
lietoto tehniku no bojājumiem, tās ir jāatvieno no strāvas.
Tāpat jāatvieno antenas vads, kas savieno
dekoderu ar āra antenu, kā arī interneta tīkla vads
jāatvieno no modema. Savukārt, lai turpinātu skatītos TV
un lietotu internetu, atliks vien pieslēgt iepriekš atvienotās
ierīces.

Pāvilostas pensionāru
apvienība
2012.gada 1.augustā organizē
ekskursiju.

Maršruts: Pāvilosta –
Ventspils – Pāvilosta.

Apskates objekti: Piejūras brīvdabas
muzejs, brauciens ar mazbānīti, Amatu māja,
ekskursija pa Ventspili gida pavadībā un
brauciens ar kuģīti „Hercogs Jēkabs” pa Ventu.
Dalības maksa Ls 5.00. Pieteikšanās
no 2.jūlija līdz 24.jūlijam Pāvilostas bibliotēkā
(telef.63484566) vai pie Veltas Citskovskas
(telef.63498161, 25436660).

PASTA NODAĻA
VĒRGALE

Darba laiks:
KATRU DARBA DIENU
8.00 -9.00
9.00 – 11.00 pārtraukums
11.00 – 14.00
S. BRĪVS
Sv. BRĪVS

SLUDINĀJUMI

Lūgums! Varbūt kādam mājās ir tehniskie
palīglīdzekļi (platāki invalīdu rati, nūjas), lai varētu
palīdzēt līdzcilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Gaidīšu
Jūsu zvanu. Arta tel. 26499786.
.........................................................................................
Pērk meţa ogas, meklēju ogu un sēľu
iepirkšanas punktus Tel:28675611
.........................................................................................
Pārdod kazu. Zvanīt 28634596
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ZINĀŠANAI

Jūlijā bērnu dienas centrs KRAMS Pāvilostā būs slēgts, sakarā ar
darbinieces atvaļinājumu.
.......................................................................................................................................
Mamogrāfiskie izmeklējumi Veselības centrā Pāvilostā, Lejas ielā 10, 16.
- 17.jūlijam no plkst. 11:00 – 17:00
Sievietēm, kuras ir saľēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā Ls 2
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību
ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās
pa telefonu: 67144031; 67143550; 67142840 vai 27866655.
.......................................................................................................................................
Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 13.augustā.
Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739.
.......................................................................................................................................
TENISA korti no jūlija mēneša slēgti PIRMDIENĀ, OTRDIENĀ.
.......................................................................................................................................
Ziemā Pāvilostas iedzīvotājus satrauca vandālisms, kad tika postīti
Ziemassvētku rotājumi un nolauzti vairāki jaunie kociľi Dzintaru ielā. Vainīgie jau
maija izdevumā atvainojās par savu nodarījumu un nolauzto liepu vietā iestādījuši
jaunus kociľus. Pēc VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdzes
Jolantas Knīses informācijas noprotams, ka par vainīgu atzīts tikai viens no
jauniešiem: "Vainīgajam tika sastādīts LAPK protokols pēc 167.panta (sīkais
huligānisms), par Ziemassvētku rotājumu un kociľu nopostīšanu uzlikts sods 50 latu
apmērā, un viľš vēl nopirka kociľus, kurus iestādīja atpakaļ un atlīdzināja Pāvilostas
novada domei nodarītos materiālos zaudējumus. Jaunietis paskaidroja, ka šādi
rīkojies, jo bijis alkohola reibumā un nav kontrolējis savu uzvedību."
.......................................................................................................................................
Jūrkalnē tiek aicināti amatnieki ,cepēji un citi lauku labumu tirgotāji
trešdienās un svētdienās uz tirgus dienām. Informācija :26261884
.......................................................................................................................................

Atvaļinājumi

Lietvede Liene VAŠKUS 25.06.-17.07.2012.
Kasiere Māra ŠVĪTIĽA būs atvaļinājumā no 16.07. līdz 29.07. un no 20.08.
līdz 31.08. Maksājumus Vērgales pagasta pārvaldē pieľems ceturtdienās un
piektdienās parastajā darba laikā.
Sociālā dienesta vadītāja Ildze Agita BALODE 16.07.- 27.07.2012.
Pāvilostas novada domes galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE
11.07.-25.07.2012.
Sakas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga ENKUZENA 16.07.-27.07.2012.
Bāriľtiesas priekšsēdētāja Velta VAŠKUS 16.07.-12.08.2012.
Pāvilostas novada domes kasiere Mudīte ZAMARĪTE 23.07.-10.08.2012.
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina KURČANOVA 04.07.17.07.2012.

Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļa
informē
Nedēļas
dienas
P.
O.
T.
C.
P.

P.
O.
T.
C.
P.
S.

Dr.Jura Kraģa ģimenes ārsta
prakses darba laiks, t.63498134
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
8.00 – 16.00
11.00 – 19.00
9.00 – 17.00
Dr. Agritas Kalniľas ģimenes
ārsta prakses darba laiks,
t.63498262; 29152712
9.00 – 19.00
7.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 17.00
9.00 – 16.00
9.00 – 12.00

Dr.Jura Kraģa kā ģimenes
ārsta pieľemšanas laiks
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
15.00 – 19.00
9.00 – 13.00
Dr. Agritas Kalniľas kā
ģimenes ārsta pieľemšanas
laiks
14.00 – 19.00
8.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 11.00
13.00 – 16.00
9.00 – 12.00
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DZĪVES BRĪŢOS

Ar liepām debess valodo, ar ozoliem un ošiem,
Ar pļavām, ezeriem kur ūdensrožu sniegs.
Šķiet pati daba taviem svētkiem pošas,
Ik ziedam acīs mīļu vārdu prieks.
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūlijā dzimušos Sakas
pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –
Almu VASKOPU – 87
Annu Līviju HORNU - 80
Malvīni STRAZDIĽU – 83
Austru PLŪDUMU - 80
Imantu STŪRMANI – 83
Martu MAČI - 75
Veltu BENETI – 81
Pēteri DUNAISKI - 75
Ainu LIEKNI – 81
Ilmaru STANKEVIČU - 65
Dzidru GAILI – 81
Astru SAVINU – 60
Agritu VALKAŠU – 60
Irēnu ŠEPANOVSKU, Lilitu BALKU, Aelitu RUDZĪTI, Marinu
TAPIĽU, Sandru MATISONI, Lāsmu VINKLERI, Evu TAPIĽU, Kristapu
ŠĒNU, Jāni KURZEMNIEKU, Zaigu UZARI!
Pilngadnieku – Madaru KAŢI!
Ja tu labu dienu sev vēlies,
Labu vārdu vajaga teikt.
Ja tu labu mūţu sev vēlies,
Mīlestību pat akmeľos sēj!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās augustā dzimušos Sakas
pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –
Emīliju JEMBERGU – 89
Ievu PEČIULI - 80
Liliju DREIMANI – 85
Edmundu Mārtiľu VINKLERU – 80
Augusti MEGNI – 85
Maiju ARĀJU - 75
Ausmu GREČIHU – 84
Viju GABALIĽU - 75
Valentīnu URBĀNI – 84
Dzidru Astrīdi KRĒSLIĽU - 75
Almu REBUKU – 83
Zigrīdu LALLI - 75
Evgeniju UNTULIENI – 81
Austru ZANDI - 75
Veru LAPŠAKOVU – 80
Linardu ARĀJU - 75
Alīdu VINOVSKU – 80
Sofiju DUNAISKU – 75
Petro MERZEĽUKU – 65
Rasmu PĒTERSONI – 70
Juri MOŢENOVU – 65
Vladimiru ĻUBOVICKI - 60
Olafu TARZIERU - 60
Veroniku ZAMARITI, Andri RENI, Indru DIĶI, Mareku VASKOPU,
Reini ANŠEVICU, Ingeru BARSUKOVU, Lauri MELBERGU!
Pilngadnieku – Edgaru MIEZĪTI!

SVEICAM

Lindu MŪRNIECI un Aigaru KĀPIĽU
ar dēlu DANIELA un DĀVJA piedzimšanu!

SVEICAM

Rolitu ČIRKŠI un Dairi VAIDILU kāzu dienā!
Madaru KALMI un Raivo BĀLIĽU kāzu dienā!

MŪŽĪBĀ

Vērgales pagasts
LAIMDOTA ŪŠE (29.04.1934. – 14.06.2012.)
VLADIMIRS TROFIMOVS (16.05.1948. – 11.06.2012.)

2012. gada jūlijs, augusts

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūlijā dzimušos
Vērgales pagasta iedzīvotājus Jūliju MAĻUKOVU – 86
Agri BURKEVICU – 81
Amāliju KĀRKLIĽU – 84
Laimdotu VITRUPU – 80
Dzidru VIGULI – 84
Lidiju PORIĽU – 70
Ausmu BURVI – 83
Āriju PORIĽU – 65
Liliju KAUPIĽU – 83
Gunāru MANTENIEKU – 60
Ernu BIEDRI -82
Ziedoni RUMBENIEKU – 60
Ţani BURKEVICU, Lieni GLEZERI, Andi AKERFELDU!
Pilngadniekus – Unu GAUSMANI, Kristīni DARONDU,
Sandu KOPŠTĀLI!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās augustā dzimušos
Vērgales pagasta iedzīvotājus Vilmu NIEDOLU – 87
Miķeli REINI – 80
Lidiju ŪŠI – 87
Intu ĒRGLI – 80
Ernu JĒCI – 86
Lidiju BĀDERI – 75
Birutu MAČI – 83
Jāni PETROVICU – 75
Arvīdu PIRKTIĽU – 80
Mirdzu ZIKMANI – 75
Rozāliju Kitiju RIMKUSU – 80
Elgu ROMĀNOVU – 65
Agnesi KABIĽECKU, Daini GURCKI, Gati ŠLANKU, Andi
VĪTOLIĽU, Kristīni EINASI, Jāni HELMŠTEINU!

Palūdz pavasari, lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Jums ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.

Sirsnīgi sveicam savu kolēģi VIJU GABALIŅU
skaistajā dzīves jubilejā!
Avīzes redkolēģija

RELIĢISKĀS ZIŅAS
Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūţīgi. (Ebrejiem. 13:8)
Pāvilostas iedzīvotāji un pilsētas viesi!
Esiet mīļi aicināti uz evaľģelizācijas dievkalpojumu, kurā
kalpos mācītājs, evaľģēlists MODRIS OZOLINKĒVIČS
Pāvilostas kultūras namā 7. jūlijā, plkst. 17.00.
Dievkalpojumi Vērgales ev. lut. draudzē notiks
1.jūlijā plkst.14.00
15.jūlijā plkst.14.00
5.augustā plkst.14.00
KAPU
SVĒTKU
DIEVKALPOJUMS
NOTIKS
19.AUGUSTĀ PLKST.14.00
Draudzes regulārie dievkalpojumi notiek katra kalendārā
mēneša pirmajā svētdienā plkst.14.00
....................................................................................................
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiek katra
mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst.11.00, bet otrajā un
ceturtajā svētdienā plkst.14.00.
KAPU SVĒTKI ZIEMUPES KAPOS NOTIKS
11.AUGUSTĀ, PLKST.12.00.
....................................................................................................
KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS SARAIĶU ROĽU
KAPOS NOTIKS 29.JŪLIJĀ PLKST.11.00.

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” 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 Gabaliľa. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori.

