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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas

ŠAJĀ NUMURĀ LASIET:
  Pāvilostas vidusskolas skolniece piedalās

 TV spēlē „Gudrs vēl gudrāks” – 6. lpp.
  Pašvaldības īstenotie projekti  

                                                                           –   8. lpp.
  Akreditēts Vērgales pagasta muzejs  
                                                    – 10. lpp.
  Lauku atbalsta dienests izsludina projektu

 konkursu                               – 13. lpp.

Lielā jezga jeb 
pētījums 

par Latvijas 
emigrantiem

Pēdējās divās nedēļās Latvijas plašsazi-
ņas līdzekļos daudz tika runāts un diskutēts 
par Latvijas valdības izstrādāto reemigrāci-

jas plānu un apjomīgo Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas insti-
tūta un LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētnieku pētījumu par Latvijas 
emigrantiem.

Kā vēsta daudzie masu mediji, viena no galvenajām pētījuma atziņām ir 
tā, ka pēdējos piecpadsmit gados no Latvijas emigrējušie iedzīvotāji tuvākajā 
laikā neplāno atgriezties. Aptaujāti tika ap 14000 respondentu un dati 
atklāj, ka tuvākajā laikā plāno atgriezties vien 16% ārpus Latvijas dzīvojošo 
Latvijas valstspiederīgo. Tā ir tikai neliela daļa no visiem emigrējušajiem 
latviešiem, vien 2240 mūsu tautiešu. Aptaujas rezultāti vēsta arī to, ka 
adekvāts atalgojums un lielākas darba iespējas Latvijā turpmāko gadu laikā 
varētu pamudināt atgriezties vēl 40% respondentu. Protams, ir jāpriecājas 
par katru mūsu tautieti, kurš atgriežas savā dzimtenē, un jādomā pozitīvi, 
bet, manuprāt, patreizējā joprojām nestabilā ekonomiskā situācija Latvijā 
un tepat kaimiņos notiekošais Ukrainas–Krievijas konflikts, nemudinās 
atgriezties pat šo nelielo daļu. 

Mani mulsina termins „tuvākajā laikā”, vai tas ir domāts tuvākajā 
piecgadē, desmitgadē? Jo arī pat vislielākie optimisti taču saprot, ka dzīves 
līmenis Latvijā ne tuvāko piecu, ne desmit, pat ne trīsdesmit gadu laikā 
nepacelsies tādā līmenī, kādā šobrīd ir valstis, kurās strādā, dzīvo un ģimenes 
veido latvieši. Arī viņi to saprot. Mums visiem patīk sapņot un to arī vajadzētu 
darīt, bet ir reizes, kad vienkārši ar skaidru galvu ir stabili jāstāv uz zemes. 
Esam tur, kur mēs esam!

Varbūt daudzi man oponēs, stāstot par daudzajiem veiksmes stāstiem, 
kad atgriezušies jaunieši vai ģimene Latvijā nodibina savu uzņēmumu vai 
veiksmīgi strādā lauksaimniecībā. Bet cik tādu ir? Maz! Ļoti maz uz daudzo 
aizbraucēju fona.

Vienmēr, kad klausos vai lasu par latviešu emigrāciju un valdības 
reemigrācijas plānu, prātā nāk doma par pareizu vai nepareizu valdības 
rīcību šādā situācijā. Es to salīdzinātu ar rokas asiņošanu, proti, mēs taču 
vispirms, panākam, lai asinis pārstātu tecēt no rokas un tad domājam, kā 
un ko mēs varētu darīt, lai otrreiz nesagrieztos. Tā pat ir ar iedzīvotāju 
emigrāciju, manuprāt valdībai vajadzētu vispirms panākt, ka samazinās 
iedzīvotāju izbraukšana no valsts, un tikai tad domāt par to, kā atgriezt tos, 
kas jau ir emigrējuši.

Visā šajā jezgā, ko saucu par Lielo pētījumu, ir arī kāds pozitīvs fakts. Proti, 
aptauja parāda noturīgu saikni starp ilglaicīgajiem emigrantiem un Latviju – 
62% jūtas cieši vai ļoti cieši saistīti ar Latviju, 67% regulāri seko līdzi Latvijas 
ziņām, 71% vismaz reizi nedēļā sazinās ar tuviniekiem Latvijā, 63% aptaujāto 
savā mītnes zemē atzīmē Jāņus, bet 62% – klausās latviešu mūziku.

Tas, kas ir dzimis Latvijā un sirdī jūtas latvietis, arī citviet pasaulē būs 
latvietis. Jo var izraut cilvēku no mājām, bet mājas nevar izraut no cilvēka!

Marita Kurčanova

Š. g. 27., 28. februārī un 1. martā
 Pāvilostas pilsētas sporta zālē

notiks

PĀVILOSTAS NOVADA SPORTA DIENAS
27. februārī plkst. 19.00 – komandu sporta veidu sacensības:

                                     Ceļojošā kausa izcīņa basketbolā

28. februārī plkst. 10.00 – komandu sporta veidu sacensības: 
                  Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 4+2 (ne mazāk kā 2 sievietes laukumā)
                  Ceļojošā kausa izcīņa zāles futbolā

1. martā plkst. 10.00 – individuālo sporta veidu sacensības:
                  Zolīte 
                  Novuss 
                  Galda teniss 
                  Dambrete 
                  Šahs
                  Šautriņu mešana    

Sacensībās var piedalīties Pāvilostas novadā dzīvojošie no 10 gadu vecuma, bumbu spēlēs no 14 gadu vecuma. 
Individuālos sporta veidos dalībnieki tiek dalīti pamatskolas un pieaugušo grupā (t. sk. vidusskolēni). Šahā un zolītē 
dalībnieki netiek iedalīti grupās. 

Vērgales pagasta iedzīvotājiem transports līdz Pāvilostai tiks nodrošināts,  vairāk 
informācijas pie Vērgales sporta nama vadītāja Dzintara Semenkova pa tel. 26166146.

Uz sapulci ir uzaicināti arī Pāvilostas novada domes deputāti, 
pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti.

Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt laicīgi, aizpildot un ienesot anketu Pāvilostas novada pašvaldībā

(Dzintaru ielā 73) kancelejas vadītājai vai ielikt domes pastkastē, kā arī izmantot pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv 
iespēju jautājumu uzdot elektroniski, izmantojot lapas kreisajā pusē esošo rīku „Uzdot jautājumu!”,

ar norādi „jautājums iedzīvotāju sapulcei Pāvilostā/Vērgalē”.

Jautājums:

Kam jautājums adresēts (amatpersona, iestāde, darbinieks)?

Jautājuma iesniedzējs (vārds, uzvārds):

Pāvilostas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus apmeklēt

IEDZĪVOTĀJU SAPULCI –
24. februārī plkst. 17:30 Vērgales kultūras namā;
  6. martā plkst. 17:30 Pāvilostas kultūras namā.
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2015. gada  FEBRUĀRISdOMES  ZIŅAS

2015. gada 29. janvārī  Pāvilostā notika kārtējā domes sēde
Pirms domes sēdes deputāti apmeklēja Pāvilostas ostu. Ostas pārvaldnieks Ronalds Griš

kēvičs pastāstīja par jauno iegādāto ostas padziļināšanas zemessūcēju, zivju atvēsinātavas ēku 
un laivu būves un servisa parka ēku.

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas no
vada domes deputāti – Aldis Barsukovs, Arta Bunka,Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, 
Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Andris Zaļkalns, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada 
pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde, Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe 
izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Mago
ne, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Vitrups, uzaicinātā persona – biedrības „No idejas līdz attīstībai” jauniešu līdere Sintija 
Spriņģe. Sēdi protokolēja  Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa. 
Domes sēdes darba kārtībā bija izziņoti 52 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja iero
sinājumu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 1 izskatāmo jautājumu. Pavisam tika 
izskatīti 53 jautājumi.

 Ar 2015. gada 1. februāri izveidoja jaunu štata vietu JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS. 
Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu projekti šādi:

Štata vienības nosaukums Profesiju kods Skaits

jaunatnes lietu speciālists 2422 27 0,5

Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu projekti šādi:

Ieņemamais amats Darba dienu 
skaits nedēļā

Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

jaunatnes lietu speciālists 20 summētā 231.00

Apstiprināja jaunatnes lietu speciālista amata pienākumu aprakstu.

 Ar 2015. gada 1. februāri izveidoja jaunu štata vietu Vērgales pagasta muzeja klientu ap
kalpošanas speciālists. Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Vērgales 
pagasta muzejs šādi:

Štata vienības nosaukums Profesiju kods Skaits

klientu apkalpošanas speciālists 4222 07 0,5

Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Vērgales pagasta muzejs šādi:

Ieņemamais amats Darba dienu 
skaits nedēļā

Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

klientu apkalpošanas 
speciālists 5 20 180,00

Apstiprināja klientu apkalpošanas speciālista amata pienākumu aprakstu. Vakanto štata vietu 
nolēma piedāvāt Daigai Enkuzenai. 

 Ar 2015. gada 1. februāri palielināja darba slodzi Pāvilostas Mūzikas skolas direktorei. 
Grozīja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Pāvilostas Mūzikas skola šādi:

Štata vienības nosaukums Profesiju kods Skaits

direktore 1345 08 0,8

Grozīja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvilostas Mūzikas skola šādi:

Ieņemamais amats Darba dienu 
skaits nedēļā

Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

direktore 5 32 560,00

Finansējumu darba samaksai uzdeva nodrošināt no Pāvilostas Mūzikas skolas budžeta lī
dzekļiem.

 Nepiešķīra finansējumu fondam „Sibīrijas bērni”.
 Iekļāva 2015. gada budžeta projektā finansējumu 400,00 EUR apmērā vasaras kultūras 

rallija organizēšanai Pāvilostas novadā. Finansējumu iekļāva Pāvilostas novada tūrisma infor
mācijas centra budžetā.
 Piešķīra finansējumu 500,00 EUR apmērā fotogrāmatas par kuršu krasta zvejniekiem „Pie

mares īstenieki” izdošanai.
 Nolēma pēc papildus finanšu līdzekļu ieguves 2015. gadā no Vērgales pagasta nekustamā 

īpašuma pārdošanas, prioritāri piešķirt finansējumu Ziemupes tautas nama sētas bruģēšanai un 
foajē remontam. 
 Uzdeva Pāvilostas vidusskolas projekta „Drošu un radošu vasaru mūsu bērniem” pieteiku

mu  Pāvilostas vidusskolai iesniegt pašvaldības 2015. gada projektu konkursam. 
 Piešķīra biedrībai „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” finansējumu 525 EUR apmē

rā šādu mērķu realizēšanai:
1. Tematiskā tirdziņa organizēšanai Ziemassvētkos – 85,00 EUR;
2. Pāvilostas vārda dienas svinībām 29. jūnijā – 90,00 EUR;
3. Brīvības ielas un Viļņu ielas Pāvilostā svētkiem – 350,00 EUR.
 Atstāja SIA „Aizputes TV” iesniegumu par līdzfinansējumu finanšu piedāvājumu sižetu un 

raidījumu veidošanai 2015. gadā bez izskatīšanas. 
 Iekļāva 2015. gada budžeta projektā finansējumu 2125,61 EUR apmērā augstspiediena 

ūdens sūkņa komplekta iegādei. 
 Nolēma Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” žogu iestādes teritori

jai mainīt pakāpeniski, šogad ieplānotā apmērā un atlikušo summu iekļaujot 2016. gada budže
tā. Nodrošināja finansējumu 4644,50 EUR apmērā Erasmus+ programmas realizēšanai.

 2015. gada budžetā iekļāva finansējumu festivāla „Zaļais stars” organizēšanai 3000,00 EUR 
apmērā.
 2015. gada budžetā iekļāva finansējumu 1000,00 EUR apmērā Vērgales bērnu rotaļu lau

kuma paplašināšanai.
 2015. gada budžeta projektā iekļāva finansējumu 1500 EUR apmērā vasaras pasākumu 

organizēšanai un 24000,00 EUR apmērā kultūras nama zāles grīdas remontam. Jautājumu par 
finansējumu kultūras nama skatuves grīdas remontam nolēma izskatīt sastādot 2016. gada bu
džeta projektu.
 2015. gada budžeta projektā iekļāva finansējumu 926 EUR apmērā dienas centra „Krams” 

virtuves telpas remontam.
 Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2015. ga

dam” projektu. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nolēma nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 Apstiprināja Pāvilostas novada  pašvaldības grāmatvedības politiku.
 Ar 2015. gada 1. februāri izveidoja jaunu štata vietu interešu izglītības skolotājs. Papildinā

ja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Pāvilostas vidusskola šādi:

Štata vienības nosaukums Profesiju kods Skaits

interešu izglītības skolotājs 2359 06 0,57

Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvilostas vidusskola šādi:

Ieņemamais amats Darba dienu 
skaits nedēļā

Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

interešu izglītības skolotājs 2 12 240,00

Ar 2015. gada 1. februāri palielināja darba slodzi Vērgales pagasta muzeja vadītājai un krāju
mu glabātājai. Izteica Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Vērgales pagasta mu
zejs  šādi:

Štata vienības nosaukums Profesiju kods skaits

vadītāja 1112 36 0,6

krājumu glabātāja 4415 01 0,35

Izteica Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Vērgales pagasta muzejs šādi:

Ieņemamais amats Darba dienu 
skaits nedēļā

Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

vadītāja 5 24 304,00

krājumu glabātāja 5 14 135,00

 Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 2015. gada štatu sa
rakstu, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. februāri. Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu 
un struktūrvienību 2015. gada tarifikācijas sarakstu, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. februāri. 
Iestāžu vadītājiem uzdeva sagatavot atbilstošas vienošanās ar darbiniekiem pie darba līgumiem 
par izmaiņām darba samaksā. 
 Ar 2015. gada 31. janvāri spēku zaudēja Pāvilostas novada domes 29.08.2013. sēdes proto

kola Nr. 5 lēmums Nr. 8 „Par degvielas limitu noteikšanu” un saistoši veiktie grozījumi, papildi
nājumi. Ar 2015. gada 11. februāri apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitus, 
transporta degvielas patēriņa normas un maksu par transporta pakalpojumiem.
 Ar 2015. gada 31. janvāri spēku zaudēja Pāvilostas novada domes 31.08.2013. sēdes proto

kola Nr. 5 lēmums Nr. 7 „Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu” un saistoši veiktie grozīju
mi, papildinājumi. Ar 2015. gada 1. februāri apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības sakaru 
pakalpojuma limitus.
 Uzteica 2009. gada 18. augustā noslēgto Vienošanās līgumu par Liepājas reģiona novadu 

būvvaldes izveidošanu ar 2015. gada 30. jūniju.
 Ar 2015. gada 1. jūliju nolēma izveidot Pāvilostas novada domes iestādi „Pāvilostas novada 

būvvalde”. 
 Nodeva piespiedu izpildei Pāvilostas novada domes administratīvās komisijas uzliktos 

administratīvos sodus, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu. Lēmums stājās spēkā nekavējoties. 
 Noteica samaksu par Pāvilostas novada pašvaldības sniegtajiem ārpusģimenes pakalpo

jumiem pielikumā uzskaitītajam bērnu vecākam. Samaksa veicama līdz katra mēneša 25. datu
mam uz domes rekvizītiem.
 Apstiprināja nomas maksu par telpu īri Pāvilostas pilsētas kultūras namā:
1. Sapulču, informatīvo, atpūtas un izklaides pasākumu organizētājiem:
 1.1. Lielā zāle – EUR 15,00 par pirmo stundu, par katru nākamo stundu EUR 7,00;
 1.2. Mazā zāle –  EUR 4,00  par stundu.
2. Atpūtas, izklaides, koncertu, teātru organizētājiem, kuri paši veic ieejas biļešu tirgošanu, 

īres maksu veic 10% no pasākuma ieņēmumiem.
3. Telpu īrnieks papildus apmaksā izdevumus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni.
4. Telpas izīrējot, tiek izmantotas kultūras nama tualetes, garderobe, virtuve, kas ietilpst īres 

cenā.
5. No samaksas par telpu īri atbrīvotas – Pāvilostas novada domes pašvaldības iestādes.
 Apstiprināja nomas maksu brīvdabas pasākumu rīkošanai vasaras sezonā Pāvilostas 

Upesmuižas parka estrādē:
1. Bezmaksas pasākumiem par 1 stundu EUR 15,00;
2. Maksas pasākumiem par 1 stundu EUR 30,00 vai 10% no biļešu ienākumiem, bet ne mazāk 

kā  EUR 50,00 par pasākumu.
3. Atkritumu savākšanu veic nomnieks.
 Maksas pakalpojumi EUR bez PVN. Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi 
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 Nolēma samazināt vienpadsmit politiski represētajām personām par nekustamo īpašu
mu Pāvilostas novadā,  kas ir šo personu īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma 
nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 
 Samazināja septiņām personām kā personām ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo 

īpašumu Pāvilostas novadā,  kas ir šo personu īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu 
par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un izno
māts.
 Nepiešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi vienai personai kā personai ar otrās gru

pas invaliditāti. 
 Nolēma neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli Ziemupes ev. luteriskās draudzes piede

rošo īpašumu „Zūnu Ķesteri”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads par 2015. gadu, jo 
draudze neveic tur saimniecisko darbību.
 Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi sekojošām zemes vienībām:
1. Pūces, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

64860030001, platībā 5,1 ha no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikā
cijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501 un individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM 
kods 0601 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 5,1 ha (Pielikums Nr. 1)

2. Kurzemes, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030197, platībā 5,12 ha no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikā
cijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501 un individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM 
kods 0601 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 5,12 ha (Pielikums Nr. 2)

3. Strantes Priednieki, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzī
mējumu 64860030207, platībā 3,86 ha no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, 
NĪLM kods 0600 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101, platībā 3,86 ha (Pielikums Nr. 3)

4. Mazpūces, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030028, platībā 3,9 ha no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM 
kods 0600 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 3,9 ha (Pielikums Nr. 4)

5. Dzērvītes, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030208, platībā 2,0 ha no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM 
kods 0600 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 2,0 ha (Pielikums Nr. 5)

6. Dižpūces, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030114, platībā 16,17 ha no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozī
mes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasi
fikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501 un komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 
0801 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, pla
tībā 16,17 ha (Pielikums Nr. 6)

7. Aizporiņi, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030110, platībā 2,5 ha no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801 uz zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 2,5 ha (Pielikums 
Nr. 7)

8. Purenes, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030108, platībā 2,9 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 2,9 ha (Pieli
kums Nr. 8)

9. Mākoņi, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030188, platībā 5,35 ha no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801 uz dalīto NĪLM – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
3,35 ha un  individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, patībā 2,0 ha  (Pielikums 
Nr. 9)

10. Dižvēji, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030198, platībā 1,03 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 1,03 ha 
(Pielikums Nr. 10)

11. Purenītes, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030252, platībā 5,9 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 5,9 ha (Pieli
kums Nr. 11)

12. Padebeši, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860030051, platībā 27,56 ha no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801 uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 27,56 ha (Pie
likums Nr. 12)

13. Marķevici, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860020142, platībā 7,01 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 7,01 ha 
(Pielikums Nr. 13)

14. Noskaņas, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860020092, platībā 4,3 ha no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801 uz zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 4,3 ha (Pielikums 
Nr. 14)

15. Kļavnieki, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860020008, platībā 2,6 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 2,6 ha (Pieli
kums Nr. 15)

16. Slokas, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860020257, platībā 4,21 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 4,21 ha 
(Pielikums Nr. 16)

17. Kūlaiņi, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050066, platībā 24,6 ha no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM 
kods 0600 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 24,6 ha (Pielikums Nr. 17)

18. Dadži, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050295, platībā 1,8596 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 1,8596 ha 
(Pielikums Nr. 18) 

19. Saraiķu Alkšņi, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzī
mējumu 64960020132, platībā 1,1111 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 
uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
1,1111 ha (Pielikums Nr. 19)

20. Lenkas, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960020134, platībā 18,95 ha no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801 uz dalīto lie
tošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 
0101, platībā 12,95 ha un  komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801, platībā 6,0 ha (Pieli
kums Nr. 20)

21. Lauku iela 7A, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 64960050294, platībā 0,7104 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 
uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
0,7104 ha (Pielikums Nr. 21)

22. Laimiņi, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960010403, platībā 2,99 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 2,99 ha 
(Pielikums Nr. 22)

23. Dzintaru iela 105, Pāvilosta, Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64130020162, platībā 7444 m2 no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801 uz dalīto NĪLM 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
7000 m2,  un individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, platībā 444 m2 ( Pielikums 
Nr. 24)

24. Salnas, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050031, no neapgūta individuālo dzīvojamā māju apbūves zeme, NĪLM kods 0600 platībā 
1,16 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,16 ha (Pielikums Nr. 24)

25. Laukakmeņi, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 64960050255, no neapgūta individuālo dzīvojamā māju apbūves zeme, NĪLM kods 0600 
platībā 1,01 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 
0101, platībā 1,01 ha (Pielikums Nr. 25)

26. Grūbes, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050505, no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,  NĪLM kods 0600 platībā 
1,02 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,02 ha (Pielikums Nr. 26)

27. Lodes, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050507, no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
1,0 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,0 ha (Pielikums Nr. 27)

28. Nikši, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050508, no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
1,02 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,02 ha (Pielikums Nr. 28)

29. Nilsoni, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050509, neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
1,0 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,0 ha (Pielikums Nr. 29)

30. Pērkoni, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050506, no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
1,07 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,07 ha (Pielikums Nr. 30)

(Turpinājums 4. lpp.)

tiek ieskaitīti Pāvilostas pilsētas kultūras nama budžetā. Samaksu par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem saņem pēc pakalpojuma sniegšanas:

1.  saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu 
starpniecību;

2. saskaņā ar izrakstīto darījumu apliecinošo kvīti samaksājot skaidrā naudā Pāvil ostas 
pilsētas kultūras namā.

 Izīrētājs ar nomnieku slēdz nomas līgumu. Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 1. februāri. Ar 
lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Pāvilostas novada domes 31.10.2013. lēmums Nr. 7., 3.§ 
Par telpu īres maksu Pāvilostas pilsētas kultūras namā.
 Ar 2015. gada 29. janvāri nolēma atbrīvot Ingu LEJU no Pāvilostas novada bāriņtiesas 

locekļa amata. Uzdeva kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par 
personu, kura beidz pildīt bāriņtiesas locekļa pienākumus. 
 Neapstiprināja Benitu Baltruni par Pāvilostas novada Bāriņtiesas locekli.
 Apstiprināja Daigu Jēkabsoni par Pāvilostas novada Bāriņtiesas locekli.
 Apstiprināja Pāvilostas novada bibliotēku nosaukumus, bibliotēku nolikumus un biblio

tēku veidlapas.
Iepriekšējie Pāvilostas novada bibliotēku nosaukumi, nolikumi un veidlapas zaudē spēku.
 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumus Nr. 2 

„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Pāvil
ostas novada pašvaldības nolikums””. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to pa
rakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīša nas.





4

2015. gada  FEBRUĀRISdOMES  ZIŅAS 

31. Rubenāji, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050510, no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
1,02 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,02 ha (Pielikums Nr. 31)

32. Treijas, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050503,  no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
1,04 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,04 ha (Pielikums Nr. 32)

33. Vēverīši, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050504, no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
0,98 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 0,98 ha (Pielikums Nr. 33)

34. Vīķi, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050502, no neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 
1,12 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,12 ha (Pielikums Nr. 34)

35. Pētersoni, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050089, no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0601 platībā 1,4 ha 
uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
1,4 ha (Pielikums Nr. 35)

36. Puķenieķi, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 64960010303, no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0600 platībā 0,4 
ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
0,4 ha (Pielikums Nr. 36)

37. Strantes Krogs, Strante, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 64860030109, platībā 0,93 ha no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM 0801 uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 0,93 ha (Pieli
kums Nr. 37)
 Uzņēma  vienu personu dzīvokļa  rindā  kā personu, kura ar dzīvojamo  platību nodroši

nāma  vispārējā kārtībā. Vērgales  pagasta  pārvaldes  lietvedei  A. Sprudzānei uzdeva reģistrēt  
personu reģistrā.
 Nolēma piedzīt no 43 nekustamā īpašuma īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa pa

rādu un nokavējuma naudu nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. Lēmums stājās spēkā 
nekavējoties. 
 Nolēma atzīt Sakaslejas evaņģēliski luteriskajai draudzei (reģ. Nr. 90000129311) īpašuma 

tiesības uz zemes gabalu Sakaslejas baznīca, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra 
Nr. 64860090245,  platībā 0,3 ha.
 Piekrita nekustamā īpašuma „BALTNIEKI” kadastra Nr. 64860090212, sadalīšanai  divos  

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64860150068, atda
lītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Purvu Baltnieki”, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads. 
Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860150068 platībā 9,9 ha  noteica nekusta
mā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
NĪLM kods 0101.
 Piekrita nekustamā īpašuma  „DĪĶĪŠI” kadastra Nr. 64860090147, sadalīšanai atsevišķos 

īpašumos, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860080114. Atdalītajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860080114 piešķirt nosaukumu „Meža Dīķīši”, Sakas pa
gasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860080114 platī
bā 5,75 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.
 Piekrita nekustamā īpašuma „DĪĶĪŠI” kadastra Nr. 64860090147, sadalīšanai atsevišķos 

īpašumos, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  64860090148. Atdalītajai ze
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu  64860090148   piešķirt nosaukumu  „Pļavenieki”, Sakas  
pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860080148 pla
tībā 4,54 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.
 Pagarināja zemes nomas līgumu  uz 5 (pieciem) gadiem uz zemes lietojumu „Ūdenstornis 

Lauki”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., ar kadastra nr. 64960040440 platībā 0,2 ha, „Ūdenstornis 
Oši”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., ar kadastra nr. 649600179  platībā 0,5 ha, „Zaģīši”, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov., ar kadastra nr. 64960040440 platībā 6,5 ha un „Lidas”, Vērgales pag., Pāvil
ostas nov., ar kadastra nr. 64960040440 platībā 3,5 ha. Uzdeva pagarināt zemes nomas līgumu 
pie zemes lietu speciālistes.
 Pagarināja zemes nomas līgumu  uz 5 (pieciem) gadiem uz zemes lietojumu Dzintaru iela 

125, Pāvilosta, Pāvilostas novads, platībā 950 m2. Uzdeva pagarināt zemes nomas līgumu pie 
zemes lietu speciālistes.
 Nolēma piešķirt zvejas rīku limitus, kuras dod iespēju izmantot zvejā 2015. gadā noteikto 

nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādiem rūpnieciskās zvejas tiesību esošiem nomnie
kiem.

Juridiskās 
personas 

nosaukums

Speciālās 
licences derī-
guma termiņš

Noslēgtā zvejas 
tiesību nomas 

līguma termiņš

Lucīšu 
murdi

Zivju 
tīkli

Reņģu 
tīkli

Zivju 
āķi

Akmeņ-
plekstu 

tīkli

Mencu 
kvota

Individuālais 
komersants 
„Līga G”

19.11.2018. 31.12.2022. 5 17 1 7 1779

Zvejnieku  
saimniecība   
„Riediņi”

05.01.2016. 31.12.2022. 2 14 2 1800 1189

Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību:
1. Lucīšu murds – EUR 21,34;
2. Zivju tīkls, līdz 100 m (piekrastes ūdeņos) – EUR 7,11;

3. Reņģu tīkls, līdz 100 m – EUR 7,11; 
4. Zivju āķi, 100 gab. – EUR 9,96;
5. Akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m – EUR 9,96.
Nomas maksu 50% apmērā uzdeva samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola 

saņemšanas. Atlikušo zvejas rīku nomas maksu uzdeva samaksāt līdz 30.06.2015.
 Izbeidza pašpatēriņa zvejas līgumu, kas noslēgts ar vienu personu sakarā ar nomnieka 

nāvi. Samaksāto maksu par zvejas rīkiem nolēma atmaksāt nomnieka tuviniekiem. Piešķīra Ro
manam Eihvaldam 100 āķus, Mārim Puško 1 zivju tīklu un 25 kg mencu kvota, Aldim Brūklim 
1 reņģa tīkla rīku limitus. Sagatavoja protokolus pie zvejas tiesību nomas līguma par papildus 
limita piešķiršanu par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes 
teritorijā, kuras dod tiesības pašpatēriņa zvejai no 2015. gada 1. februāra līdz 2015. gada 31. de
cembrim. 
 Piešķīra adreses/nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala 
Nr.

Platība
ha

Adrese/Nosaukums NĪLMK
Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes vienī
ba Nr. 1

6,5

Saglabāt  nosaukumu 
„Dārznieki”, Ziemupe, Vērgales pag.,  
Pāvilostas nov. Dzīvojamai ēkai un 
divām palīgēkām saglabāt adresi 
„Dārznieki”, Ziemupe, Vērgales  
pag., Pāvilostas nov.  
Adreses klasifikatora kods 
104061088

0101

Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir  
lauksaimniecība

Projektējamā 
zemes vienī
ba Nr. 2

9,1 Piešķirt nosaukumu „Ošlapas”,  
Vērgales pagasts,  Pāvilostas novads 0201 

Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir  
mežsaimniecība

 Atsavināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 51, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 6413 001 0221, platība 240 m2, pārdodot to izsolē ar pretendentu 
atlasi un šādiem noteikumiem:

1. izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli;
2. izsoles nosacītā sākumcena: 8 100  EUR (astoņi tūkstoši viens simts eiro);
3. izsoles solis –  700 EUR (septiņi simti eiro).

Apstiprināja nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 51, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izsoles no
teikumus. Uzdeva Pāvilostas novada privatizācijas komisijai Publiskas personas mantas atsa
vināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.1. punktā minētā nekustamā īpašuma 
atsavināšanu. Nolēma publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vie
tējā laikrakstā „Kursas Laiks” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv sludinājumu par 
Pāvilostas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 51, Pāvilostā, Pāvi
lostas novadā, atsavināšanu. 
 Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par ad

ministrācijas un iestāžu darbu.

Informāciju sagatavoja Vita Braže un Marita Kurčanova

(Turpinājums no 3. lpp.)

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 19. februārī.

Nākamā domes sēde plānota 2015. gada 26. februārī.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2

Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 20
„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”

                                                                                        
Izdoti pamatojoties uz likumu       

           „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu

Izdarīt Pāvilostas novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 
„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punkta 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13. un 4.14. apakšpunktus šādā redakcijā:
„4.8. Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka;
 4.9. Pāvilostas novada Sakas bibliotēka;
 4.10. Pāvilostas novada Ulmales bibliotēka;
 4.11. Pāvilostas novada Rīvas bibliotēka;
 4.12. Pāvilostas novada Vērgales bibliotēka; 
 4.13. Pāvilostas novada Saraiķu bibliotēka;
 4.14. Pāvilostas nopvada Ziemupes bibliotēka”. 
Papildināt 4. punktu ar 4.28. apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.28. Pāvilostas novada būvvalde.”. 
Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. februārī.

Domes priekšsēdētājs  Uldis Kristapsons
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APSTIPRINĀTI                    Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
ar Pāvilostas novada domes                     „Par pašvaldībām” 21., 46. pantu 
29.01.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1., 4.§)                  un „Par pašvaldības budžetiem”

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1

Pāvilostas novada pašvaldības 
budžets 2015. gadam

Pielikums Nr. 3

Pāvilostas  novada speciālā budžeta 
ieņēmumi  un izdevumi 2015. gadam

Kods Nosaukums 2015. g.

Atlikums uz 01.01.2015. 7 020

I Ieņēmumi  kopā: 102 998

II Ieņēmumu sadalījums pa spec. b. veidiem 102 998

Dabas resursa nodoklis 8 000

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 8000

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 94 998

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no  valsts budžetā 94 998

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 
budžeta noteiktam mērķim

94998

Pārējie spec. budžeta līdekļi

Kopā ar atlikumu: 110 018

III Izdevumi kopā: 110 018

IV Izdevumi pēc funkcionālajām kategor. 110 018

01,000 Vispārējie vadības dienesti 0

04,000 Ekonomiskā darbība 95 094

04,100 Vispārējā ekonomiskā darbība 0

04,110  Projekti

04,500 Transports 95 094

04,510   Autotransports 95094

05,000 Vides aizsardzība 14924

08,000 Atpūta, kultūra 0

09,000 Izglītība 0

V Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 110018

1100 Darba samaksa 2427

1200 Valsts soc. apdroš. iemaksas 573

2000 Preces un pakalpojumi 107018

5000 Pamatkapitāla veidošana

7000 Pašv. uztur. izdevumu transferti

9000 Kapitālo izdevumu transferti

Atlikums uz 01.01.2015. g. 0

Pielikums Nr. 1        

Pāvilostas novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā

Grupa Kods  Koda nosaukums Plāns

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1093877

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1093877

1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 325126

1.4. 4.1.0.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 325126

4.1.1.0. NĪN par zemi 275319

4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 49807

2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. UN ĪPAŠUMA 10

2.0 8.6.0.0. % ieņēmumi no kontu atlikuma 10

9.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 
UN KANCELEJAS NODEVAS 6658

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 1053

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 4595

9.9.0.0 Pārējās nodevas 1010

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 21087

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12867

12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 7260

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 5607

13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS  ĪPAŠ. PĀRDOŠANAS 24420

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 21920

13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. un mantas realizācijas 2500

5.0. 18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 867452

5.0. 18.6.0.0. Ieņēmumi no valsts budžeta transf. pašv. PB 867452

18.7.0.0. Ieņēmumi pašvaldības kap. izdevumiem

18.8.0.0. Pašvaldības budžeta saņemtie VB tr. ES proj.

19.0.0.0. PAŠVALD. BUDŽETU TRANSFERTI 39733

19.1.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām budž. v.

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 39733

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm

3.0. 21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 118902

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budž. iest. sniegtiem maksas pakalp. 118902

ATLIKUMS uz 01.01.2015. 61727

KOPĀ  IEŅĒMUMI: 2510132

IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 2571859

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Pielikums Nr. 2 

Pāvilostas  novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā

Kods Koda nosaukums Plāns

01.000 Vispārējie valdības dienesti 399 254

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 279 854

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 69 823

01.800 Vispārēja rakstura transferti no valssts budž. pašv. budžetam 49 577

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 78 132

03.100 Policija 35 660

03.200 Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 11102

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 19 986

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 11 384

04.000 Ekonomiskā darbība 416 464

04.100 Vispārējā ekonomiskā, komerciālā un nod. darbība 29 508

04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 30 146

04.400 Būvniecība 9 728

04.500 Transports 165 855

04.700 Citas nozares 146 043

04.900 Pārējā citur neklasificēta   ekonomiskā darbība 35 184

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 121 622

06.200 Teritoriju attīstība 121 622

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašv. ter. un māj. aps. d.

07.000 Veselība 2 560

07.200 Ambulatorās ārstniecības iestādes 2 560

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 339 089

08.100 Sporta iestādes 59209

08.200 Kultūra 279880

09.000 Izglītība 1061010

09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms 338141

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 620708

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 102161

10.000 Sociālā aizsardzība 153 728

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 153 728

KOPĀ  IZDEVUMI: 2 571 859

IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA 0

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 2 571 859 
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Konkurss „Gudrs, vēl gudrāks”
Pavisam drīz 9. klases skolēniem būs jāizdara pirmā 

lielā izvēle – kur mācīties tālāk? Daži savu izvēli jau 
izdarījuši, bet citi vēl ieklausās skolotāju, vecāku un savā 
sirdsbalsī.

Bet pagaidām 9. klases skolniece  Annija Ansone 
izvēlējas piedalīties LTV 1 erudīcijas spēlē  „Gudrs, 
vēl gudrāks”, jo bija gatava sevi pārbaudīt spēlē par 
visgudrākā skolēna titulu. Un nekļūdījās, jo pusfinālā 
9.  janvārī  ieguva 2. vietu  un tiesības piedalīties lielajā 
9-to klašu finālā, kurš notika 14. janvārī Latvijas televīzijā. 

Kompetenti eksperti katrā spēlē sagatavo atbilstošus 
jautājumus konkrētai vecuma grupai. Jautājumi ietver 
mācību vielu un sabiedriski aktuālas tēmas mūzikā, 
mākslā, vēsturē, politikā un citās jomās. Savus jautājumus 
spēles dalībniekiem gan atraktīvā video formātā, gan 
tiešraidē studijā, sagatavo arī sabiedrībā zināmi cilvēki – 
kultūras jomas pārstāvji, zinātnieki, sportisti, politiķi, 
mūziķi un citi.

Gan pusfināla, gan fināla spēlēs Annija saņēma pateicību par piedalīšanos un piemiņas balvas – ISIC karti, balvas 
no žurnāliem „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, krūzīti ar LTV 1 spēles logo, pildspalvu un saldo balvu.

Priecājos, ka arī mūsu skolā ir talantīgi, atjautīgi un erudīti jaunie cilvēki, kuri pēc 10–20 gadiem noteiks lietu 
kārtību mūsu Latvijā.

9. klases audzinātāja Ludmila Vasiļčika

Pirmā rindā no kreisās: skolotāja Ludmila Vasiļčika, An-
nija Ansone un Annijas atbalsta grupa

20. janvārī Vērgales pamatskolā notika 1991. gada janvāra ba-
rikāžu notikumu atceres diena. Kopīgi pārrunājām nesenos vēs-
tures notikumus, kad vienoti bijām par Latvijas valsts neatkarību. 
Tā laika notikumi spilgti palikuši atmiņā skolotājiem un muzeja 
vadītājai Mirdzai Sīpolai, kura kopā ar daudziem vērgalniekiem 
piedalījās 1991. gada janvāra notikumos Rīgā. Skolā ir apskatāma 
arī izstāde, kas atgādina par tautas patriotismu un vienotību.

Vita Braže

2. februārī skolā notika Sveču dienai veltīta svečturu un sveču 
izstāde, kā arī notika konkurss „SVEČU GAISMĀ”. Fo

to
: V

. B
ra

že

Šajā mācību gadā atkal esam iesais-
tījušies makulatūras vākšanā akcijā, ko 
rīko ZAĻĀ JOSTA. Nupat nodevām 
pirmo makulatūras tonnu. Visvairāk 

makulatūras atveduši 5 un 6 gadīgo bērnu vecāki.
Starp grupiņām un bērniem norit konkurss. Lūk kādi re-

zultāti ir patlaban:

 ¾ Jaunākā gr. „Lācēni”  – 208 kg
 ¾ Vidējā gr. „Zaķēni”  – 153 kg
 ¾ 5-gadnieku gr. „Saulītes” – 602 kg
 ¾ 6-gadnieku gr. „Pūcītes” – 445 kg 

Gribu aicināt mūsu audzēkņu vecākus un vecvecākus at-
balstīt mūs, jo par tonnu makulatūras mēs saņemsim 5 kg 
papīra, bet 4 bērni (no katras grupas visvairāk savākušais)  
saņems skaistas grāmatas.

ATGĀDINĀŠU!
Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīm-

ju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avī-
zes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, 
kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). Žurnālus 
un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot.

Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, 
uzlīmes, cigarešu paciņas ar  folliju un celofānu.

Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – 
jebkāda veida kastēs, maisos vai sasietai saiņos (ietilpībā līdz 
30 kg).

MAKULATŪRU VĒL VARAM VĀKT 
LĪDZ 16. MARTAM.

Paldies  visiem, kas atbalsta mūsu dārziņu  un  tīru  Lat-
viju!

Iestādes vadītāja

Vērgales pamatskolas ziņas

Vērgales PII „Kastanītis” vāc makulatūru!

VAI TU ZINI, KAS IR KULTŪRAS KANONS?
22. janvārī 2.–4. klašu skolēniem notika biblio-

tēkas stunda „Kultūras kanons. Vai tu zini, kas ir 
Rainis?”

Kanonā ir uzskaitītas 99 kultūras vērtības /li-
teratūrā, kino, tautas tradīcijās, vizuālajā mākslā, 
skatuves mākslā, mūzikā, arhitektūrā un dizainā/, 
par kurām pēc dažādu  nozaru  profesionāļu un 
ekspertu domām būtu jāzina katram latvietim.

Tā kā 2015. ir pasludināts par Raiņa un Aspazi-
jas gadu, mēs  kanona izpētīšanas  processu sākām 
ar literatūru, šoreiz – Raini. Kas tad viņš ir bijis, 
ko paveicis, ja reiz gads nosaukts viņa vārdā, ja tas 
lasāms Kultūras kanona literatūras sadaļā? Nav 
jau, protams, iespējams stundas laikā iegūt nopiet-
nu zināšanu bagāžu par dzejnieku, taču sākotnēju 
priekšstatu gan: kāds Rainis izskatījās, kāds viņa 
īstais vārds, ar ko bez dzejošanas un lugu rakstī-
šanas vēl nodarbojies, kādi ir dzejoļu krājumi bēr-
niem, vai  protam  kādu minētā autora darbu no 
galvas, vai un kādas ir dziesmas ar Raiņa vārdiem...

Stundu papildināja animāciju video „Zelta sietiņš” un 
„Mākonīts un mākonīte”, video „Rainis Durbē”, bērnu dze-
jas filmiņas fragments par kaķi, kura ģīmetni (kā tas dzejolī 
prasīts) katram nu jāuzzīmē, kā arī Dziesmu svētku ieraksta 
fragmentā izskanēja viena no skaistākajām un latviskumu 
uzjundošajām dziesmām „Saule, pērkons, Daugava”. 

Ar Kultūras kanonā iekļauto 99 vērtību sarakstu ir iespē-
jams iepazīties gan internetā, gan skolas bibliotēkā. Aicinu 

ikvienu bērnu un pieaugušo tajā ieskatīties! Ar nelielu mul-
sumu varu atzīties – daži no šiem 99 man bija tukši lauciņi...
Es nezināju.

Uzziņai: Kultūras kanonā Rainis iekļauts ar dzejas krāju-
mu „Gals un sākums”, lugu „Uguns un nakts.” Abas grāmatas 
ir skolas bibliotēkā. Iesaku vecāko klašu skolēniem un pieau-
gušajiem.

Vērgales pamatskolas skolotāja 
Iveta Vanaga 

Pēc dzejas filmiņas noskatīšanās bērniem bija jāuzzīmē kaķa sejiņa.
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Aicinām uz tematiskajām darba grupu 
sanāksmēm 

 „PĀVILOSTAS  NOVADA 
ATTĪSTĪBAS  CENTRI 
UN  PAKALPOJUMU 

NODROŠINĀJUMS  TAJOS”
 10. februārī  plkst. 12.00 pašvaldības semināru un izstāžu zālē, 
                                       Pāvilostas novada domes ēkā, Dzintaru ielā 73;
 11. februārī plkst. 11.00 Vērgalē, Vērgales kultūras namā.

Aicinām visus interesentus, kuriem ir redzējums par to, kā sekmīgi at-
tīstīt Pāvilostas novadu, piedalīties tematiskajās darba grupu sanāksmēs, 
kurās plānots diskutēt par:

1) Pāvilostas novada attīstības centriem, to savstarpējo iedalījumu un 
lomu novadā;

2) Pašreizējo un perspektīvo izglītības (t.sk. sporta), kultūras, sociālo un 
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu novadā;

3) Pašreizējo un perspektīvo tehniskās infrastruktūras (centralizētie 
ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumi) no-
drošinājumu novadā;

4) Būtiskākajiem sadarbības virzieniem un kopīgajām interesēm ar kai-
miņu novadiem un lielākiem attīstības centriem.

Darba grupu sanāksmes tiek organizētas Pāvilostas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes ietvaros.

Darba grupu mērķauditorija: izglītības, kultūras, sociālās un veselības 
aprūpes iestāžu pārstāvji, pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvji, uzņēmē-
ji (īpaši tūrisma nozares pārstāvji), domes deputāti, pašvaldības speciālisti, 
nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuriem ir redzējums 
par to, kā sekmīgi attīstīt Pāvilostas novadu.

    Darba grupu sanāksmju provizoriskais ilgums 2–2,5 stundas.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties 
 ar Pāvilostas novada projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri 

pa tālruni 63484561 vai  e-pastu: vizma.gegere@pavilosta.lv

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai ne-

kustamo īpašumu Dzintaru ielā  51, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
kas sastāv no zemes gabala 240 m2 platībā, atklātā mutiskā izsolē 
2015. gada 9. martā plkst. 10.00. Īpašuma nosacītā cena 8 100 EUR, 
nodrošinājums 810 EUR. Pēc Pāvilostas novada teritorijas plānoju-
ma 2012.–2024. gadam, plānotā (atļautā) izmantošana – mazstāvu 
dzīvojamās mājas apbūves teritorija.

Pāvilostas novada pašvaldībā ir reģistrēts Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktā minētās personas – 
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, uz kura atrodas ēkas (būves) – at-
savināšanas ierosinājums.

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, sa-
maksa 100% eiro. Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma pub-
licēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija tiek pār-
traukta vienu stundu pirms izsoles sākuma.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija 
darba dienās no 8.00–13.00 un 14.00–16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 
63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par 
pirmpirkuma tiesību  izmantošanu 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma pub-
licēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvilostas novada do-
mes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

Pašvaldība janvāra mēnesī 
atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz šādiem nekustamiem īpašumiem:

PIRMPIRKUMA  TIESĪBAS

1. „Pērles”, Vērgales pagastā – 8,01 ha
2. „Saules”, Vērgales pagastā – 5,0 ha
3. „Meža Oši”, Sakas pagastā – 16,9 ha
4. „Valrieksti”, Vērgales pagastā – 8,46 ha
5. „Mazkalējiņi”, Vērgales pagastā – 19,8 ha
6. „Bebes Vērnieki”, Vērgales pagastā – 4,5 ha
7. „Lūķi”, Sakas pagastā – 9,6 ha
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NOTIKUMI

Janvārī pašvaldības policija veica šādus darbus: sa-
ņemti divi iesniegumi par neadekvātu uzvedību Jaun-
gada pasākumā Pāvilostas kultūras namā, notiek lietas 
izmeklēšana; Ulmalē aizturēta klaiņojoša persona ar 
suni, informācija nodota Valsts policijai; Kursas staci-
jā atrisināts viens ģimenes skandāls, agresīvā persona 
nomierināta; Dzintaru ielā, Pāvilostā, aizturēta sieviete, 
kas brauca ar velosipēdu alkohola reibumā, ar pārkāpē-
ju izvestas sarunas, velosipēds atdots īpašniekam; kopā 
ar Pāvilostas Bāriņtiesas darbinieku apsekota ģimene 
Stembrē, saimnieki dzīvoklī neielaida; uzsāktas 3 liet-
vedības par nesakoptu īpašumu Pāvilostā (netīrītas no 
sniega ietves); viens īpašnieks Pāvilostā mutiski brīdi-

nāts par nesakoptu īpašumu (lapas uz ietves), stundas 
laikā īpašums tika sakopts; pēc Valsts policijas lūguma, 
aizturēts viens vīrietis Kursas stacijā; Vērgalē piedzēries 
vīrietis tika nogādāts savā dzīves vietā; Sakas pagastā 
kopā ar Valsts policiju tika meklēta pazudusi sieviete, 
kura tika atrasta Liepājā; Pāvilostā bija pazudusi kāda 
sieviete, kura atrasta Liepājā reģionālajā slimnīcā; 
Pāvil ostā viena uzņēmuma teritorijā aizturēta nepiede-
roša persona, pēc īpašnieka iesnieguma uzsākta admi-
nistratīvā lieta; uzsākta viena lietvedība par naktsmiera 
traucēšanu Dzintaru ielā, Pāvilostā.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2015. gada janvārī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Pāvilostas novada pašvaldības semināru un izstāžu zālē
(Dzintaru ielā 73, Pāvilostā)

13. februārī plkst. 11:00 OSTAS VALDES SĒDE.
Aicināts ikviens interesents.

2015. gada 18. februārī plkst. 10.00 
Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu un semināru zālē 

notiks NVA bezmaksas seminārs 

„Komunikāciju prasmju attīstība”

AKTUALITĀTES BIEDRĪBĀ „NILA”

ROSĪGA DIENA JAUNIEŠIEM
24. janvārī jau plkst. 10:00 no rīta sākās rosīgs rīts biedrības „No idejas līdz attīstībai” un 

dienas centra „Krams” telpās.
Gaisā virmoja īsts 

konkurences un sa-
springuma gars. Klāt 
kārtējais Datorspēļu 
turnīrs, kurš jau ir 
kļuvis par tradīciju 
Pāvilostas novada jau-
niešiem. 

Turnīrs ir jauniešu 
iniciatīva – paši orga-
nizē, paši vada, paši 
piedalās.

Prieks un gandarī-
jums, ka šis turnīrs tapa pēc Sabiedrības integrācijas programmu projekta „Radi dzīvi pats” 
datorapmācību nodarbībām.

Kā ikreiz tika apbalvota arī veiksmīgākā komanda, šoreiz tā ir komanda „SK”. Komandas 
sastāvā Niks Indriksons, Jānis Štokmanis, Madars Bērznieks, Arvis Barsukovs, Kristers Cā-
belis. Un arī turnīra veiksmīgākais spēlētājs jau vairākas reizes – Elvis Vīgants. Uz tikšanos 
nākošajā turnīrā!

ERASMUS + AKTUALITĀTES
23. janvārī Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvia norisinājās informatīvais seminārs 

par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aktualitātēm 2015. gadā, Erasmus+ pro-
jektu rakstīšanas iespējām un īpaša uzmanība tika veltīta skaidrojot, kā pareizi aizpildīt pro-
jekta pieteikuma veidlapas jeb e-formas.

Biedrības „No idejas līdz attīstībai” pārstāve Sintija Spriņģe piedalījās šajā seminārā. Se-
minārā pavadītais laiks bija tiešām ļoti produktīvs un vērtīgs. JSPA pārstāvji plaši izklāstīja 
e-formas aizpildīšanu un precīzi un zinoši atbildēja uz visiem dalībnieku uzdotajiem jau-
tājumiem.

Paldies Pāvilostas novada pašvaldībai, kura piedalās kā līdzfinansētājs biedrības „No ide-
jas līdz attīstībai” vadītajā Darbības atbalsta programmas projektā, kas arī sniedza iespēju 
piedalīties šajā seminārā.

TIKAI TU PATS VARI IZLEMT SAVU LIKTENI
12. janvāra vakarā biedrības „No idejas līdz attīstībai” telpās tikās aktīvākie Pāvilostas 

novada jaunieši, lai pārrunātu un plānotu 2015. gadu.
Vakara gaitā tika 

pārrunātas 2015. gada 
aktivitātes, nodarbības 
un pasākumi biedrībā 
„No idejas līdz attīstībai”. 
Tika runāts par biedrības 
darba uzlabošanu, darba 
laika izmaiņām un bied-
rības aprīkojuma papil-
dināšanu.

Tikšanās reizēs galve-
nais uzsvars tiks likts uz 
pašu jauniešu iniciatī-

vām, idejām un piedāvājumiem, jo tieši viņi būs tie, kas šīs biedrības piedāvātās aktivitātes 
īstenos un izmantos.

Rakstus sagatavoja Sintija Spriņģe,
biedrības „No idejas līdz attīstībai” pārstāve

 

„MAINI DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!”
Ziemas vējainajā un vēsajā piektdienas vakarā, 16. janvārī tikāmies siltajās un mājīgajās 

biedrības „No idejas līdz attīstībai” telpās, kurās norisinājās tikšanās ar jauniešiem, kuri 
2014. gada septembrī piedalījās Starptautiskajā pieredzes apmaiņas braucienā Sicīlijā. Brau-
cienā piedalījās Terēze Cābele, Matīss Gruntmanis, Dāvis Štokmanis, Renards Rolmanis, 
Kristīne Hodakovska, Jānis Penkulis, Sintija Spriņģe un Inta Vīgante.

Pie kafijas krūzes un itāļu fona mūzikas, apspriedām notikušā brauciena plusus un mī-
nusus, bet pārsvarā visu atcerējāmies ar smaidu sejā. Vērojot fotogrāfijas, smējāmies par 
lieliski pavadītām brīvdienām. Lai gan brauciens bija pirms dažiem mēnešiem, atmiņas 
palikušas it kā tas būtu noticis vēl pavisam nesen. Katrs šī apmaiņas brauciena dalībnieks 
saņēma Youthpass sertifikātu. Šī sertifikāta pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu 
dokumentu, kas veicinātu ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros 
iegūto prasmju un zināšanu apzināšanos un atzīšanu. 

Galvenais informatīvās tikšanās reizes mērķis bija pārrunāt iespēju turpmāk piedalīties 
Starptautiskos jauniešu pieredzes apmaiņas braucienos, kuros var piedalīties ikkatrs no 
mums.  Biedrība bieži saņem piedāvājumus kļūt par sadarbības partneriem kādā no jaunie-
šu apmaiņas projektiem.

Tāpat tika pārrunāts un diskutēts par iespēju Starptautisku pieredzes apmaiņas projektu 
veidot pašiem jauniešiem. Biedrības mērķis ir virzīt un atbalstīt jauniešus iesaistīties jaunat-
nes politikas veidošanā un savas dzīves uzlabošanā.

Pateicoties labai kompānijai un smaidīgiem, sabiedriskiem jauniešiem jebkurš pasākums 
vai brauciens ir izdevies, galvenais vajag darīt. Paldies Intai Vīgantei par iespēju piedalīties 
šāda veida projektos un Sintijai Spriņģei par šī informatīvā vakara izveidi. Tiekamies jau 
nākamajos braucienos vai tikšanās reizēs.

Rakstu sagatavoja Terēze Cābele

EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033.
Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 

Par raksta saturu atbild biedrība „No idejas līdz attīstībai”. 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Janvāra mēnesī piešķirts 29 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 11 personām piešķirts pamatpa-
balsts, 1 personai atteikta pamatpabalsta piešķiršana, 15 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 4 personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 6 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pa-
balsts, 27 daudzbērnu ģimenes bērniem piešķirts atvieglojums 53 bērnu ēdināšanai, 1 personai pie-
šķirts vienreizējs pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai, 2 ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušā 
aprūpei, 1 ģimenes 2 bērniem piešķirts pabalsts ēdināšanai, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums, 
2 bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību,  pie-
šķirts vienreizējs pabalsts.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Ir apkopoti dati par sociālā dienesta pakalpojumu punktu Plocē, Sakā un Rīvās sniegtajiem pakal-

pojumiem.

Rādītāji  2014. gadā

Nr. p. k. Vieta
Iedzīvotāji, kuri 

izmantojuši 
pakalpojumus

Iedzīvotāji, kuri 
izmantojuši 

pakalpojumus ar 
atlaidi

Iedzīvotāji, kuri 
izmantojuši pakalpojumus 

par samaksu

Kopā iekasēts 
euro

1. Saka 90 48 42 51.40
2. Rīvas 333 169 164 209.90
3. Ploce 680 377 303 332.30

kopā 1103 594 509 593.60

Apmeklējumi

Mēneši Saka
apm.

Rīva
apm.

Ploce
apm.

Pakalpojuma 
sniegš. ar atlaidi

Pakalpojuma 
sniegšana
par maksu

Iekasēta nauda Izlietots
pulveris kg

Saka Rīva Ploce Saka Rīva Ploce Saka Rīva Ploce Saka Rīva Ploce

janvāris 2 18 66 1 14 46 1 4 20 5.60 21.60

februāris 8 35 62 4 25 44 10 18 1.40 11.90 17.70 15

marts 9 27 60 3 19 35 6 8 25 8.00 9.80 27.70

aprīlis 6 30 52 2 16 31 3 14 21 4.20 17.50 24.70

maijs 12 25 55 4 22 34 7 3 21 10.00 2.80 22.80

jūnijs 7 26 45 5 13 25 5 13 20 6.20 16.10 23.10 10

jūlijs 48 73 12 39 36 34 46.90 35.10

augusts 11 28 68 5 7 40 9 21 28 9.00 27.30 31.40 10

septembris 16 41 46 11 13 20 5 28 26 6.20 37.10 27.70

oktobris 3 24 53 2 11 17 1 13 36 1.00 16.10 40.50 10 15

novembris 10 18 54 7 12 27 2 6 27 2.00 8.40 29.60

decembris 10 13 46 5 5 19 3 8 27 3.40 10.40 30.40

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Februāra mēnesī Vērgales pagastā darbu uzsāka DIĀNA FRIDRIHSONE, 
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem.

Darba laiks otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, 
trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Tel. 63490836.
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PAŠVALDĪBAS ĪSTENOTIE PROJEKTI ĪSZIŅAS
•	 Nedaudz palielinoties Pāvilostas novada 

pašvaldības Ceļu fondam, paredzēts izbūvēt ap-
gaismes stabus Rīvas centrā, lai diennakts tum-
šajā laikā skolēniem un ciema iedzīvotājiem būtu 
pārredzemāks ceļš uz skolas autobusu un mājām.

•	 Ir sākušās dažādas skates XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 
Rīgā no 6.–12. jūlijam. No Pāvilostas novada ska-
tēs piedalās 5 bērnu tautisko deju kolektīvi un 
Vērgales folkloras kopa „Čabraki”. Kā arī mūsu 
novada bērniem būs iespēja darboties vizuālās 
mākslas, vides programmu, popgrupu, skatuves 
runas un vokālo ansambļu aktivitātēs. Pirmā skate 
mūsu novada tautisko deju dejotājiem būs 28. mar-
tā, bet rezultātus par to, vai mūsu skolēni dosies uz 
Dziesmu svētkiem Rīgā, uzzināsim pēc 20. maija. 

•	 Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš” 28. janvārī notika 5.–6. gadīgo 
bērnu erudīcijas konkurss, kurā audzēkņi rādī-

ja savas zināšanas par dažādām tēmām. Savukārt 
13. februārī visi bērndārznieki ar disenīti svinēs 
Valentīna dienu, bet 17. februārī atzīmēs Meteņu 
dienu.

•	 Janvārī Ķīnas ziemeļu pilsētā Harbinā nori-
sinājās 31. Starptautiskais Ledus un sniega skulp-
tūru festivāls, kurā par uzvarētājiem kārtējo reizi 
atzīta Jelgavas mākslinieku komanda, kurā startēja 
arī Pāvilostas Mākslas skolas skolotājs –Ainars 
Zingniks. Jelgavnieku veidotā skulptūra «Iekšējās 
robežas», kura atzīta par labāko festivālā, stāsta par 
robežām, kas eksistē ikviena cilvēka prātā, un rei-
zēm to pārvarēšana, lai gan nepieciešama, var būt 
ļoti grūta.

•	 Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centrs jau trešo gadu pēc kārtas ar savu atsevišķu 
stendu un jauno tūrisma bukletu „Pāvilostas novads 
2015” no 6. līdz 8. februārim piedalījās 22. starptau-
tiskā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2015”.

Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi ELFLA atbalstītu projektu „Meža  ekonomiskās vērtības 
uzlabošana Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā „Pagasta meži”, kadastra Nr. 64860090263,  Sa-
kas pagastā Pāvilostas novadā”, I.D. Nr. 13-02-L12200-002678, kas tika realizēts ELFLA programmas 
2007.–2013. gadam pasākuma „Mežā ekonomiskās vērtības uzlabošana”, aktivitātē: jaunaudžu kopšana. 
Projekta mērķis: paaugstināt mežu ekonomisko vērtību, izveidot noturīgu mežaudzi, nodrošināt ilgt-
spējīgu meža apsaimniekošanu. Projekta ietvaros veikta jaunaudžu kopšana Sakas pagasta saimniecībā 
„Pagasta meži”11,7 ha platībā. Jaunaudžu kopšana veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām  – tika 
atbrīvota augšanas telpa perspektīvām pamatsugām, kā arī labākiem citu sugu kociņiem atbilstoši uz 
projekta iesniegšanas brīdi izstrādātam Meža apsaimniekošanas plānam. Projekta realizācijas laiks 
bija  no 01.02.2014.līdz 30.11.2014. Kopējās projekta  izmaksas sastāda EUR 4590.66, bet publiskais 
finansējums EUR 2754.40 Lai projektu veiksmīgi realizētu, tika iegādāts atbilstošs inventārs: resnāko 
dimensiju koku izzāģēšanai tika iegādāts motorzāģis  Husqvarna 555, bet jaunaudžu kopšanai iegā dāts 
krūmgriezis Husqvarna 345 FR. Projektā iegādātā tehnika tiks turpmāk izmantota pašvaldības saimnie-
ciskos darbos apkārtnes sakopšanā.

  
DZESĒTAVU IEGĀDE PĀVILOSTAS NOVADA VAJADZĪBĀM

Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbal-
stu no Lauku atbalsta dienesta, saskaņā ar Zemkopības minis-
trijas 2014. gada 01.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas 
valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrē-
šanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra 
ierobežošanas pasākumu īstenošanu. Piešķirtā summa sastāda 
7951,90 EUR (ieskaitot PVN), kurus plānots izlietot dzesētavu 
iegādei. Veicot iepirkuma procedūru, saskaņā ar Publisko iepir-
kumu likuma 82 pantu, tiesības piegādāt divas dzesētavas saskaņā 
ar iepirkuma nolikumu ieguva SIA „VEGA 1” par kopējo summu 
7744.00 EUR.

Pāvilostas novada pašvaldībai ir piegādātas  divas saldētavas, 
kas ir izvietotas sekojoši – viena saldētava  atrodas Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā (domes garāžās), otra saldētava ir novietota „Lejass-
trazdos”, Vērgalē. Dzesētavas ir paredzētas meža cūku kautķerme-
ņu novietošanai un uzglabāšanai līdz analīžu veikšanai  un tās var 
izmantot Pāvilostas novada mednieku kolektīvi.

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesaistījusies biedrības „Latvijas Pašvaldību savienības” realizētajā 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas projekta „Lietpratīga pār-
valdība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr. 4.3-24/NFI/INP-004 divās apakšgrupās: 
T3 Mājokļa jautājums un T4 Mazo skolu problēmas. 

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:
•	 Piedalīties T4 tīkla sanāksmēs un informēt Pašvaldības darba grupu par sanāksmju saturu un 

priekšlikumiem.
•	 Apkopot Pašvaldības darba grupas diskusiju rezultātus un iesniegt tos tīkla koordinatoram.
•	 Nepieciešamības gadījumā nodrošināt Pašvaldības darba grupas sekretariāta funkcijas.
•	 Veikt pašvaldībā izpēti par minētajām tēmām un organizēt Projekta salīdzināmo datu bāzei nepie-

ciešamās informācijas sagatavošanu pieprasītajā formātā un apjomā.
•	 Iesniegt atskaites par projektu.
Pašvaldība  ir noslēgusi līgumu ar Latvijas  Pašvaldību savienību par dalību minētajā  projektā no 

2014. gada 28. novembra līdz 2016. gada 31. martam.  
Projektā piedalās 45 pašvaldības no visas Latvijas. Projekta partneri bez biedrības „Latvijas Paš-

valdību savienība” ir Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 
valsts, vietējā un reģionālajā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu „mācīties salīdzinot” sistēmu, kas balstīta 
uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datubāzi pašvaldību veiktspējas 
uzlabošanai.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

LIEPĀJAS  REĢIONA NOVADU  BŪVVALDES 
ATSKAITE PAR DARBU 2014. GADĀ

Novads Pieņemšanas 
akti

Izmaksas (eiro)
Saņemtas

 būvatļaujasValsts,
 pašvaldību līdzekļi

Privātie, SIA, AS 
līdzekļi

Grobiņas novads 55 913 621,00 6 755 229,00 106
Durbes novads 26 557 671,00 3 856 732,00 25
Pāvilostas novads 29 232 906,00 6 475 441,00 35
Priekules novads 22 613 182,00 2 117 645,00 44
Vaiņodes novads 8 1 456 307,00 66 752,00 18
KOPĀ 129  3 773 687,00  19 269 789,00   228
PAVISAM KOPĀ 23 043 476,00

Izziņas     34

Būvniecības pieteikumi    183 līdz 01.10.2014. 

Izsniegti plānošanas un arhitektūras  uzdevumi 185 līdz 01.10.2014. 

Tehniskie projekti (akceptēti)      191 līdz 01.10.2014. 

Tehniskie projekti (saskaņoti)     37

Vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija   29 

Mazēkas un artēziskie urbumi     0

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izsludi-
na konkursu, kurā ikvienu aicina sagatavot put-
nu barotavu no otrreiz izmantotiem materiāliem. 
Akcijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti put-
nu dzīvesveida un sugu iepazīšanā, veidojot videi 
draudzīgas, oriģinālas un radošas putnu barota-
vas no otrreiz izmantotiem materiāliem. Darbus 
konkursam iespējams iesniegt elektroniski līdz 
š. g. 28. februārim. 

Klāt ziema. Tas ir aukstākais un grūtākais laiks, 
kad varam mūsu lidojošajiem draugiem palīdzēt, 
pabarojot tos ar dažādiem putnu našķiem: 
sēkliņām, taukiem, speķi, graudiem, žāvētiem 
augļiem un riekstiem. Lai cienastu sakārtotu, 
vislabāk noder putniem piemērota barotava. Ir 
iespējams iegādāties īpaši gatavotas. Taču labu 
un izturīgu barotavu, turklāt – ātri, iespējams 
sagatavot paša spēkiem mājās no bieži vien vairs 
nevajadzīgiem priekšmetiem: piena pakām, PET 
pudelēm un sietiņiem un citiem materiāliem.

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams saga-
tavot barotavu no iepakojuma materiāliem un 
priekšmetiem, kas savu mūžu nokalpojuši. Gatavā 
barotava jānofotografē un kopā ar barotavas pietei-
kuma anketu (atrodama www.lob.lv) jānosūta LOB 
līdz 2015. gada 28. februārim. Lai noteiktu, kura 
ir labākā, tiks vērtēta barotavas funkcionalitāte, 
vizuālais noformējums un izmantotie materiāli. 
Papildu punktus saņems barotavas, kuras tiks 
izmantotas putnu barošanai. Vērtēšana notiks 
četrās vecuma grupās, un tiks noteikti katras gru-
pas trīs labāko darbu autori. Balvās: dāvanu kartes 
no Motacilla.lv, bezmaksas ekskursijas, grāmatas, 
žurnāla „Putni dabā” komplekti u.c. 

Rezultātu paziņošana notiks mēneša laikā 
pēc iesūtīto pieteikumu saņemšanas, bet ne 
vēlāk par 2015. gada 31. martu. Ar uzvarētājiem 

sazināsimies individuāli, kā arī ar labākajiem 
darbiem varēs iepazīties Latvijas Ornitoloģijas 
biedrības interneta vietnē www.lob.lv, žurnālā 
„Putni dabā” un portālā Dabasdati.lv. 

Konkursu rīko LOB (www.lob.lv) sadarbībā ar 
interneta veikalu „Motacilla“ (www.motacilla.lv) 
un portālu Dabasdati.lv. Žūrijas komisijā darbo-
sies LOB, „Motacilla“, Dabasdati.lv pārstāvji un 
pieredzējusi putnu barotāja un dabas fotogrāfe 
Selga Bērziņa. Zīmola ZIB* komanda vērtēs izvei-
doto barotavu vizuālo pievilcību.

Konkursa nolikumu un citu informāciju 
meklējiet www.lob.lv! 

Svarīgi atcerēties!
•	 Ja iesākta, putnu barošana jāturpina līdz pat 

pēdējiem sniegiem. Tāpat jāseko līdzi, lai barota-
vā barība būtu pieejama visu laiku. Brīžos, kad 
ēdamā nav, putni vairs nemeklē citas barošanās 
iespējas, bet līdz pēdējam brīdim gaida, kad to 
papildinās.

•	 Barotavai vajag izvēlēties vietu, kur kaķi u.c. 
plēsīgi dzīvnieki netiek klāt. Tieši kaķi ir vieni no 
lielākajiem apdraudējumiem savvaļas putniem.

•	 Nekādā gadījumā nedrīkst izlikt barību, 
kuras saturā ir sāls, jo tā putniem ir bīstama – pat 
nāvējoša!

•	 Putnu ēdnīcā jāievēro vairāki tīrības notei-
kumi: tā ne retāk kā reizi divās nedēļās jāiztīra no 
barības paliekām un mēsliem, kā arī jāuzmana, lai 
tā netiek aizputināta un ir putniem vienmēr viegli 
pieejama.

Vairāk informācijas par konkursu:
www.lob.lv
Konkursa koordinatore:
Daiga Brakmane, daiga@lob.lv, 26454504.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
tālr.: 67221580, e-pasts:putni@lob.lv

www.lob.lv

LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA 
IZSLUDINA KONKURSU: BAROTAVAS PUTNIEM 
NO OTRREIZ IZMANTOTIEM MATERIĀLIEM

Santa Ozoliņa, Pāvilostas 
Mākslas skolas 1. kurss
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Dzimtsarakstu nodaļas darbs 2014. gadā
Dzimšana

Dzimšanas reģistri

16

No tiem, jaundzimušā dzīvesvieta reģistrēta
Pāvilostā Sakas pagastā Vērgales pagastā

Meitene Zēns Meitene Zēns Meitene Zēns
1 3 1 1 3 6

Diviem jaundzimušiem ir doti divi vārdi. Laulībā ir dzimuši 4 bērni, bet 12 gadījumos bērni ir dzi-
muši vecākiem, kuri nesastāv laulībā. Par pirmo bērnu mātei kļuva 6 bērni, par otro – 6 bērni, par 
trešo-3 bērni, bet kā ceturtais bērns mātei piedzima 1 jaundzimušais. 15 bērni dzimuši ģimenēs, kurās 
vecāki ir latvieši, 1 bērns dzimis jauktā ģimenē. Jaunākais tēvs dzimis 1990. gadā, vecākais - 1974. gadā. 
Jaunākā māte dzimusi 1992. gadā, vecākā – 1978. gadā. Visi bērni ir piedzimuši pilngadīgām personām. 

Laulības
Sastādīti 16 laulību reģistri. Dzimtsarakstu nodaļā vai citā piemērotā vietā ir reģistrētas 13 laulības, 

savukārt Ziemupes ev. luter. baznīcā 1 laulība, bet Sakas-lejas ev. luter. baznīcā – 2 laulības. 14 gadījumos 
ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 2 gadījumos sieva izvēlējusies pievienot savam uzvārdam 
vīra uzvārdu. Visas personas, kas reģistrējušas laulību, ir Latvijas pilsoņi. 

Miršana

Miršanas 
reģistri

20

No tiem, mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta reģistrēta
Pāvilostā Sakas pagastā Vērgales pagastā

Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši
6 4 2 3 3 1

Vienai personai pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija reģistrēta citā novadā. Visjaunākais mūžībā aizgā-
jušais ir no Sakas pagasta, bet visvecākais ir no Vērgales pagasta.

Aija Ozoliņa, Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt 
nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 

2015. gadam
Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā 

īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksāci-
jas gadam pašvaldības paziņo nodokļa maksātā-
jam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 
15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu 
viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās 
adreses. 

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokli, nodokļa maksātāji var izman-
tot portālu www.epakalpojumi.lv. 

Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu 
vidi, aicinām juridiskās un fiziskās personas – NĪN 
nodokļa maksātājus – pieteikties maksāšanas pa-
ziņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās elek-
troniskai dokumentu saņemšanai – portālā www.
epakalpojumi.lv. 

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juri-
diskai personai – mēneša laikā no NĪN maksāšanas 
pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN 
administratoru ir jāpaziņo pašvaldībai sava elek-
troniskā pasta adrese. 

Informējam, ka nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātājiem tiek nodrošināta iespēja pie-
teikties saņemt atgādinājumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvoša-
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespējams portā-
lā www.epakalpojumi.lv. Atgādinājuma vēstule 
uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas 
pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – mak-
sāšanas termiņa samaksas dienā.

SĀCIES LEJASKURZEMES NOVADU 
ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ

Kā jau ierasts sākoties jaunam gadam, sākas 
arī Lejaskurzemes novadu čempionāts basket-
bolā. Pāvilostas novadu šajā turnīrā pārstāv di-
vas komandas.Vērgale un Vērgale 2. Komanda 
Vērgale spēlē pirmajā līgā, bet Vērgale 2 otrajā 
līgā. 19. janvārī Vērgales sporta namā tika aiz-
vadītas arī pirmās spēles. Kā pirmie laukumā 
devās Vērgales 2 basketbolisti, kuri sacentās ar 
Priekules komandu. Jau no pirmajām spēles 
minūtēm vadībā izvirzījās Vērgales 2 komanda, 
kuri pēc pirmā puslaika bija vadībā ar rezultātu 
42:21. Otrajā puslaikā nekas daudz nemainījās 
un palielinot spēles ātrumu palielinājās arī star-
pība spēles rezultātā. Pirmajā šīs sezonas spēlē 
Vērgales 2 komanda izcīnīja pārliecinošu uzvaru 
ar rezultātu 100:56. Vērgales 2 komandā lielisku 
spēli nodemonstrēja komandas līderis Kaspars 

Kviesis, kurš pretinieku grozā sabēra 27 pun-
ktus.

Kā otrie laukumā izgāja Vērgales basketbolisti, 
kuriem pretī stājās Grobiņas komanda. Vērgales 
spēlētāji spēli iesāka miegaini nokļūstot iedzinē-
jos pirmajā puslaikā ar rezultātu 23:36. Ja ar aiz-
sardzību viss bija kārtībā, tad par uzbrukumu var 
teikt tikai pretējo. Spītīgi bumba negribēja krist 
grozā pat no labām metienu pozīcijām. Arī trešajā 
ceturtdaļā nedaudz labāki laukumā bija Grobiņas 
basketbolisti. Pēdējā ceturtdaļā Vērgales koman-
dai izdevās izlīdzināt spēles rezultātu pateicoties 
Edgara Svikļa trīs tālmetieniem pēc kārtas. Tas arī 
bija lūzuma punkts spēlē. Spēle noslēdzās ar re-
zultātu 73:69 un laimīgu Vērgales izglābšanos. Par 
Vērgales komandas rezultatīvāko spēlētāju kļuva 
Andis Zariņš, kura rēķinā 19 punkti.

ZAUDĒJUMS RIETUMU LĪGAS SPĒLĒ
24. janvārī Pāvilostas novada basketbolisti devās 

uz Talsiem, lai aizvadītu pirmo otrā apļa spēli Rie-
tumu līgas basketbola čempionātā. Pāvilostas no-
vada komanda uz spēli ieradās astoņu spēlētāju sa-
stāvā, bet Talsu komanda sastāvu bija papildinājusi 
ar vairākiem labi pazīstamiem spēlētājiem, starp 
kuriem bija arī Kristers Zeidaks. Mūsu komandā 
nebija vairāki pamatsastāva spēlētāji, bet nerau-
goties uz to izdevās samērā labi turēties līdzi Talsu 
basketbolistiem. Pēc nospēlētām trīs ceturtdaļām 
Pāvilostas novada komanda bija vadībā ar +1. Spē-
les pēdējā ceturtdaļā viss sagriezās ar kājām gaisā. 
Talsu basketbolisti meta ar labu metienu precizitāti, 

turpretīm mūsu komandai vairākas kļūdas un pie-
zīmju dēļ laukums bija jāatstāj diviem spēlētājiem. 
Spēlē tika piedzīvots smags zaudējums ar rezultātu 
89:68. Pāvilostas novada komandā rezultatīvākais 
spēlētājs Kaspars Tiškus, kuram 13 punkti, bet la-
bākā spēlētāja balvu saņēma Kristaps Kabiņeckis. 
Talsi – Pāvilostas novads 89:68 (15:13; 35:23; 19:24; 
30:8).

Pāvilostas novads: Tiškus 13, Freimanis 12, 
Lūsis 10, R.Kabiņeckis 9, K.Kabiņeckis 8, Sviklis 
8, Semenkovs 8, Pirtnieks.

Dzintars Semenkovs, 
Vērgales sporta nama vadītājs

PĀVILOSTAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ

Sieviešu kategorijas pirmo trīs vietu ieguvējas, pirmā no kreisās – Laila Priedola, Rita Bērziņa un 
Aivita Barsukova un sporta organizators Aldis Barsukovs.
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21. februārī Priekules sporta hallē no plkst. 9:30 notiks

LEJASKURZEMES NOVADU 
SPORTA SENIORU SPORTA DIENA!

Programmā paredzēts volejbols, galda teniss, novuss, zolīte, dambrete, 
šautriņu mešana, basketbols, šahs un telpu futbols.

Visiem interesentiem, kuri vēlas apmeklēt sporta senioru sporta dienas 
Priekulē, griezties pie sporta organizatora Pāvilostā – 

Alda Barsukova pa tel. 29230995.

31. janvārī Pāvilostas sporta zālē notika Pāvil-
ostas atklātais čempionāts galda tenisā. Turnīrā 
piedalījās 51 dalībnieks, pulcējot sportistus no 
Liepājas, Nīcas, Durbes, Priekules, Kapsēdes, 
Apriķiem un Pāvilostas. Turnīrā tika noskaidroti 
spēcīgākie tenisisti četrās vecuma grupās.

Pirmā vecuma grupa: 
 ¾ meitenes līdz 10 gadiem – 3 dalībnieču 

konkurencē 1. vieta Ailindai Geruļskai no Dur-
bes, 2. vieta – Kristīnei Bogdanai no Durbes, bet 
3. vieta Gunai Paspārnei no Apriķiem;

 ¾ zēni līdz 10 gadiem – kopā startēja 12 da-
lībnieki, rezultāti sekojoši – 1. vietā Olivers Raits 
no Liepājas KSS, 2. vietā Jānis Ūdriņš no Pāvilos-
tas, 3. vietā Reinis Stadsvolds no Liepājas KSS.

Otrā vecumu grupa:
 ¾ meitenes no 11–14 gadiem, šajā kategorijā 

startēja tikai 2 dalībnieces, kuras vietas sadalīja 

šādi – 1. vietā Sabīne Druskina no Apriķiem, bet 
2. vietā palika Egija Grīgere no Durbes;

 ¾ zēni no 11–14 gadiem, visvairāk pārstāvētā 
kategorija, jo tajā startēja 16 dalībnieki, pēc sprai-
gām tenisa izspēlēm, rezultāti sekojoši –  1. vietā 
Rainers Altāns no Liepājas KSS, 2. vietā Artūrs Kar-
jāgins no Liepājas KSS, 3. vietā Deivids Bērziņš no 
Liepājas KSS.

Trešā vecuma grupa:
 ¾ meitenes no 15–18 gadiem, kurā piedalījās 

tikai 1 dalībniece, un kuru arī sveicām ar uzvaru, 
proti – 1. vietā Egija Vanaga no Apriķiem;

 ¾ zēni no 15–18 gadiem, kopumā piedalījās 
4 dalībnieki, vietu sadalījums – 1. vietā Markuss 
Ozols no Liepājas KSS, 2. vietā Rūdolfs Barons 
no Liepājas KSS, bet 3. vietā Kristers Cābelis no 
Pāvilostas.

Ceturtā vecuma grupa – pieaugušie:
 ¾ sieviešu kategorijā startēja 

5 dalībnieces, kuras vietas sadalīja 
šādi – 1. vietā Aivita Barsukova no 
Pāvilostas, 2. vietā Rita Bērziņa no 
Pāvilostas, 3. vietā Laila Priedola no 
Pāvilostas;

 ¾ vīriešu konkurencē tenisa 
izspēlēs piedalījās 10 dalībnieki, 
vietu  sadalījums sekojošs – 1.  vie-
tā Aldis Barsukovs no Pāvilostas, 
2.  vietā Sandis Bieriņš no Prieku-
les, bet 3. vietā Jānis Lubanovičs no 
Kapsēdes.

Aldis Barsukovs, 
sporta organizators Pāvilostā
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„Vērgalīte” svin „Vaduguns” 
15 gadu jubileju

2014. gada 17. decembrī ar Kultūras mi
nistrijas Latvijas Muzeja padomes atzinu
mu Vērgales pagasta muzejs akreditēts uz 
pieciem gadiem. 

Akreditācijas komisija, kuru pārstāvēja 
4 cilvēki no Kultūras ministrijas, ieradās 
Vērgales pagasta muzejā 2014.  gada 
21.  oktobrī un pārbaudīja tā atbilstību 
Muzeja likumam un Ministru kabineta 
noteikumiem. Komisija atzinīgi novērtēja 
ieguldīto darbu muzeja labiekārtošanā un 
krājuma dokumentācijas sakārtošanā. 

Muzejā ir bagātīga etnogrāfisko 
priekšmetu kolekcija, dokumenti un liecības 
par Vērgales pagasta vēsturi, kuru ilgus ga
dus vācis un apkopojis Alfreds Šnipke. 

Paldies tiem pagasta iedzīvotājiem un en
tuziastiem, kuri dāvinājuši muzejam dažādas 
senlietas, papildinot krājumu. 

Pateicamies Pāvilostas novada domei, 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, 
Vērgales pagasta pārvaldei, Jānim Vitrupam 
par atbalstu un ieguldīto darbu akreditācijas 
sagatavošanas laikā. 

Sirsnīgs paldies visiem, visiem, kuri gan 
ar darbiem un padomu, gan ar labajiem 
vārdiem un domām palīdzēja īstenot mērķi.

Par veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Vērgales pagasta muzeja darbinieces 
Mirdza Sīpola un Daina Vagule

Visaugstaka laime!
Visaugstākā laime, ko cilvēks var gūt, ir mīlēt otru un mīlētam būt! Tuvojas marts 

un Vērgales kultūras namu atkal piepildīs mīlestība – stipra un noturīga, kvēlojoša vai 
nedaudz norimusi, tik tikko piedzimusi vai daudzas brāzmas pārcietusi…

„Bez mīlestības nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir mazs...”, kurš gan nezin šīs I. Ziedoņa dze
jas rindas. Bet Mīlestība – kas tas ir? Īstenība vai sapnis? Laime vai bēdas? Elle vai debesis?  
Viens gan ir skaidrs, mīlestībai nav valodas, tā nešķiro nedz tautības, tai nav vecuma. 

Mīlestības dziesmas Jums izdziedās dziedātāja Ineta Rudzīte un pie klavierēm 
viņu pavadīs virtuozais Edgars Jass. Skanēs gan dziesmas latviešu, spāņu un angļu 
valodā, gan krievu romances, gan portugāļu fado un franču šansoni. To visu Jūs dzirdē
siet, ja atnāksiet 6. martā plkst. 20.00 uz Vērgales kultūras namu. Es pasākumu saucu 
par tradicionālo ģimeņu vakaru, bet labi skan arī – atnāciet uz mīlestības svētkiem! 
Šajā vakarā kopā atkal aicinu visus pārus, kas mīl, grib būt mīlēti, varbūt ir tikai ceļā uz 
lielo mīlestību. Par dejot prieku un omulību gādās muzikants Ojārs no Durbes un viņš 
nebūs viens.

Un tagad ziņa tiem, kas gri
bētu dzirdēt tikai koncertu. 
Jums ir iespēja nopirkt biļeti 
līdz 6. martam pie Velgas par 
€ 1.50 un atnākt tikai uz kon-
certu, bet līdz 27.  februārim 
lūdzu pieteikt dalību un sa-
maksāt dalības maksu € 15.00 
(no pāra) visiem, kas grib atkal 
dzirdēt, izjust, izdejot un aplie
cināt mīlestību.

     
Uz tikšanos 6. marta 

vakarā Vērgales kultūras 
namā – 

vadītāja Velga

Akreditēts Vērgales pagasta muzejs

„Grāmatu starts” ir lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem sākot 
no 3 gadu vecuma. Programmas mērķis ir rosināt interesi par grāmatu lasīšanu un iepazīsti
nāt pirmsskolas vecuma bērnus un viņu vecākus ar iespējām, ko piedāvā bibliotēka. To radījis 
LNB Bērnu literatūras centrs, lai grāmatas būtu pieejamas ikvienam, lai veicinātu pašos ma
zākajos bērnos interesi par lasīšanu un „parādītu ceļu” uz bibliotēku.

Programmas laikā ģimenes ar trīsgadīgiem bērniem būs mīļi gaidītas  bibliotēkā, kur tās 
darbinieks izrādīs bērnu stūrīti, iepazīstinās bērnu ar viņa vecumam piemērotām grāmatām 
un izglītojošām spēlēm.

Aicinām vecākus ar bērniem, kuri jau ir vai šogad kļūs 3 gadus veci, uz pirmo iepazīšanos 
ar Pāvilostas bibliotēku 21. februārī plkst. 12:00!

Lūgumus informēt bibliotēkas darbinieces par savu ierašanos līdz 20. februārim pa 
tālruni 63484566!

Informāciju sagatavoja Elīna Horna

„Grāmatu starts”

Sakas bibliotēkā no jaunā gada lasītājiem 
ir pieejami šādi laikraksti –

„Kursas laiks”, „Kurzemes vārds” un žurnāli – 
„Ilustrētā Pasaules vēsture”, „Ilustrētā junioriem”, „Ievas Māja”,  

„Astes”, „100 labi padomi”, „Praktiskais latvietis”, „OK”,  
„Ievas stāsti”, „Ievas veselība”, „Ieva” un „Privātā dzīve”.

Lasītāju egle  
Pāvilostas bibliotēkā

Kā katru gadu arī šogad Pāvilostas bibliotēkas darbinieces jaunā 2015. gada 
sākumā aicināja savus lasītājus un čaklos bibliotēkas apmeklētājus uz Lasītāju egli. 

Pasākumu ar jaukām dzejoļa rindām un labskanīgu mūziku iesāka muzikālais 
duets no Saldus. Šī gada Lasītāju egles pasākumā bibliotēkas darbinieces Mairita 
un Elīna bija padomājušas par dažādiem jauninājumiem, lai pasākums būtu in
teresantāks. Proti, čaklākie lasītāji un bibliotēkas apmeklētāji tika sveikti dažādās 
nominācijās: 
 „LASOŠĀKĀ ĢIMENE 2014” – VagotiņuVaguļu ģimene, Zamarīšu ģime

ne un Lācīšu ģimene
 „GADA LABĀKAIS GRĀMATMĪLIS” – Mārīte Kononova
 „GADA LABĀKAIS ŽURNĀLMĪLIS” – Augusts Jaunbērzs un Sarmīte Cābele
 „UZTICĪGAIS LASĪTĀJS 2014” – Harijs Grigorjevs
 „DĀSNĀKAIS LASĪTĀJS 2014” – Velta Vītola un Mirdza Jansone
 „GADOS CIENĪJAMĀKAIS LASĪTĀJS” – Emīlija Jemberga
 „JAUNĀKAIS LASĪTĀJS” – Laila Anna Horna

Pāvilostas bibliotēkas Lasītāju egles nominanti un bibliotēkas darbinieces.

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita pateicās visiem lasītājiem gan par atbal
stu pasākumu rīkošanā, gan par dažādām idejām un ierosinājumiem ikdienas dar
bā. Pēc svinīgās nomināciju saņemšanas un apbalvošanas sākās jautras atrakcijas 
gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Marita Kurčanova,  sabiedrisko attiecību speciāliste
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Janvāra pēdējā sestdienā Vēr
gales pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Vērgalīte” pieda
lījās Liepājas Tautas mākslas un 
kultūras centra vidējās paaudzes 
deju kolektīva „Vaduguns” 15  ga
du jubilejas svinībās. Šis bija „Vēr
galītes” pirmais koncerts šogad. 

Abus kolektīvus saista īpaša  
draudzība, jo abus deju prasmēs 
ievada vadītāja Kristīne Jaun
brūna. Kolektīvi piedalījušies 
kopīgos izbraukumos, koncertos 
un neaizmirst apsveikt viens otru 
svētkos. Arī šoreiz „Vērgalīte” 
devās sumināt savus gandrīz uz 
pusi jaunākos kolēģus, jo jau 
2016. gadā vērgalnieki svinēs 
30 gadu jubileju. „Vaduguns” 
svētku reizē „Vērgalīte” uzstājās 
ar piecām dejām, no kurām deju 
„Ai, kājiņas!” dejotāji uz skatuves 
atrādīja pirmo reizi. 

„Vaduguns” neļāva ciemiņiem 
slinkot jau no ierašanās mirkļa – 
ar īpašām norādēm bija jāatrod 
gan ģērbtuves, gan piecu minūšu 
laikā jāsataisās uz mēģinājumu. 

Puišiem bija jāsapin garā bize, bet kolektīva jaunākajam 
dalībniekam jāsadala ābols tā, lai pietiktu visiem 
dejotājiem.

Vērgales kolektīva puiši šajā koncertā bija īpaši jau
ki un devās palīgā arī aizputniekiem un četrās dejās 
„Vērgalītes” puiši palīdzēja „Kurzemnieka” meitām, lai 
nebūtu jādejo vienām. 

Turpmākās nedēļas „Vērgalīte” cītīgi gatavosies 
21.  martā paredzētai deju skatei, kas notiks Nīcas 
kultūras namā.   

Ieva Kupše

Inga Šlangena, 
 Pāvilostas Mākslas skolas 2. kurss
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Kas kaitēja nedzīvot, 
Lielas jūras maliņā:
Cik jūriņa viļņus meta
Tik izmeta sudrabiņa.
                                  /T. dz./

Mēs brāļi, Alfrēds un Valdis Gūtmaņi, esam dzimuši 1940. un 1944. gadā piektā paaudzē 
Sakas Grīņos, senās mežsargmājās – „Ratnieki”.

Kara vētrās daudziem izpostīja mierīgo dzīvi dzimtajās sētās. Karš nesaudzēja arī mūsu 
dzimtu 1944. gada rudenī. Mūsu mežsargmāju guļbūvi demontēja – nojauca un iedzīvi, bur
tiskā nozīmē – iznīcināja… ej kur gribi…! Pēckara gadi aizvadīti ar dzīvesvietas maiņām.

No 1947. līdz 1954. gadam pirmie bērnības un skolas gadi pavadīti Vērgales pagastā. Pēc 
1954. gada pārceļamies uz dzīvi Liepājā. 

Mūža labākos gadus dzīvojām Saldū, Brocēnos. Strādājām maizes darbā līdz pelnītai atpū
tai. No darba brīvā laikā piedalījāmies savu iespēju robežās ar nodarbībām Saldus J. Rozen
tāla tēlotāja mākslas studijā. Valdis ar saviem darbiem kolorīto grafiku savā autortehnikā ir 
piedalījies izstādēs.

No Vērgales skolas jubilejas izstādes reizes ar Mirdzas Sīpolas, skolotājas – muzeja va
dītājas svētību, izstādes ceļo pa visu Lejaskurzemi. Lūk, tā arī atceļojām līdz dzimtajai vietai 
Sakai, Pāvilostai. 

Ar Pāvilostas muzeja vadītājas Irinas Kurčanovas gādību un rūpēm tika atklāta Valda 
Gūtmaņa izstāde un tikšanās. 

Savdabīgi muzeja jumta stāvā tika atrisināta gleznu piestiprināšana pie jumta koka 
konstrukcijām – pateicoties muzeja darbiniecēm Larisai Ķipstei un Sandrai Teterei. Muzeja 
vadītāja, mūs kā mīļus ciemiņus no Saldus, Brocēniem un Grobiņas iepazīstināja ar novada 
vēsturi un senajiem sadzīves priekšmetiem. 

Muzeja mājīgā jumta stāva izstādes telpā bija organizēta tikšanās autoram ar skatītājiem – 
skolēniem un skolotājiem no Pāvilostas bērnu mākslas skolas.

Kaut gan aiz muzeja sienām baltā ziema izpalika, tomēr apmeklētāju sirdīs mājoja sirsnīga 
noskaņa – balta dvēseles gaisma .. pateicoties ģitāristam Mihaēlam Doroņinam no mūzikas 
skolas.

Pamattonis visam – jaunās paaudzes interese par mākslas pasauli un tās nozīmi…
„Lai māksla tiešām būtu kā debess, kura pie apvāršņa nebeidzas!”

Pateicībā brāļi Valdis un Alfrēds Gūtmaņi

„Janvāra notikumi Pāvilostā 
pirms 70 gadiem”

Sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolas vēs
tures skolotāju Āriju Paipu un muzeja dar
biniekiem 20. janvārī tika novadīta vēstures 
stunda – piemiņas pasākums lietuviešu kras
tu sardzes kareivjiem, kuri nošauti par palī
dzību latviešu bēgļiem 1944. gada rudenī. 

„Pāvilostā, Zaļkalna zaļajā priedienā ne
tālu no jūras atrodas kāds kapiņš, kuru dau
dzus gadus – arī tos gadus, kad citi baidījās 
šo kapa vietu pieminēt, kopa māsas Liepiņas. 
…Tagad māsas pašas atdusas kapsētā… Bet 
ir vēl cilvēki, kuri atmin vientuļo kapvietu un 
noliek kādu ziediņu. 

Šeit atdusas septiņi lietuvieši jaunekļi, 
kuri 1945. gadā dienēja vācu armijā krastsar
gos. Krastsargi palīdzēja bēgt cilvēkiem ar 
motorlaivām uz Zviedriju, un par to viņus 
1945. gada 10. janvārī sapulcināja Pāvilostā 
Tirgus laukumā, ēkā, kur vecā ambulance, 
it kā lai dotu viņiem atpūtu. Bet notika, kas 

cits. Šos zēnus nostādīja Tirgus laukumā, un 
tika pasacīts, ka viņi ir Lielvācijas svētās lie
tas nodevēji, un par brīdinājumu citiem sep
tiņus lietuviešu zēnus 21. janvārī aizveda uz 
Zaļkalna mežu un nošāva. Soda akciju lika 
izdarīt citiem lietuviešu puišiem.” 

Par šo notikumu raksta Arnolds Reimanis  
„Atmiņu lauskās” 1990. gadā.

Annas Ķikutes sarakstītās dzejas rindas.

    Nošautiem karavīriem
Sirds, atceries, 
To apsūnojošo kapu kopu
Kas tālā meža nostūrītī kluss.
Tai pāri šalko sūnu klātās priedes,
Un odu dziesma novakaros zuz.
Tik reti iečirkstas kāds putns, 
Un aizskrien nokalušās skujas birdinot, 
Un pagājību, laikus bijušos
Un cīņas aizmirstot.
Sirds, atceries, 
Un noliec klusu ziedu.
Liec mīlestībai, brīvei, taisnībai.

Muzejā notiek tikšanās un satikšanās...
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Vēstures stunda Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā

Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 15. februārim apskatāma Valda Gūtmaņa 
darbu izstāde „Klusais brīnums”.

Pasākumā ar klusuma brīdi tika pieminēti pirms 70 gadiem Pāvilostas Zaļkalna mežā  
nošautie Lietuvas krasta sargi un  pirms 24 gadiem Barikādes upuri Rīgā.

                                                                                                     Irina Kurčanova, 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja
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Pēdējā janvāra dienā uz Pāvilostu tika 
aicināti vidējās paaudzes deju kolektīvi, ar 
kuriem cieši draudzējas vai arī turpmāk 
vēlas sadraudzēties Pāvilostas pilsētas kul
tūras nama vidējās paaudzes deju kolek
tīvs.

No tālām un tuvām Latvijas vietām bija 
sabraukuši kopā septiņi vidējās paaudzes 
deju kolektīvibiedrības „Cīpars” VPDK 
„Cīpars”  – vadītāja Aija Šrādere (Rīga), 
Lielplatones pagasta VPDK „Mārtiņš” – 
vadītāja Lāsma Ivanova, Kabiles pagasta 
VPDK „Meždzirnas”  – vadītāja Andra 
Eimane, Valgundes pagasta VPDK „Val
gundietis” – vadītāja Inga Feldmane, Sa
laspils novada kultūras nama  „Rīgava” 
JDK „Ūsiņš” – vadītājs Mārtiņš Pēdājs, 
Ēdoles pagasta kultūras nama VPDK 
„Mudurs” – vadītāja Inese Poriķe un 
Durbes kultūras nama VPDK „Lindale” – 
vadītāja Gražiņa Afanasjeva, bet burvīgu 
muzikālo pauzi deju starplaikos un kon
certa izskaņā sniedza Salaspils novada kultūras nama 
zēnu vokālais ansamblis „Vālodzīte” – vadītāja Ilona 
Koroševska. 

Visas dienas garumā Pāvilostas viesiem bija iespēja 
izbaudīt dažādas aktivitātes pludmalē, aplūkot Pāvil
ostas novadpētniecības muzeja bagāto un interesanto 

krājumu un izstādi, kā arī iemēģināt roku 
maizes cepšanā Sakas pagasta viesu mājā 
„Ievlejas”.

Bet vakarpusē uz Pāvilostas kultūras 
nama skatuves dēļiem 170 koncerta dalīb
nieki pavisam izdejoja 25 dejas.

Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs cer uz turpmāku 
šāda veida sadraudzību un draugu pulka 
palielināšanos citus gadus. 

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektī
va un vadītāju vārdā liels paldies „Ievleju” 
māju saimniekiem Agitai, Jānim, Līgai un 
Lindai par laipno un sirsnīgo ciemiņu uz
ņemšanu, novadpētniecības muzeja vadī
tājai Irinai un darbiniecēm par jauko stās
tījumu un atvērtību, kā arī kultūras nama 
vadītājai Silvai un darbiniekiem – Gitai un 
Ērikam par gardās zupas vārīšanu un citu 
organizatorisko jautājumu kārtošanu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas  rokdarbu pulciņš „SPUNDIŅŠ” sveic 
savu ilggadējo pasniedzēju VALIJU VĪGANTI 

 80. gadu jubilejā!
Luīze Svilpe,  Pāvilostas Mākslas skolas 3. kurss

Sadraudzības  koncerts  izdejots!
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Informatīvais materiāls 
par zaļināšanas prasību nodrošināšanu

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības.
Lūdzu, iepazīstieties ar zaļināšanas prasībām, lai, nepieciešamības gadījumā, saimniecībā 

nodrošinātu atbilstošu sējumu struktūru.
Pamatā platību maksājumi 2015. gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām  – Vienotā platību 

maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb 
zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti.

Būs arī vairāki izņēmumi, kad saimniecība tiks daļēji atbrīvota no zaļināšanas prasību ievērošanas, 
saglabājot lauksaimnieka tiesības uz zaļināšanas maksājuma saņemšanu (piemēram, ja saimniecības 
aramzemes platība ir mazāka nekā 10 ha vai tā tiek apstrādāta bioloģiski). Tāpat ir paredzēti atvieglojumi 
saimniecībām, kurās ir liels zālāju īpatsvars. Plašāka informācija par visām zaļināšanas prasībām un 
izņēmumiem ir apkopota šajā informatīvajā materiālā.

2015. gadā saimniecībām obligāti būs jāievēro zaļināšana, kas sastāv no:
 ¾ kultūraugu dažādošanas;
 ¾ ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas un/vai uzturēšanas;
 ¾ esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Izvēlieties Jūsu saimniecībai atbilstošo aramzemes platību no tabulā minētajiem variantiem un no
skaidrojiet, vai, un cik lielā mērā, Jūsu saimniecībā būs jāievēro zaļināšana:

Saimniecības  
aramzemes

platība 2015. gadā 
būs:

Vai saimniecības aramzemē
2015. gadā būs jāievēro
kultūraugu dažādošana?

Vai saimniecībā
2015. gadā būs

jāizveido/ jāuztur 
ENP?

Vai jāsaglabā esošie
ilggadīgie zālāji?

Mazāk par 10 ha Nē Nē Ja ilggadīgo zālāju platības at
rodas jutīgajās vides teritori
jās ar ES nozīmes biotopiem, 
tās nedrīkst uzart vai pārvei-
dot.

UZMANĪBU!!! Šī prasība at
tiecas pilnīgi uz visām saim
niecībām neatkarīgi no aram
zemes platībām, t.sk. tām, 
kurās aramzeme ir mazāk par 
10 ha un tām, kurās lielākā 
daļa ir aramzemē sētie zālāji 
un/vai papuve, kā arī bioloģis
kajām saimniecībām

No 10,00 līdz
15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi
(galvenais kultūraugs
ne vairāk kā 75%
no aramzemes platības)

Nē

No 15,01 līdz
30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi
(galvenais kultūraugs
ne vairāk kā 75%
no aramzemes platības)

Jā
5% no aramzemes
jābūt ENP

Vairāk par 30 ha Jā – vismaz 3 kultūraugi
(galvenais kultūraugs
ne vairāk kā 75% un divi
galvenie kopā ne vairāk kā
95% no aramzemes platības)

Jā
5% no aramzemes
jābūt ENP

Ilggadīgie stādījumi netiek iekļauti kultūraugu dažādošanā un tajos nav nepieciešams nodrošināt 
ENP.

Lai atbilstoši nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu, 
saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha,  

pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski sākot ar 
2015. gadu būs obligāta. Lūdzam reģistrēties 

par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo AAL lie
tošanas operatoru, AAL pārdevēju un AAL konsultantu apmācību un apliecību iz
sniegšanas kārtību” piedāvā:

 � Pamatapmācības „Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, darbībām ar 2. reģistrācijas 
augu aizsardzības līdzekļiem apliecības iegūšanai”. Mācību ilgums 27 stundas + 3 stundas eksāmens. 
Apliecība uz 5 gadiem. Mācības notiks martā!

 � Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar otrās reģistrācijas klases 
augu aizsardzības līdzekļiem (dzeltenā apliecība) – zināšanu atjaunošana jeb pagarināšana. Mācību 
ilgums 6 stundas. Apliecība uz 5 gadiem.

 � Pamatapmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem (pelēka apliecība). Mācību 
ilgums 5 stundas + 1 stunda eksāmens. Apliecība uz 10 gadiem. Operatoru mācības notiks 24. febru-
ārī, Grobiņā.

Informācija un pieteikšanās: Liepājas konsultāciju birojā, pie augkopības konsultantes Vitas 
Cielavas, tel. 26514221 vai e-pasts: vita.cielava@llkc.lv

Liepājas 
konsultāciju birojs

24. februārī plkst. 10:00, Kultūras centrā „Robežnieki” (Liepu 
iela 1A, Robežnieki, Grobiņas pag.) rīko „Pamatapmācības  augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem”.

Līdz 20.02.2015, lūdzu, iesniegt – iesniegumu VAAD ar fotogrāfiju 
(3×4 cm). Iesnieguma veidlapu var saņemt Liepājas konsultāciju centrā, 
Bāriņu iela 15, Liepāja, pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas 
(tel. 26514221; e-pasts: vita.cielava@llkc.lv) vai grāmatvedībā.

Liepājas 
konsultāciju birojs

Plānots izsniegt darbinieka apliecības 
mežsaimniecībā un būvniecībā strādājošiem 

Plānots, ka turpmāk darba devēji būvniecībā, 
mežsaimniecībā un mežizstrādē strādājošiem 
darbiniekiem izsniegs darbinieka apliecības, 
tādējādi, mazinot nelegālās nodarbinātības 
iespējas šajās nozarēs, informē Labklājības 
ministrija (LM).

Tas nozīmē, ka darba devējam būs pie
nākums izsniegt darbinieku apliecības mež
saimniecībā un mežizstrādē strādājošajiem, 
ja viņiem darbs būs jāveic mežā, savukārt 
būvniecībā – ja darbs notiks būvobjektā. 

Plānots, ka darbinieka apliecību darba 
devējs izsniegs darbiniekam pirms darbu 
uzsākšanas. Atrodoties darbavietā, darbinie
kam būs pienākums glabāt darbinieka apliecību 
pieejamā vietā un nepieciešamības gadījumā 
tā būs jāuzrāda kontrolējošo valsts institūciju 
pārstāvjiem. 

Vienlaikus darbiniekam būs pienākums 
informēt darba devēju, ja darbinieka apliecība 
būs nozaudēta, kļuvusi lietošanai nederīga, 
prettiesiski atņemta vai būs mainījušies perso
nas dati vai izskats. 

Iepriekšminēto paredz Ministru kabine
ta noteikumu projekts Noteikumi par komerc
darbības veidiem, kuros nepieciešamas dar

binieka apliecības, kas ceturtdien, 15. janvārī, 
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Notei
kumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un 
jāapstiprina valdībā. 

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties 
LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – LM Doku
mentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789. 

Šobrīd nepieciešamību pēc darbinieku 
apliecības nosaka Apsardzes darbības li
kums, Ministru kabineta noteikumi Darba 
aizsardzības prasības mežsaimniecībā, Minis
tru kabineta noteikumi Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus.

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Dar
ba likuma 40. panta divpadsmito da ļu. Tā paredz, 
ka Ministru kabinets nosaka komerc darbības 
veidus, kuros darba devējam ir pienākums, 
noslēdzot darba līgumu, darbiniekam izsniegt 
darbinieka apliecību, kā arī nosaka darbinieka 
apliecībā ietveramo informāciju un šīs apliecības 
izsniegšanas noteikumus.

Informāciju sagatavoja: 
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas 

vadītāja, 67021581, 29538825, 
marika.kupce@lm.gov.lv

LAUKU ATBALSTA DIENESTS 
IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta 

konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Ei
ropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fon
da un Rīcības programmas pasākumam „Inves-
tīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga 
iekārtās un infrastruktūrā” ar kopējo publisko 
finansējumu EUR 708 493, kas tiek sadalīts: 

•	 EUR 431 493 biedrību īstenotajiem pro
jektiem;

•	 EUR 277 000 valsts kapitālsabiedrību vai 
atvasinātu publisku personu (izņemot vietējo 
pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krāju
mu atražošana, īstenotajiem projektiem.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ra
žošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un 
infrastruktūrā.

Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt inves
tīcijas akvakultūras, zivju apstrādes un pār
strādes iekārtās un infrastruktūrā. Pasākuma 
ietvaros nav attiecināmas investīcijas, kas sais

tītas ar produkcijas ražošanu peļņas gūšanai un 
mazumtirdzniecību.

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks no 2015. gada 20. februāra 
līdz 2015. gada 20. martam, bet projektu īste
nošanas beigu termiņš ir līdz 2015. gada 31. au
gustam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie 
norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD 
mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģio
nālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkal
pošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas 
daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā. 
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta 
formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko doku
mentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt 
arī lad@lad.gov.lv.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, Jums ir jānoslēdz 
LĪGUMS „Par Lauku atbalsta dienesta elektro
niskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu iz
mantošanu”.

LAD Epieteikšanās sistēmā iespējams pie
teikties:

•	Platību	maksājumi
•	Akcīzes	degviela	lauksaimniekiem
•	Projektveidīgie	pasākumi
•	Ilgtspējas	kritēriji
•	Subsidētās	elektroenerģijas	nodokļa	(SEN)	

likmes atlaidei
•	Atbalsts	ciltsdarbam
•	LDGRS
•	Skolas	auglis	–	apstiprinājuma	saņemšana	

programmā, dalība programmā un atbalsta sa
ņemšana programmā

•	Skolas	piens	–	apstiprinājuma	un	atbalsta	
saņemšana programmā

•	Atbalsts	apdrošināšanas	polišu	iegādes	iz
devumu segšanai

•	 Valsts	 tehniskās	 uzraudzības	 aģentūras	
(VTUA) epakalpojumi

•	Valsts	augu	aizsardzības	dienesta	(VAAD)	
epakalpojumi:

– Mēslošanas plānu kopsavilkums
– Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzī

bas līdzekļiem
•	Lauksaimniecības	datu	centra	(LDC)	e-pa

kalpojumi:
– Jauna ganāmpulka vai dzīvnieku novietnes 

reģistrācija
– Ganāmpulka un dzīvnieku novietņu datu 

maiņa vai likvidācija
– Izziņas par ganāmpulku no ganāmpulku 

reģistra, par dzīvnieku novietni no dzīvnieku 
novietņu reģistra, par piena kvotu

– Piena kvotas darījuma reģistrācija
Lapa, kur atrodami līgumi, kas jāaizpilda un 

jānosūta divos eksemplāros http://www.lad.gov.
lv/lv/epieteiksanassistemaeps1/kaklutpar
lietotaju/  

Mainīsies bezakcīzes dīzeļdegvielas 
piešķiršanas kārtība

No nākamā saimnieciskā – 2015./2016. gada būtiski mainīsies bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanas 
kārtība. Kā paredz grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, no 1. jūlija tā būs marķēta, daudzums dife
rencēts atkarībā no nozares, un būs jāmaksā minimālā akcīzes nodokļa likme. 

No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums tiks diferencēts trijās grupās – augkopībā 
nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu 
audzētājiem – 130 litru. Savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem, 60 litru. 

Šo degvielu drīkstēs lietot tikai lauksaimniecības traktortehnikā un pašgājējmašīnās, savukārt 
degvielu nevarēs liet kravas autotransportā. 

No šī atbalsta tiks izslēgtas enerģētiskās kultūras biogāzes ražošanai. Ja kukurūza tiek audzēta 
biogāzes ražošanai, tās sagatavošanai lauksaimnieku degvielu nevarēs izmantot.

Informāciju sagatavoja: Andis Cielava – Lauku attīstības konsultants

LAD elektroniskā pieteikšanās sistēma 
(EPS)
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2015. gada  FEBRUĀRISpaziņojumi

  SLUDINĀJUMI

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 15. februārim skatāma novad-
nieka Valda Gūtmaņa darbu izstāde „Klusais brīnums”. Mākslinieks darbus 
radījis savā īpašā autortehnikā – katra glezna veidota no maziem punktiņiem, 
kas saplūst cits ar citu. Darbos attēloti dažādi dabas skati, ziedi un dzīvnieki.
 Pāvilostas kultūras namā 21. februārī plkst. 21.00 – Ballīšu muzikan-

tu saiets. Piedalās grupas „PIEMARE”, „RUCAVAS MUZIKANTI”, „KUR-
LAND”, „LIEDAGS”, „VILOF FARM”, „DŽAST BAND”  un  Rozentālu ģimene. 
Biļetes cena pasākuma dienā līdz plkst. 22.00 – EUR 3,50, pēc plkst.  22.00  – 
EUR 4,50. Galdiņu rezervēšana līdz 19. februārim pa tālr. 29366112.
 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) 

līdz 27. februārim skatāma Gunta Daubara foto izstāde „MIRKLIS MANAS 
KLĀTBŪTNES”.  27. februārī plkst. 15.00 izstāžu zālē – tikšanās ar fotogrā-
fiju autoru Gunti Daubaru.

 Atraktīvais, sirsnīgais un šarmantais itāļu dziedātājs Roberto Meloni 
būs ļoti priecīgs Jūs visus redzēt koncertā Vērgales kultūras namā 15. febru-
ārī plkst. 14.00. Savu koncertu viņš velta Mīlestībai. Koncertprogrammā dzie-
dātājs izpildīs gan skaistās un romantiskās itāļu melodijas, gan citu pasaules 
slavenu mūziķu hītus. Dziesmas burvībai varēsiet ļauties, klausoties  R. Paula 
un citu pašmāju autoru dziesmas.  Dziedātāju esam redzējuši un redzam TV 
ekrānā dažādos raidījumos, šovos, Eirovīzijas konkursos un koncertos... Nu, 
tagad ir iespēja viņu redzēt uz mūsu skatuves. Atnāciet, atbrauciet! Tikai Jums 
pašas skaistākās dziesmas dziedās latviešu itālis Roberto Meloni. Biļešu cenas 
koncerta dienā pieaugušajiem EUR 4.50, iepriekšpārdošanā EUR 3.50, skolē-
niem EUR 1.50. Biļetes var iegādāties pie kasieres Mārītes (Vērgales pagasta 
pārvaldē) vai Vērgales kultūras namā pie Velgas (telefons 29189223).
 13. martā plkst. 16.30 Vērgales kultūras namā notiks dziesmu vakars 

„Vērgales Sniegpulkstenītis”. Dziesmu vakars aizvadītā gadā svinēja savu 
apaļo, 20-to pastāvēšanas jubileju. Tas ir dziesmu vakars, kurā nedala vietas, 
nenosaka skatītāju simpātiju, bet vienkārši dziedot dod un saņem prieku. Tajā 
piedalās dziedāt gribētāji no tuvām un tālām Latvijas vietām.

 Cepuru izstāde Ziemupē. Širces bija, šlipses bija, tagad pienācis laiks 
cepurēm. No 22. februāra Ziemupes tautas namā paredzēta izstāde „Cepure, 
cepurīte”. Ja jūsu mājās atrodama kāda jauka vai interesanta cepure, tad lū-
gums uz izstādes laiku to aizlienēt Ziemupes tautas namam – Dainai Vītolai,  
tel. 29437166. Apsolāmies glabāt saudzīgi!
 Kino Ziemupē. Februāra mēnesī  Ziemupes tautas namā sadarbībā ar 

projektu „Kinopunkts” paredzētas divas kinofilmu izrādes:
– 14. februārī plkst. 12.00 – animācijas filma „Akmeņi manās kabatās”, 

režisore S. Baumane. Filma nominēta Oskaram un ir saņēmusi Lielā Kristapa 
balvu par scenāriju un kā labākā 2014. gada animācijas filma.

– 28. februārī plkst. 12.00 – mākslas filma „Spēlmanis” (2014). Filma sa-
ņēma Lielā Kristapa balvu par operatora darbu. 

Vairāk informācijas pie Ziemupes tautas nama vadītājas Dainas Vītolas pa 
tel. 29437166.
 21. februārī plkst. 20.00 Ziemupes tautas namā „DANČI”.  Spēlēs Ed-

gars no Kuldīgas. Ieeja EUR 3,50. Varat ņemt līdzi groziņus, vēlama iepriekšēja pie-
teikšanās pie Ziemupes tautas nama vadītājas Dainas Vītolas pa tel. 29437166.

Kā februāra straujajos vējos sniegpārslas lido
Lai Tavas domas uz ziedošiem dārziem iet,
Sendienu mīļumā lai Tava sirds spēj dzīvot,
Pār šodienas rūpēm atmiņas lai gaiši zied.
Ejot uz priekšu, lai soļi ir viegli, viegli,
Lai dārgākās cerības nezaudē sirds.
Lai baltās atmiņas nenosedz sniegi,
Tavs dāsnais devums ļaudīs kā zvaigzne mirdz.
                                                          /E. Pirktiņa/

MŪŽĪBĀ
ŽANIS  GLEZERIS 

(07.12.1930.–31.12.2014.) 
JĀNIS  VĪTOLS  

(12.07.1983.–20.12.2014.) 
OLGA SILA 

 (04.08.1934.–22.12.2014.)
IRMA  LASE 

(24.01.1922.–22.01.2015.)

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
februārī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Daini ARĀJU, Egilu IZKAPTI, Oskaru VĒRNIEKU, Irinu ZĪTARI, Imantu MIZĒNU, 
Artūru DMITRIJEVU, Lauri GUNIKU, Kristīni ROMĀNOVU, Līgu SPJUTI, Jāni ŠERVINCKI, 

Kasparu ŠĶILU, Līgu VĪTOLU, Armandu KLEINŠMITU, Tinro ĶEIRI!
Pilngadnieci – Ilju TAPIŅU!

 Pērku dzintara izstrādāju-
mus (varbūt sabojāti), monētas 
līdz 1917. gadam, porcelāna trau-
kus, figūriņas (ar zīmogu), senlie-
tas. Tel. 28481388. Piebraukšu un 
novērtēšu.
 Vēlos iegādāties lietotu vai 

jau galīgi nederīgu liellaivu, zve-
jas laivu vai kuģu glābšanas lai-
vu (koka, stiklašķiedras, metāla). 
Izskatīšu visus variantus.  Sūtiet 
bildes mikelisurtans@gmail.com 
vai zvaniet tel. 29490639.

BĒRNĪBAS SVĒTKI
PĀVILOSTAS PILSĒTĀ

Pāvilostas pilsētas kultūras nams aicina pie-
teikt bērnus vecumā līdz 12 gadiem Bērnības 
svētkiem, kuri notiks 30. maijā plkst. 14.00.

Dalības maksa katram gaviļniekam 
EUR 8,00.

Bērnus līdz š. g. 28. februārim pieteikt 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā – 

Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, 
vai pa tālr. 29366112.

Veru BULVĀNI – 100
Zofiju PAURI – 94

Almu Adelinu SIMSONI – 94  
Arnoldu PORIŅU – 91

Vilmu Mirdzu MAGONI – 88
Rozaliju PUTRU – 88
Reziju ŠEFERI – 88

Lidiju ĀBOLIŅU – 87
Tamāru GOGTIDZI – 87

Jāni REINI – 87
Lidiju GRĪNIŅU – 86

Katrīnu Emīliju JĒKABSONI – 86
Ilonu NEIMANI – 86
Ausmu NIEDRU – 86

Lūciju GIRGENSONI – 85
Līviju ĀDAMSONI – 84

Lūciju PUTNU – 84
Valiju GUSEVU – 83

Veltu Ernu GLEZERI – 82
Arnoldu MATROZI – 82

Lidiju PETKU – 82
Vaidu SKRUNDENIECI – 82

Ausmu Spodriju REINFELDI – 81
Veltu SMIRNOVU – 81

Arnoldu STRAZDIŅU – 81
Veroniku KRUGU – 80

Ellu Ilzi Emīliju DANIELU – 75
Borisu BARSUKOVU – 70

Voldemaru MAČI – 70
Ausmu Jūliju ŠTEINBERGU – 70

Ojāru ŠTEINBERGU – 60

Sveicam
Evitu un Jāni DMITRIJEVUS  ar dēla 

MARATA piedzimšanu! 

Egiju LIEĢI un Dāvidu BEĶERI ar dēla 
RAIENA piedzimšanu!

Lūgums 
palīdzēt!

Vērgalniekiem vētras laikā 
jūrā aizskalota alumīnija laiva 
KRIM. Pēdējo reizi tā redzēta 
pie mājām „Ziedi”. Lūgums, ja 
kādam ir jebkāda informācija 
par iepriekš minēto, lūdzu, par 
atlīdzību sniegt informāciju pa 
telefonu 26393092.

Pāvilostas vēju skartie!
Ir sācies jauns gads, ar jaunām cerībām un jauniem darbiem! Esam trīsdesmit 

dziedošas sirdis no Pāvilostas sieviešu kora „Sīga”, kurām turpmākajai darbībai ne-
pieciešami koncerttērpi. Audums noskatīts, šuvēja aizrunāta, trūkst tikai Jūsu mate-
riālā atbalsta – 2070 EUR apmērā. Ziemassvētku laikā mūs jau ir atbalstījuši vietējie 
uzņēmēji. Būsim pateicīgas par jebkādu ziedojuma summu kontā, kas atvērts līdz 
februāra beigām: 

Pāvilostas novada pašvaldība,  reģ. nr. 90000059438, 
DnB banka AS,  RIKOLV2X,  LV23RIKO0002013075223, 
ar norādi „korim Sīga” vai iemaksāt kora vecākajai Irinai Kurčanovai (tel. 

29226273).
Pēc koncerta Ziemassvētkos Sakaslejas baznīcā Uldis Marhilēvičs aicināja kori 

dziedāt kopā ar viņu vasaras koncertā baznīcas dārzā, kurš notiks festivāla „Zaļais 
stars” ietvaros. Esat laipni gaidīti!

Cerībā, ticībā, mīletībā koris „Sīga” 
un kora mākslinieciskā vadītāja, diriģente Liene Breča

Pāvilostas Mūzikas skola 
 no 1. marta aicina darbā  

ģitārspēles un trompetes spēles skolotājus 
(uz slimības laiku).

Ir iespēja apvienot ar pamatdarbu. Apmaksā ceļa izdevumus. Pieteik-
ties pie Pāvilostas Mūzikas skolas direktores līdz 26. februārim pa tālruni 
63498253 katru darba dienu no plkst. 13:00.

Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 
28624644) un korespondente Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 26. februārim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada domē  
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1100 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada 
iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 
sniegs 25. martā

plkst. 11.00 
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 12.30 
Pāvilostas novada pašvaldībā.
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