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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas

ŠAJÁ NUMURÁ LASIET:

 Vērgalniekus aicina apmeklēt 
     ģimenes ārstu Pāvilostā      – 5. lpp.
 Skolas pirmais mācību semestris  
      noslēdzies                            – 8. lpp.
 Pāvilostas novada dejotāji piedalās 
      labdarības koncertā           – 12. lpp.
 Pāvilostas ceļojoša kausa izcīņa 
      galda tenisā                         – 15. lpp.
 Izmaiņas Meža likumā        – 15. lpp.

Tādas un citādas ziņas
Laikā, kad visnotaļ veiksmīgi sagai-

dīts Jaunais gads un sperti pirmie soļi 
pretī jaunajam un nezināmajam, at-
skārstam, ka pēdējo nedēļu laikā esam 
griezušies kā straujā karuselī, darījuši 
iespējamo un pat neiespējamo, lai visu 
paspētu, savus tuviniekus darītu laimī-
gus un paši tādi justos. Visapkārt biju-
si nemitīga kņada, spīguļi, mirgojošas 
lampiņu virtenes, svētku reklāmas tele-
vīzijā, kur patīkama, nedaudz uzstājīga 

balss allaž aicina kaut ko nenokavēt, paspēt nopirkt tieši tagad un 
tūlīt. Veiksmīgi tikuši tam garām, pēc visa iestājas nosacīts klu-
sums un pāri paliek jautājums, kur pazudis laiks un kāpēc viss 
skaistais tik ātri beidzas? Mūsu savstarpējās sarunās bieži izskan 
trāpīgi teicieni – kāda pirmdiena tāda visa nedēļa, kā Jauno gadu 
iesāksi, tā arī to pavadīsi. Un kurš gan sākot jaunu dzīves cēlienu 
nevēlas, lai viss izdotos labi? Palūkojies spogulī un tu ieraudzīsi 
cilvēku, no kura atkarīga tava veiksme, vēsta neapšaubāms ap-
galvojums virtuālajā tīmeklī. Un daļa taisnības tur tiešām slēpjas, 
jo nenoslinkojot un nepažēlojot sevi, lielu daļu savu dzīves ieceru 
vai kādas konkrētas dienas plānus un darbus varam veiksmīgi īs-
tenot. Kā dienu iesākt neiespaidojoties no sliktām ziņām? Ja tajās 
iedziļinās, kārtīgi izlasa un ņem pie sirds, tas nenākas viegli. Bet 
varbūt jau esam norūdījušies un pieraduši pie tā, ka tiek ziņots, ka 
kaut kur noticis kas ārkārtējs, jo ieslēdzot TV vai radio, ziņās pir-
majās rindās ikreiz centrālo vietu ieņem sensācijas. Arī internetā 
tas pats, atverot kādu ziņu portālu, redzam galvenās tēmas – mi-
litārais konflikts Ukrainā, traģiska diennakts uz Latvijas autoce-
ļiem, Ebola bieds u.c. Laika ziņas, ja vien nesola orkānu, varētu 
būt vienas no tīkamākajām. Bet, lai viss nekrāsotos tik drūmās 
krāsās, šad tad atrodas arī kas labs, jo šis virsraksts vēlīgi rosinā-
ja – Iespējams, jaukākais stāsts, ko šodien izlasīsi! Izlasīju. Stāsts 
bija par kādu francūzi, kurš sirgst ar neārstējamu slimību, bet savā 
trīsdesmitajā dzimšanas dienā bija saņēmis tik daudz apsveikuma 
kartīšu, ka mājās pietrūcis vietas un daļu no tām nācies novietot 
pie kaimiņiem. Sirsnīgs stāsts, piekritīsiet? 

Jaunajā gadā novēlu, lai visiem būtu daudz skaistu mirkļu un 
daudz, daudz sirsnīgu stāstu, kuri darītu ikdienu patīkamu un 
gaišu! 

Vita Braže 

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2015. GADĀ 
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aiz-

sardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes 
lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju 
jomā, Labklājības ministrija informē par vairākām bū-
tiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2015. gadā. 

No 2015. gada 1. janvāra:
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ob-

jekta maksimālais apmērs būs 48 600 eiro.
  Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pa-

balstus, kā arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz 
šim noteiktajiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai 
cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā izmaksās 
atbilstoši cilvēku veiktajām sociālajām iemaksām.

  Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atka-
rībā no bērnu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu – 11,38 eiro 
mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76  eiro 
(2  reizes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem bēr-
niem – 34,14 eiro jeb 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu 
ģimenē.

  valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī 
bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu 
izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma 
sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības 
iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai studē augstsko-
lā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 
24 gadiem.

  pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar 
I grupas redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs 
būs līdzšinējā apmērā, proti, 17,07 eiro nedēļā. Līdz šim 
minēto pabalstu maksāja Nodarbinātības valsts aģentūra.

  valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektro-
stacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mi-
rušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidē-
šanas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. 

Līdz 2015. gada 31. martam piešķirtos valsts sociālos pa-
balstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015. gada 
30. aprīlim.

  ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem 
atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, 
ka cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas pie-
šķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai veselības 
traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēša-
nas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan invaliditātes gru-
pu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.

  minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. Minimā-
lā stundas tarifa likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem un cil-
vēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas 
tarifa likme būs 2,477 eiro.

  ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psi-
hosociālais atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem 
cilvēkiem un arī pašiem vardarbības veicējiem. Tas nepie-
ciešams, lai sniegtu atbalstu gadījumos, kad ģimenē notiek 
vardarbība, kā arī situācijās, kad cilvēks atzīts par cietušo 
administratīvā pārkāpuma lietvedības vai kriminālprocesa 
ietvaros, ir pieņemts tiesas, vai tiesneša lēmums par pagai-
du aizsardzību pret vardarbību, vai policijas lēmums par 
nošķiršanu.

2015. gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs 
veidu pakas jeb komplektus – pārtikas preču komplekts, 
individuālo mācību piederumu komplekts un higiēnas un 
saimniecības preču komplekts.  Palīdzības izdalīšanu vis-
trūcīgākajām personām nodrošinās biedrības, nodibināju-
mi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai to iestādes, 
iepriekš piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda organi-
zētajā atlasē.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja 

67021581, 29538825,
e-pasts: marika.kupce@lm.gov.lv  
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Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes 
deputāti – Aldis Barsukovs, Arta Bunka,Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Andris Zaļkalns, paš-
valdības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova, 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Ani-
ta Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Darba dēļ sēdē nepiedalījās Pāvilostas 
novada domes deputāti – Dace Bērzniece un Gatis Brēdiķis. Domes sēdes darba kārtībā bija izziņoti 
24 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl 
ar 2 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 26 jautājumi.

 Nolēma piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2015. gadam 1500,00 EUR apmērā.
 Piešķīra dotāciju Pāvilostas ostas pārvaldei 56 200 EUR apmērā šādiem mērķiem:  ostas molu 

rekonstrukcijas projekta aizdevuma pamatsummas atmaksai 19940 EUR apmērā, zemessūcēja pirku-
ma aizdevuma pamatsummas atmaksai 25000 EUR apmērā, zemessūcēja šefmontāžas un personāla 
apmācības apmaksai 3800 EUR apmērā, tekošo ostas padziļināšanas darbu atlikušās daļas apmaksai 
7260 EUR apmērā, Pāvilostas glābšanas laivas tehniskai apkopei un uzturēšanai 200 EUR apmērā.
 Nolēma rezervēt 2015. gada budžeta projektā finansējumu 2300 EUR apmērā deju kolektīva „Vēr-

galīte” braucienam uz festivālu Vācijā 2015. gada 3.–6. jūlijā.  
 Rezervēja 2015. gada budžeta projektā finansējumu 10 stepa soliņu un 6 hanteļu (1,5 kg) iegādei 

par kopējo summu 320,00 EUR apmērā. Rasmai Norvežai nodrošināt par pašvaldības līdzekļiem iegā-
dātā vingrošanas inventāra atrašanos pašvaldības ierādītajā telpā. 
 Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu 

par sadarbību 2015. gadā un piešķīra finansējumu 1084 EUR apmērā administratīviem izdevumiem un 
administrācijas atalgojumam. 
 Apstiprināja SIA „Vērgales komunālā saimniecība” valdes locekļa un uzņēmuma darbinieku atal-

gojumu ar 2015. gada 1. janvāri, summas noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. 
Uzdeva SIA „Vērgales komunālam uzņēmumam” nepalielināt pakalpojumu tarifus 2015. gadā kā pa-

matojumu norādot darbinieku atalgojuma palielināšanos, kā arī finansējumu nodrošināt no uzņēmuma 
budžeta līdzekļiem. 
 Nolēma piešķirt papildus finansējumu Liepājas reģiona novadu būvvaldei 664 EUR apmērā darba 

algu samaksai 2014. gada decembra mēnesī. Nolēma finansējumu nodrošināt no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.
 Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas pakalpojumu cenrādi ar 2015. gada 1. janvāri:

Nr. 
p. k. Pakalpojuma nosaukums

Summa 
ar PVN,

 EUR
Sporta zāle: 

                              par pirmo stundu 17.00
                              par katru nākamo stundu 8.50

  Skolas telpu noma nometņu organizēšanai: 3.00

        nomas maksa vienai personai diennaktī 3.00
       ēdināšanas maksa vienai personai 3x dienā 12.00

Ēdamzāle un virtuve:  

     kāzām – par pirmo dienu, 
papildus norēķinoties par elektrības, ūdens un kanalizācijas patēriņu 43.00

     kāzām – par otro dienu, 
papildus norēķinoties par elektrības, ūdens un kanalizācijas patēriņu 21.00

     pārējiem banketiem par vienu dienu, 
papildus norēķinoties par elektrības, ūdens un kanalizācijas patēriņu 21.00
Kamīnzāle – par vienu dienu 5.00

 Aktu zāle – par vienu stundu 3.00
Klases telpa – par vienu stundu 2.00

Noteica, ka gatavās produkcijas cena ir aprēķināma ar 70% uzcenojumu no produktu cenas.
Uzdeva par pakalpojumiem norēķināties skolas virtuvē vai Pāvilostas novada pašvaldības kasē. Ar 

2015. gada 1. janvāri spēku zaudē Pāvilostas novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes Nr. 4. lēmums 
3.§ Par maksas pakalpojumiem Pāvilostas vidusskolā. 

 Nolēma no Pāvilostas ostas valdes sastāva izslēgt Ekonomikas ministrijas pārstāvi Artu Krūzi ar 
lēmuma pieņemšanas brīdi. Pāvilostas ostas valdes sastāvā apstiprināja Ekonomikas ministrijas Uzņē-
mējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veici-
nāšanas nodaļas vadītāju Jāni Volbertu ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Pāvilostas ostas pārvaldes pār-
valdniekam Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža uzdeva sniegt ziņas 
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām valsts amatpersonu sastāvā.
 Apstiprināja Pāvilostas novada Sakas bibliotēkas izmantošanas noteikumus un datortehnikas un 

interneta  izmantošanas noteikumus  jaunā redakcijā.
 Sakarā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli 30.10.2014. Nr. 13.18-

1e/9815, par pašvaldību attīstības programmu aktualizēšanu sakarā ar Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020. gadam atbalstu, nolēma veikt aktualizāciju Pāvilostas novada attīstības programmas 
2013.–2018. gadam,  sadaļām: Investīciju plāns 2013.–2018. gadam un Rīcības plāns 2013.–2018. gadam. 
 Nolēma pagarināt vienai personai nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu – EUR 2566,88 

no 2015. gada 01. janvāra līdz 2016. gada 01. janvārim un noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma EUR 2566,88 sadalīšanu termiņos uz laiku no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 
1. janvārim.
 Nolēma precizēt platību sekojošām zemes vienībām Sakas pagastā un Vērgales pagastā:

Nr.
p. k.

Īpašuma kadastra 
numurs

Īpašuma 
nosaukums

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Kopplatība,
ha

Grafiskā 
platība, ha

Precizētā
platība, ha

1. 64960040347 Dižgrāveri Kalte 64960040347 3,72 3,2638 3,2638

2. 64860050158 Gateris 64860050158 1,0 0,8404 0,8404

 Nolēma pagarināt zemes nomas līgumu  uz 5 gadiem zemes lietojumam „Brikši”, Vērgales  pa-
gasts, Pāvilostas novads platībā 0,3 ha un zemes lietojumam „Spulgas”, Vērgales  pagasts, Pāvilostas 
novads platībā 0,3612 ha.
 Piekrita nekustamā īpašuma „Upeslejas” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā ze-

mes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Upeslejas meži”, Sakas  pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai  6,8 ha  platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 Atturoties deputātei Vitai Cielavai, nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Pūpoli”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilosta.
 Piekrita nekustamā īpašuma „Vitauti” sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vie-

nības. Atdalītajai zemes vienībai Nr. 1 mainīt nosaukumu „Vitauti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads uz „Sniedziņi”, Vērgales pag., Pāvilostas nov. Atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 piešķirt nosaukumu 
„Pērkones”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Vitauti”, Vērgales   
pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 0,93 ha  noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  Atdalītajai zemes vienī-
bai platībā 4,03 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 
 Nolēma samazināt politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu „Dārzi”, Vērgale, Vēr-

gales pagasts, Pāvilostas novads,  kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma 
nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 
 Nolēma samazināt politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu „Ules”-3, Vērgales pa-

gasts, Pāvilostas novads,  kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa 
summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  
 Piešķīra nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2015. gadam šādām juridiskām personām:

Nomnieks
Licences 

derīguma 
termiņš

Līguma 
termiņš

Nēģu 
murdi

                                                    LIMITI 16
        t. sk. Sakas pagasts: 1
A. Alņa zvejnieku saimniecība „Saka AA” 15.08.2015 31.12.2023. 1
       t. sk. Pāvilostas pilsēta: 15

SIA „Santa VV” 04.11.2017. 31.12.2023. 2
SIA „Lagūna L” 06.01.2018. 31.12.2023. 1
J. Blaubārža atpūtas organizēšanas firma „Merlin Liepāja” 13.10.2018. 31.12.2023. 1
SIA „Aisbergs JV” 30.10.2017. 31.12.2023. 2
SIA „Viga 3” 13.10.2018. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība „Kaija” 13.10.2018. 31.12.2023. 2
Pāvilostas novada zvejnieku saimniecība „Kristīne G” 01.12.2018. 31.12.2023. 1
SIA „AJA 3” 19.10.2019. 31.12.2023. 1
M.Vīganta zvejnieku saimniecība „Uz viļņa” 15.10.2015. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas Jemberga zvejnieku saimniecība „JEG” 17.02.2015. 31.12.2023. 1
SIA „Lagūna L” 06.01.2018. 31.12.2015. 1
J. Blaubārža atpūtas organizēšanas firma „Merlin Liepāja” 13.10.2018. 31.12.2015. 1

Noteica zvejas papildu noteikumus – murdi no viena krasta. Apstiprināja nomas maksu par limita 
vienību – nēģu murds – 170,74 EUR. Uzdeva nomas maksu 50% apmērā samaksāt pirms zvejas tie-
sību nomas līguma protokola saņemšanas. Atlikušo zvejas rīku nomas maksu uzdeva samaksāt līdz 
30.06.2015. Nolēma zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc 
apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu spe-
ciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 4.4. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parāds 
attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm.  

 Nolēma atstāt bez izskatīšanas SIA „Hansawater” iesniegumu. Individuālam komersantam „Līga G” 
zvejas rīkus nolēma rezervēt līdz 15.01.2015. Liepājas rajona Vērgales pagasta zvejnieku saimniecībai 
„Riediņi” zvejas rīkus nolēma rezervēt līdz 15.01.2015. Piešķīra zvejas rīku limitus, kuras dod iespēju 
izmantot zvejā 2015. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādiem rūpnieciskās 
zvejas tiesību esošiem nomniekiem:

Juridiskās personas 
nosaukums

Speciālās 
licences 

derīguma 
termiņš

Noslēgtā 
zvejas tie-

sību nomas 
līguma 
termiņš

Reņģu 
stāv- 
vadi

Zivju 
murdi

Lucīšu 
murdi

Zivju 
tīkli

Reņģu 
tīkli

Zivju 
āķi

Zivju 
vadi

Akmeņ-
plekstu 

tīkli

Mencu 
kvota

LIMITI 5 1 29 288 90 6900 1 85 43657

SIA „Lagūna” 10.08.2016. 31.12.2023. 30 5 300 20 8054

SIA „Aisbergs JV” 01.11.2017. 31.12.2023. 1 5 50 10 400 20 10211

SIA „AJA 3’’ 21.10.2018. 31.12.2023. 7 23 10 200 1 19 7071

Liepājas rajona 
Pāvilostas 
pilsētas zvejnieku 
saimniecība „Kaija”

02.08.2017. 31.12.2023. 3 7 70 16 400 19 12932

SIA „Santa VV” 08.06.2016. 31.12.2023. 2 3 17 5 200 746

Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību:
■ Reņģu stāvvads – 113,83 EUR; 
■ Zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) – 71,14 EUR;
■ Lucīšu murds – 21,34 EUR;
■ Zivju tīkls, līdz 100 m (piekrastes ūdeņos) – 7,11 EUR;
■ Reņģu tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; 
■ Zivju āķi, 100 gab. –  9,96 EUR;
■ Zivju vads – 28,46 EUR;
■ Akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m – 9,96 EUR;
■ Plekstu vadi (atvērums līdz 40 m) – 35,57 EUR;
■ Plekstu vadi (atvērums virs 40 m) – 71,14 EUR.

  Uzdeva nomas maksu 50% apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņem-
šanas. Uzdeva atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2015. Nolēma zvejas tiesību no-
mas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas 
novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 
8. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parādi attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm.  At-
likušo zvejas rīku limitu nolēma sadalīt starp Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarētajām personām pašpatēriņa zvejas veikšanai.
 Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11. pantu, Andris Zaļkalns un Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

2014. gada 18. decembrī  Pāvilostas  novadā, Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde
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2015. gada  JANVĀRIS domes  ziņAs

Noteica prioritātes zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita 2015. gadam sadalīšanai:
1. prioritāte – novadā deklarētās personas, kurām bija noslēgts pašpatēriņa līgums 

2014.  gadā  – ALNIS Aivars ANIŅŠ, Tālivaldis, ANSONS Aldis, AŅŪNS Dzintars, BALAN-
DIS Andris, BARSUKOVS Aldis, BENETIS Zintis, BETHERS Ilgvars, BĒRZIŅŠ Alberts, BLAUBĀR-
DE Inguna, BLAUBĀRDIS Juris, BRŪKLE Anna, BRŪKLIS Alberts, BRŪKLIS Aldis, ČIPĀNS Uldis, 
ERNSTSONS Jānis, GIRGENSONS Arnis, GRIŠKĒVIČS Ronalds, GRUNTMANE Sandra, GRUNT-
MANIS Arnis, GŪTMANIS Gunars, HELMŠTEINS Zigfrīds, JAKOVĻEVS Aigars, JĒCIS Aldis, JĒCIS 
Egils, JĒCIS Ilmārs, JONASS Edvards, KOPŠTĀLS Ivars, KURČANOVS Valērijs, LEIGŪTE Ilze, MEĻ-
ĶIS Agnis, NORVEŽS Rūdolfs, PĒTERMANIS Māris, PRIEDOLIŅŠ Guntars, ROMANOVA Elga Mai-
ga, SMILTENIEKS Elmārs, SMILTENIEKS Māris, SMIRNOVA Inta, SMIRNOVS Zigmunds, SPRU-
DZĀNS Aivars, STRĪĶIS Oskars, ŠĒNS Elmārs, ŠNORE Ilmārs, ŠNORE Jānis, ŠTEINBERGS Raivis, 
TROFIMOVS Aldis, TROFIMOVS Andis, TŪTĀNS Uldis, VAGOTIŅŠ-VAGULIS Ģirts, VARKALIS 
Andrejs, VASKOPS Vairis, VIDENIEKS Valts, VĪGANTS Māris, VĪGANTS Varis, VĪTOLA Solvita, 
VĪTOLIŅŠ Arnis, VĪTOLS Edgars, VĪTOLS Nauris, VĪTOLS Oskars, ZAĻKALNE Liene, ZAMARĪTIS 
Valters, ZAMARĪTIS Vilnis, ZĒRANDS Ainars, ZVEREVS Viktors.

2. prioritāte – personas, kurām novada teritorijā pieder nekustamais īpašums un kurām bija 
noslēgts pašpatēriņa līgums 2014. gadā – LEJA Jānis, STRĪĶIS Oskars.

3. prioritāte – ir deklarēti novadā, ir piešķirts zvejas rīku limits 2014. gadā, bet pieteicās uz 
papildus limitu 2015. gadam, kuri tika uzaicināti uz zvejas rīku izlozi – BLAUBĀRDE Inguna, ČI-
PĀNS Uldis, GIRGENSONS Arnis, KOPŠTĀLS Ivars, KURČANOVS Valērijs, PĒTERMANIS Māris, 
PRIEDOLIŅŠ Guntars, ROMANOVA Elga Maiga, ŠTEINBERGS Raivis, VAGOTIŅŠ-VAGULIS Ģirts, 
VĪTOLA Solvita, ZVEREVS Viktors.

4. prioritāte – novadā deklarētās personas, kurām 2014. gada nebija noslēgts līgums par zvejas 
rīkiem pašpatēriņa vajadzībām, kuri tika aicināti uz zvejas rīku izlozi – ANSONE Solveiga, ANSONS 
Ainars, BAGIROVS Eldars, BRĒDIĶIS Gatis, BŪMEISTARE Sigita, DRĪLIŅŠ Arvīds, EIHVALDS Ro-
mans, GĒGERSONS Egils, GĒGERSONS Raivis, PUŠKO Māris, RAIBARTS Artis, ŠNORE Ilmārs, TŪ-
TĀNE Anete, UPMANIS Mārtiņš, VASKOPS Aigars, VEŠŅAKOVA Tatjana, VEŠŅAKOVS Vladimirs, 
VĪKSNE Mārtiņš, VĪTOLA Daina.

5. prioritāte – personas, kurām 2014. gada bija noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa 
vajadzībām, bet tas bija izbeigts pamatojoties uz Pāvilostas novada domes lēmumu, kā arī persona 
nav deklarēta un tai nepieder īpašums novada teritorijā – BRUŽIS Kazimirs.

Nolēma zvejas rīkus piešķirt 1. un 2. prioritātes grupā ietilpstošām personām proporcionāli 
2014. gadā piešķirtam daudzumam un personām no 3. un 4. prioritātes, kuras 17.12.2014. izlozēja zve-
jas rīkus.

Nolēma  piešķirt zvejas rīku limitus un slēgt zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Bal-
tijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa 
zvejā 2015. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādi:

Nr.  
p. k. Uzvārds, vārds Zivju 

tīkli
Reņģu 

tīkli Zivju āķi Mencu 
kvota

Lucīšu 
murdi Piezīmes

LIMITS 67 41 3600 1675 0
1. ALNIS Aivars 1 1 100 25
2. ANIŅŠ Tālivaldis 1 1 25
3. ANSONE Solveiga 1 25
4. ANSONS Aldis 1 25
5. AŅŪNS Dzintars 1 1 25
6. BAGIROVS Eldars 1 25
7. BALANDIS Andris 1 1 25
8. BARSUKOVS Aldis 1 25
9. BENETIS Zintis 1 100 25

10. BETHERS Ilgvars 1 1 100 25
11. BĒRZIŅŠ Alberts 1 1 25
12. BLAUBĀRDE Inguna 1 100 25
13. BLAUBĀRDIS Juris 1 1 100 25
14. BRĒDIĶIS Gatis 1 25
15. BRŪKLE Anna 1 25
16. BRŪKLIS Alberts 1 1 25
17. BRŪKLIS Aldis 1 100 25
18. BŪMEISTARE Sigita 1 25
19. ČIPĀNS Uldis 1 1 25
20. DRĪLIŅŠ Arvīds 1 100 25
21. ERNSTSONS Jānis 1 25
22. GĒGERSONS Egils 1 25
23. GĒGERSONS Raivis 1 100 25
24. GIRGENSONS Arnis 1 100
25. GRIŠKĒVIČS Ronalds 1 25
26. GRUNTMANE Sandra 1 1 25
27. GRUNTMANIS Arnis 1 1 25
28. GŪTMANIS Gunars 1 1 100 25
29. HELMŠTEINS Zigfrīds 1 1 25
30. JAKOVĻEVS Aigars 1 25
31. JĒCIS Aldis 1 1 25
32. JĒCIS Egils 1 1 100 25
33. JĒCIS Ilmārs 1 1 25
34. JONASS Edvards 1 1 25
35. KOPŠTĀLS Ivars 1 1 25
36. KURČANOVS Valērijs 1 100 25
37. LEIGŪTE Ilze 1 1 100 25
38. LEJA Jānis 1 25
39. MEĻĶIS Agnis 1 1 25
40. NORVEŽS Rūdolfs 1 25

41. PĒTERMANIS Māris 1 25
42. PRIEDOLIŅŠ Guntars 100
43. PUŠKO Māris 100
44. ROMANOVA Elga Maiga 1 1 100 25
45. SMILTENIEKS Elmārs 100
46. SMILTENIEKS Māris 1 25
47. SMIRNOVA Inta 1
48. SMIRNOVS Zigmunds 1 25
49. SPRUDZĀNS Aivars 1 100 25
50. STRĪĶIS Oskars 1 1 100 25
51. ŠĒNS Elmārs 1 1 100 25
52. ŠNORE Ilmārs 1 25
53. ŠNORE Jānis 1 100 25
54. ŠTEINBERGS Raivis 1 100
55. TROFIMOVS Aldis 1 1 25
56. TROFIMOVS Andis 1 1 25
57. TŪTĀNE Anete 100
58. TŪTĀNS Uldis 1 25

59.
VAGOTIŅŠ-VAGULIS 
Ģirts 1 100

60. VARKALIS Andrejs 1 1 100 25
61. VASKOPS Aigars 100
62. VASKOPS Vairis 1 1 100 25
63. VEŠŅAKOVA Tatjana 1 100
64. VEŠŅAKOVS Vladimirs 100
65. VIDENIEKS Valts 1 1 100 25
66. VĪGANTS Māris 1 1 100 25
67. VĪGANTS Varis 1 100 25
68. VĪTOLA Daina 1 25
69. VĪTOLA Solvita 1 100 25
70. VĪTOLIŅŠ Arnis 1 1 25
71. VĪTOLS Edgars 1 1 25
72. VĪTOLS Nauris 1 1 100 25
73. VĪTOLS Oskars 1 1 25
74. ZAĻKALNE Liene 1 1 25
75. ZAMARĪTIS Valters 1 100 25
76. ZAMARĪTIS Vilnis 1 25
77. ZĒRANDS Ainars 1 1 25
78. ZVEREVS Viktors 1 1 100 25

67 41 3600 1675

Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību:
■ Zivju tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR;
■ Reņģu tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; 
■ Zivju āķi, 100 gab. – 9,96 EUR.

Nolēma zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai uz 2015. gadu. Uzdeva nomas maksu samaksāt 
pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Uzdeva zvejas tiesību nomas līguma pro-
tokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada paš-
valdības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 2.6. punkta 
nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parāds attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm.  

Zvejas tiesību nomas līgumus Vērgales pagastā deklarētām personām un personām, kā ar personām, 
kurām pieder nekustamais īpašums Vērgales pagasta administratīvajā teritorijā, uzdeva parakstīt Vēr-
gales pagasta pārvaldē pie lietvedes Anitas Sprudzānes, Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā deklarētām 
personām – pie lietvedes Lienes Vaškus.
 Nolēma samazināt politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu „Lejnieki”, Ziemupe, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads,  kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpa-
šuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 
 Nolēma ar 2015. gada 1. maiju mainīt amata nosaukumu dežurants-apkopējs uz apkopējs-sēt-

nieks un grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Pāvilostas novada tūrisma informā-
cijas centrs šādi:

Štata vienības

nosaukums profesiju kods skaits

Apkopējs-sētnieks 911201 , 9613 01 01.05.–30.09. – 1
01.10.–30.04. – 0,5

Nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvilostas novada tūrisma infor-
mācijas centrs:

Ieņemamais amats
Darba 

dienu skaits 
nedēļā

Stundu skaits nedēļā Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

Apkopējs-sētnieks
01.05.–30.09. –  40 summētā   380,00

01.10.–30.04. –  20 summētā   190,00

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 22. janvārī.
Nākamā domes sēde plānota 2015. gada 29. janvārī.

Informāciju sagatavoja Vita Braže un Marita Kurčanova
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2015. gada  JANVĀRISdOMES  ZIŅAS / sabiedrība

Pāvilostas novada dome  izsludina pieteikšanos uz 

 PĀVILOSTAS NOVADA 
BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATU.

Aicinām pieteikties uz bāriņtiesas locekļa amatu personas:
1)   kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
2)   ir sasniegušas 25 gadu vecumu;
3)  kurām ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība peda-

goģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa 
profesionālā augstākā  (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

4)   kuras prot valsts valodu. 
Obligātas datorprasmes labā lietotāja līmenī. 
Bāriņtiesas loceklim ir noteikts stundu darbs un darba alga pēc nostrādātām stundām.
Pieteikumus (pievienojot CV, izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas) iesniegt 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 līdz 
2015. gada 19. janvāra plkst. 13.00, personīgi vai nosūtot pa pastu, lai pasta sūtījums tiktu 
saņemts līdz noteiktam laikam. Papildu informācija pa tālruni 26019461.

Informējam, ka bāriņtiesas locekļus ievēlē dome uz pieciem gadiem. 

APSTIPRINĀTI                      PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes 25.09.2014.      ar Pāvilostas novada domes 27.11.2014.
sēdes protokolu Nr. 15., 24.§            sēdes protokolu Nr. 17., 3.§

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2014. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15

Saistošie noteikumi par neapbūvētu 
Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo 

vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar 
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 

„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 18. punktu

I.  Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka neapbūvēta Pāvilostas novada paš-

valdībai (turpmāk tekstā – pašvaldība) piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas nomāt pašval-
dībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu vai tā daļu. 

II.  Neapbūvēta pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala 
bez apbūves tiesībām nomas maksa

3. Neapbūvēta pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām no-
mas maksu nosaka šādā apmērā:

3.1. Zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu vajadzībām – 1,5% no ka-
dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR plus pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk 
tekstā – PVN)

3.2. Zemesgabaliem, kuri iznomāti lauksaimniecības vajadzībām:
3.2.1. 2% no kadastrālās vērtības gadā plus PVN, ja zemesgabala platība ir mazāka par 

3 ha;
3.2.2. 3% no kadastrālās vērtības gadā plus PVN, ja zemesgabala platība ir lielāka par 3 ha.
3.3. Zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciālā rakstura īslaicīgas un/vai pagaidu 

būves vai mazēkas – tirdzniecības kioski, tirdzniecības teltis, vasaras kafejnīcas, u.tml., – 15% 
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN, bet ne mazāku par minimālo 
nomas maksas apmēru attiecībā uz sekojošām zemes platībām:

3.3.1. ja zemesgabala platība ir mazāka par 1 ha, nomas maksu nosaka ne mazāku kā 
28,00 EUR plus PVN par visu iznomāto platību gadā;

3.3.2. ja zemesgabala platība ir mazāka par 3,0 ha, nomas maksu nosaka ne mazāku kā 
100,00 EUR plus PVN par visu iznomāto platību gadā;

3.3.3. ja zemesgabala platība ir mazāka par 5,0 ha, nomas maksu nosaka ne mazāku kā 
200,00 EUR plus PVN par visu iznomāto platību gadā.

3.4. Zemesgabaliem, kuri iznomāti sporta nodarbību un kultūras pasākumu organizēša-
nai, kā arī ar tūrismu saistītu pakalpojumu sniegšanai – 15% apmērā no zemesgabala kadas-
trālās vērtības gadā plus PVN.

III.  Neapbūvēta pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala 
ar  apbūves tiesībām nomas maksa

4. Neapbūvēta pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala ar apbūves tiesībām, kurš 
iznomāts sporta, kultūras un citu sabiedrisko nekomerciālā rakstura ēku un būvju būvniecībai 
nomas maksu nosaka 15% apmērā no kadastrālās vērtības gadā plus PVN, bet ne mazāk kā 
200,00 EUR par visu iznomāto zemesgabala platību gadā.

IV.  Noslēguma jautājumi
5. Pārējos gadījumos, kas nav atrunāti Noteikumos, nomas maksu nosaka 1,5% apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN.
6. Noteikumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

Domes priekšsēdētājs  Uldis Kristapsons

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 27.11.2014. lēmumu 

(prot. Nr. 17., 1.§)

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 20

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. Papildināt noteikumus ar 9.1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1.11. tiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi.”
2. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar jaunu sadaļu šādā redakcijā:

Komitejas vai komisijas nosaukums Atbildīgais darbinieks

Tiesiskuma izvērtēšanas komisija 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Zemes lietu speciāliste, protokolēšanu 
nodrošina komisijas ievēlēts sekretārs

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

PAZIŅOJUMI  PAR DETĀLPLĀNOJUMA  
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 27.11.2014. lēmumu /prot. nr. 17., 15.§/, ir 
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dzintaru ielā 79, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – publiska rakstura apbūve.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Projekti un vadība”.

_____________________________________________________________________________________
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likumu un  MK  16.10.2012. noteikumiem Nr. 711. „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības un plānošanas dokumentiem“ Pāvilostas novada dome 27.11.2014. ir 
pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 17, 14§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpa-
šumos Austrumu ielā 9 un Brīvības ielā 39, Pāvil ostā, Pāvilostas novadā”.

Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas plānojumu nekustamajos īpašumos plānotā (atļautā) izman-
tošana ir  mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds 
Magone.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2015. gada 12. janvāra līdz 
2015. gada 2. februārim Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvil ostas novadā, LV-3466 un 
detālplānojuma izstrādātājam – SIA „V projekts”, Peldu ielā 25-1, Liepājā, LV-3401, e-pasts: vprojekts@inbox.lv 

Pašvaldība decembra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz šādiem nekustamiem īpašumiem:

1. „Upeslejas”, Sakas pagastā
2. „Mazlēziņi”, Sakas pagastā

PIRMPIRKUMA  TIESĪBAS

SVARĪGA  INFORMĀCIJA  GĀZES  BALONU  LIETOTĀJIEM!

„VIRĀŽA A” SIA ATGĀDINA IEDZĪVOTĀJIEM 
PAR GĀZES BALONU NOMAIŅAS NEPIECIEŠAMĪ-
BU!

Eiropas Savienības (ES) direktīva paredz, ka no ierastajiem 
50 litru baloniem nāksies atteikties, bet vietā iegādāties 27 litru 
balonus, atbilstošus Eiropas drošības standartiem – t.i. balonus, 
kuri marķēti ar atbilstību apliecinošu marķējumu – Π (pī) zīmi.

Pašlaik pakāpeniski no Latvijas tirgus tiek izņemti gāzes 
baloni, kuri neatbilst ES tehniskajām prasībām. Galējais šo gā-
zes balonu izņemšanas no tirgus termiņš noteikts 2015. gada 
31. marts.

Līdz ar ko 2015. gada 31. martā stāsies spēkā aizliegums 
Latvijā tirgot un uzpildīt ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus, kas nozīmē, ka norisināsies 
pilnīga gāzes balonu parka nomaiņa.

„Virāža A” SIA ir Kurzemes uzņēmums ar bāzēm Liepājā un Jelgavā, kurš nodarbojas ar gāzes balonu uzpildi, 
tirdzniecību un apmaiņu Latvijas tirgū jau 15 gadus. Mūsu sadarbības partneri gāzes balonu apmaiņai iedzī-
votājiem pilsētās un lauku novados ir visā Kurzemes un Zemgales teritorijā. Aicinām laicīgi iegādāties jaunos 
27 litru balonus ar gāzi, kurus turpmāk tukšus apmainīt pret pilniem.

Pāvilostā gāzes balonus apmainīt, kā arī iegādāties jaunus 27 litru balonus ar gāzi var DUS „AK Pāvilos-
ta Marina” SIA – Pāvilosta, Ostmalas iela 8.

„Virāža A” SIA gāzes balonu tirdzniecības vietās pieņem arī vecos 50 litru gāzes balonus, no kurām tālāk tiek 
organizēts to utilizācijas process.

Plašāku informāciju par gāzes balonu tirdzniecības vietām, piegādes iespējām, kā arī jauna 27 litru balona 
iegādi varat iegūt, zvanot mums uz zemāk norādītajiem tālruņa numuriem vai rakstot e-pastā.

Ofiss:  Lauku iela 59a, Liepāja, Latvija, LV-3411

Mob. t.: + 371 29469608; +371 206 000 77; + 371 29108865
E-pasts: virazha@apollo.lv;  www.virazha-a.lv
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NOTIKUMI

Decembrī pašvaldības policija veica šādus dar
bus: patrulēšanas laikā Pāvilostā ievērots guļošs uz 
ielas vīrietis stiprā alkohola reibumā, vīrietis no
gādāts savā dzīves vietā, bet citam alkohola lieto
tājam izteikts mutisks brīdinājums; uzsāktas divas 
lietvedības par atrašanos sabiedriskā vietā stiprā 
alkohola reibumā; Pāvilostā Tirgus ielā mutiski 
brīdināts autovadītājs par nepareizu automašīnas 
novietošanu stāvēšanai; izteikti 7 mutiski brīdinā
jumi māju saimniekiem par neizliktu valsts karo

gu sēru noformējumā; viens Sakas pagasta iedzī
votājs pēc Valsts Policijas pieteikuma nogādāts 
policijā; Ziemupes stāvlaukumā nozagts inven
tārs, informācija nodota Valsts Policijai; uzsākta 
viena lietvedība par nesakoptu īpašumu Pāvilostā; 
tika uzraudzīta Ziemassvētku diskotēka Pāvilostas 
vidusskolā, pārkāpumi netika konstatēti.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2014. gada decembrī
Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2014. gada  17. decembra sēdē izskatīja 

piecas administratīvā pārkāpuma lietas.  Četras par Latvijas valsts karoga nepacelšanu. Vienu par 
fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu. Divas personas sodītas ar naudas sodu, bet trīs per
sonas sodītas ar brīdinājumu. 

Liene Vaškus, Pāvilostas novada pašvaldības lietvede

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Decembra mēnesī piešķirts 5 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 

1 personai pārtraukta pamatpabalsta izmaksa, 1 ģimenei piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 
2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei piešķirts dzīvokļa pabalsts, 
1 daudzbērnu ģimenes bērniem piešķirts atvieglojums 1 bērna ēdināšanai, 1 personai piešķirts vien
reizējs pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai, 1 trūcīgās daudzbērnu ģimenes 1 bērnam piešķirts 
pabalsts psihologa konsultācijām.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
*) 2015. gada 1. janvārī tika atvērts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām. Lai kompensētu 

elektroenerģijas tarifu izmaiņas, valstij atsakoties no visiem iedzīvotājiem subsidētā „Starta tarifa”, 
ir izstrādāts atbalsta mehānisms sociāli mazaizsargātajām sabiedrības grupām – trūcīgajām, maz-
nodrošinātajām personām un daudzbērnu ģimenēm. Lai atbalstītu sociāli mazaizsargātās sabiedrības 
grupas, likumdošanā paredzēts finansiāls atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kuras no 1. janvāra katru mē
nesi 300 kWh varēs iegādāties par pašreiz spēkā esošo „Starta tarifa” elektrības cenu. Savukārt trūcīgām 
un maznodrošinātām personām tiks saglabāta iespēja katru mēnesi iegādāties 100 kWh par minēto 
tarifu. Lai persona saņemtu mazturīgas vai trūcīgas personas statusu, ir jādodas uz savas pašvaldības 
sociālo dienestu, kurš vērtē vai pēc noteiktiem kritērijiem ir piemērojams mazturīgas vai trūcīgas per
sonas statuss. Ja statuss tiek piešķirts, tad sociālais dienests šo informāciju nodos tālāk AS „Latvenergo”. 
Ja persona 2014. gada decembrī būs ieguvusi statusu maznodrošinātais/trūcīgais, tad tirgotājs, saņēmis 
informāciju no sociālā dienesta, februārī, izrakstot rēķinu par janvārī patērēto elektroenerģiju, par pir
majām 100 kWh rēķinu izrakstīs  par  cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam – 11,64 centi par vienu 
kilovatstundu. Savukārt daudzbērnu ģimenes, kuras pēc tirgus atvēršanas no 2015. gada 1. janvāra 
vēlēsies saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tiek aicinātas pieteikties www.e-lat-
venergo.lv, kā arī „Latvenergo” klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Elektroenerģijas tirgotājs, 
2015. gada februārī, izrakstot rēķinu par janvārī patērēto elektroenerģiju, par pirmajām 300 kWh rēķinu 
izrakstīs  par cenu, kas  atbilst līdzšinējam Starta tarifam – 11,64 centi par vienu kilovatstundu. Ja ģime
nē trešajam bērnam pēc 2015. gada 1. janvāra būs apritējuši 18 gadi, ģimene nevarēs kļūt par aizsargāto 
lietotāju. Atbalstu varēs saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju no-
rēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā, klientam būs jānorāda līguma numurs, uz kuru atbalstu 
nepieciešams attiecināt.

*) Gājējiem un velosipēdu vadītājiem diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām ir jālieto 
apģērbs (veste) ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Šāds apģērbs diennakts 
tumšajā laikā jāvalkā arī apdzīvotās vietās posmos, kuri nav pietiekami un vienmērīgi apgaismoti. Satik
smes ministrs Anrijs Matīss uzsver: „Uz Latvijas ceļiem joprojām cieš un iet bojā cilvēki, puse no kuriem 
ir tieši mazaizsargātie satiksmes dalībnieki. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pagājušā gada rudens statistika 
uz ceļiem atkārtotos. Domāju, ka ikviens autovadītājs no savas pieredzes ļoti labi zina, ka lietainos ru
dens vakaros ir grūti pamanīt gājējus un velosipēdistus, kuri pārvietojas gar brauktuves malām ārpus 
apdzīvotām vietām, un viņi man piekritīs, ka atstarojošās vestes ir veids, kā mazaizsargātajiem ceļu sa
tiksmes dalībniekiem sevi pasargāt un kļūt pamanāmiem autovadītājiem.” Šāda prasība ceļu satiksmes 
noteikumos tiek ieviesta, atbilstoši 2013. gada 2. decembra Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē no
lemtajam. Savukārt, bērniem līdz 12 gadu vecumam, braucot ar velosipēdu, sākot ar šī gada 1. oktobri 
jāvalkā aizsargķivere. Satiksmes ministrijas izstrādātos grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, 2014. 
gada 19. augustā, atbalstīja valdība. 

Sociālā dienesta vadītāja, Ildze Balode

AICINĀJUMS VĒRGALES 
PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM!!!

Pāvilostas novada pašvaldība un dakteris Juris Kraģis
aicina Vērgales pagasta iedzīvotājus uz doto brīdi

līdz dokumentācijas sakārtošanai 2015. gada janvāra mēnesī,
lai atvērtu ģimenes ārsta privātpraksi Vērgalē,

apmeklēt dr. Jura Kraģa ārsta privātpraksi Pāvilostā!
Dr. Jura Kraģa ārsta privātprakse atrodas

Veselības un sociālā centrā, Lejas ielā 10, Pāvilostā,
telefoni: 63498134, 29125747.

Darba laiki: 
P. 9.00–13.00; 0. 9.00–13.00;

T. 8.00–12.00; C. 15.00–18.00; Pk. 9.00–13.00
Plānots, ka 2015. gada janvāra beigās Vērgales pagasta iedzīvotājus dakte

ris Juris Kraģis Vērgalē apkalpos trešdienās. Lai dakterim Jurim Kraģim Ve
selības inspekcija atļautu algot vēl vienu ārsta palīgu/medmāsiņu Vērgalē – 
Guntu Kleinšmiti, ārstam Vērgales ģimenes ārsta privātpraksē nepieciešami 
vairāk kā 400 pacienti. Tāpēc aicinājums Vērgales pagasta iedzīvotājiem būt 
atsaucīgiem, izvēloties savu jauno ģimenes ārstu.

Valsts nodrošināts atbalsts 
Juridiskās palīdzības administrācija informē 

par pakalpojumiem, skaidrojot bezmaksas juri
diskās palīdzības un kompensācijas cietušajiem 
saņemšanas kārtību. 

Valsts kompensācija cietušajiem
Personas, kuras atzītas par cietušajiem krimi

nālprocesā, ir tiesīgas vērsties administrācijā, ja 
noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīti smagi 
vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies 
personas nāve, aizskarta tikumība un dzimum
neaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības 
upuris, vai inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, 
B vai C hepatītu. Kompensāciju pieprasa gada 
laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo, 
iesnie dzot administrācijā aizpildītu valsts kom
pensācijas pieprasījumu. Kompensāciju var pie
prasīt arī, ja nozieguma izdarītājs nav noskaidrots. 

Informāciju par kompensācijas saņemšanu 
cietušie var iegūt administrācijā, kā arī pie krimi
nālprocesa virzītāja policijā, prokuratūrā vai tiesā. 
Papildus cietušais – pilngadīga trūcīga vai maz
nodrošināta persona var pieteikt kriminālprocesa 
virzītājam lūgumu nodrošināt pārstāvi krimināl
lietā. Samaksu par juridiskās palīdzības sniedzēja 
sniegtajiem pakalpojumiem šajā gadījumā sedz 
valsts. 

Izdevumus par advokāta sniegtajiem pakalpo
jumiem šajā gadījumā sedz valsts.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
Administrācija nodrošina juridisko palīdzību 

maznodrošinātām, trūcīgām personām un tām 
personām, kas pēkšņi nonākušas tādā situācijā un 
materiālā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu 
tiesību aizsardzību vai atrodas pilnā valsts/pašval
dības apgādībā, ja palīdzība nepieciešama civiltie
siska strīda risināšanai tiesā un ārpus tiesas. 

Administrācija lemj par konsultācijas, pro
cesuālo dokumentu sastādīšanas un pārstāvības 
tiesā piešķiršanu un norīko juridiskās palīdzības 
sniegšanai juridiskās palīdzības sniedzēju. Sa
maksu par juridiskās palīdzības sniedzēja pakal
pojumiem šajā gadījumā sedz valsts.

Informāciju par juridiskās palīdzības saņemša
nas iespējām iedzīvotāji var saņemt administrāci
jā, kā arī pašvaldības sociālajā dienestā. 

Vairāk informācijas par pakalpojumiem var 
saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 
80001801 (nospiežot 1 – valsts nodrošinātā juri
diskā palīdzība, nospiežot 2 – valsts kompensācija 
cietušajiem), mājas lapā www.jpa.gov.lv.

Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: 
Pils laukumā 4, Rīgā, LV1050,
epasts: jpa@jpa.gov.lv.

Sagatavoja: 
Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās 

nodaļas juriskonsulte, Renāte Jonikāne 
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Ir pabeigta   projekta   EZF 
pasākuma „Investīcijas zve
jas ostās  un zivju izkrauša
nas vietās” atbalstīta projekta 
„Pāvilostas ostas infrastruk-
tūras izbūve”, I.D. Nr. 13-02-
Z30300-000003 realizācija. 

Projekta realizācijas rezul
tātā Pāvilostas ostas teritorijā 
ir izveidots zvejas laivu ziemo
šanas laukums, uzstādīta mo
duļu  ēka ar zivju atvēsinātavas 
jeb  atdzesēšanas bloku (ēkā 
uzstādīts ledus ģenerators), at
pūtas telpu un sanitāro mezglu. 
Projekta attiecināmais finansē
jums sastāda  155 671.33 EUR. 
Projekta realizācijas termiņš 
2014. gada 31. oktobris. Būvdarbus un ledus ģeneratora piegādi, atbilstoši iepirkuma procedūrai, veica 
SIA „VEGA 1”. Tehnisko projektu izstrādāja SIA „BOREALIS”. 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi ELFLA pasāku
ma „Vietējās attīstības stratēģijas” projektu „Kultūrvēsturis-
kā piemiņas objekta „BĀKA” izveide E. Šneidera laukumā 
Pāvilostā” ietvaros, projekta I.D. Nr. 14-02-L413203-000004 
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4050.00, kopējā 
līguma summa EUR 4900.50 Projekta realizācijas laiks ir līdz 
2014. gada 30. decembrim.

Projekta ietvaros ir izveidota stilizēta bāka, kā piemiņas ob
jekts Pāvilostas zvejniekiem un Pāvilostai kā senam zvejniek
ciematam ar dziļām zvejniecības tradīcijām. Bākas simbols 
zvejniekiem vienmēr ir kalpojis kā drošība, krasts,  gaisma un pa
tvērums grūtā brīdī. Bāka ir veidota autentiski senajām bākām, 
ar akmens pamatiem, no koka konstrukcijām un ar gaismas ob
jektu bākas  noslēgumā. Bākas autori ir māksliniekikoktēlnieki  
Alvis Vitrups un Guntis Jekste, kas arī veica bākas izgatavošanas 
un uzstādīšanas darbus. Apkārt bākai ir izvietoti soliņi un pa
vasarī paredzēts veidot sfērisku puķu dobi ar jūrmalai raksturī
giem, pieticīgiem kāpu augiem – dažādām smilgām, laimiņiem u.c., pēc ainavu arhitektes Martas Tabakas 
E. Šneidera laukuma teritorijas labiekārtojuma projekta.
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SATVERSMES TIESA LEMJ PAR LABU PAŠVALDĪBAI
2014. gada 9. oktobrī Satversmes tiesā pielikts punkts ilgsto

šajam strīdam par dokumentu „Par Pāvilostas domes teritorijas 
plānojumu 2012.–2024. gadam”, kuru apstrīdēja biedrība „Ze
mes draugi”, apgalvojot, ka tas neatbilst Satversmes 115. pan
tam – „Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, snie
dzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu 
un uzlabošanu.”

Satversmes tiesas sprieduma Konstatējošā daļā teikts, ka Pā
vilostas novada dome 2011. gada 31. martā pieņēma lēmumu 
par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākša
nu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra notei
kumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi”. Pāvilostas novada dome Vides pārraudzības valsts 
birojam nosūtīja informāciju par izstrādājamo Pāvilostas nova
da teritorijas plānojumu un lūdza izskatīt jautājumu par stra
tēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. 
2013. gada 2. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs sniedza 
atzinumu Nr. 1 „Par Pāvilostas novada attīstības programmas 
2012.–2018. gadam un Pāvilostas novada teritorijas plānoju
ma 2012.–2024. gadam Vides pārskatu”. 2013. gada 15. janvā
rī Pāvilostas novada dome nolēma precizēt Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši Atzinumam Nr. 1 un 
ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus un institūciju 
atzinumus. 2013. gada 30. aprīlī Pāvilostas novada dome apstip
rināja Pāvilostas novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju 
un iepazīstināja ar to sabiedrību. 2013. gada 30. maijā Pāvilostas 
novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Pāvilos
tas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ar ku
riem arī apstiprināja Pāvilostas novada teritorijas plānojumu. 
2013. gada 20. augustā VARAM sniedza atbildi, kurā norādīja, 
ka Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādē nav saskatā
mi normatīvo aktu  pārkāpumi. 

Savukārt biedrība „Zemes draugi” uzskata, ka  Pāvilostas no
vada teritorijas plānojums, ciktāl tas attiecas uz Zaļkalna meža 
daļām un dabas liegumam „Ziemupe” piegulošā Akmeņraga 
meža daļām, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 115. pan
tam. Pāvilostas novada teritorijas plānojums aizskarot sabiedrī
bas tiesības dzīvot labvēlīgā un ierastā vidē, jo  iznīcinot nozīmī
gas vides vērtības un ietekmējot vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu. 
Biedrība „Zemes draugi” uzskata, ka Pāvilostas novada teritori
jas plānojums apstiprināts bez pienācīgas pārliecināšanās, vai tas 
neietekmēs dabas liegumus „Pāvilostas pelēkā kāpa” un „Ziem
upe”, un līdz ar to ir pretrunā arī ar Latvijai saistošām Eiropas 
Savienības un starptautisko tiesību normām. Turklāt, izstrādā
jot Pāvilostas novada teritorijas plānojumu, neesot ņemti vērā  
biedrības „Zemes draugi” un pašvaldības iedzīvotāju iebildumi.

Konstitucionālajā sūdzībā minēts, ka dabas liegumam „Pāvil
ostas pelēkā kāpa” piegulošā Zaļkalna meža daļām saskaņā ar 
Pāvilostas novada teritorijas plānojumu esot noteikts mežaparka 
statuss. Taču Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādes 
materiālos neesot atrodams pamatojums tam, kāpēc Pāvilostas 
pilsētā būtu nepieciešami trīs parki un divi mežaparki. Līdz ar 
to  pašvaldība bez pamata esot noteikusi Zaļkalna meža daļu par 
mežaparka teritoriju. Šāda teritorijas atļautā izmantošana, kas 
ietver ceļa un atpūtas vietu izveidi, radīšot nevajadzīgu antropo
loģisko ietekmi uz bioloģiski  augstvērtīgo Zaļkalna mežu, kā arī 
dabas liegumu „Pāvilostas pelēkā kāpa”.

Attiecībā uz dabas liegumam „Ziemupe” piegulošā Akmeņ
raga meža daļām pieteikumā norādīts, ka Pāvilostas novada 
dome neesot ņēmusi vērā Dabas aizsardzības pārvaldes norādes 
par papildu ekspertīzes nepieciešamību, pirms tiek pieņemts lē
mums par apbūves  atļaušanu minētajā teritorijā. 

Savukārt Pāvilostas novada dome nepiekrīt Satversmes tie
sā biedrības „Zemes draugi” iesniegtajam pieteikumam. Pēc tās 
ieskata, Pāvilostas novada teritorijas plānojums attiecībā uz ap
strīdētajām teritorijām atbilst Satversmes 115. pantam. Pāvilos
tas novada dome uzskata, ka biedrības „Zemes draugi” vēlme 
panākt, lai dabas liegumiem „Pāvilostas pelēkā kāpa” un „Ziem
upe” piegulošajās teritorijās būtu spēkā tādi paši vai pat stin
grāki būvniecības ierobežojumi kā pašos dabas liegumos, nav 
pamatota ne  ar vienu spēkā esošu normatīvo aktu vai zinātnisku 
pētījumu. Attiecībā uz Zaļkalna meža daļām Pāvilostas novada 
dome paskaidro, ka pienākums paredzēt teritorijas plānojumā 
un attiecīgi ierīkot gājēju ceļus, kas nodrošinātu piekļuvi jūras 
piekrastei, izrietot no Aizsargjoslu likuma 36. panta piektās da
ļas. Turklāt atbilstoši TIAN (teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi) 328.1. punktam Pāvilostas novada teritorijas plāno
jums nepieļaujot Zaļkalna meža daļā apbūvi tādā veidā, lai šo 
apstrīdēto teritoriju varētu atzīt par apbūves teritoriju. Savukārt 
biedrības „Zemes draugi” prasība Zaļkalna mežu pārveidot par 
dabas  liegumu esot nekonkrēta, turklāt neatbilstot likuma „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 11. un 12. pantam. Bied
rība „Zemes draugi” neesot iesniegusi šo  prasību pamatojošus 
zinātniskus atzinumus.

Attiecībā uz dabas liegumam „Ziemupe” piegulošajām Ak
meņraga meža daļām Pāvilostas novada dome paskaidro, ka 
dabas liegumam „Ziemupe” neesot individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu, tāpēc uz šo teritoriju attiecoties Mi
nistru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izman

tošanas noteikumi”. Atbildes rakstā uzsvērts, ka dabas liegumu 
teritorijā „būvniecība kā tāda nav aizliegta”, bet tikai ierobežota. 
Tādējādi, pēc Pāvilostas novada domes ieskata, „veidojas absur
da situācija”, jo biedrības „Zemes draugi” prasot noteikt dabas 
liegumam „Ziemupe” piegulošajās teritorijās stingrākus izman
tošanas aprobežojumus nekā pašā dabas liegumā. Lai noteiktu 
šādus papildu aprobežojumus teritorijas plānojumā un nepār
kāptu Satversmes 105. pantu, „pašvaldībai būtu īpaši jāpamato 
šāds aprobežojums, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem vai 
deleģējumu normatīvajos aktos”. 

Atbilstoši TIAN (teritorijas izmantošanas un apbūves noteiku
mi) šajā teritorijā neesot paredzēta „videi nedraudzīgu vai piesār
ņojošu objektu būvniecība”. Lai aizsargātu neskarto dabu, citstarp 
īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un 
īpaši aizsargājamos biotopus, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 
tiekot izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, piemēram, 
dabas liegums „Ziemupe”. Arī Aizsargjoslu likuma 36. panta pir
mās daļas 2. punkts ļaujot veidot apbūvi ārpus pilsētām un cie
miem saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu. Līdz ar to 
apbūves iespējas šajā apstrīdētajā teritorijā neesot pretrunā ar 
normatīvo aktu prasībām un pašvaldība esot tiesīga saskaņā ar 
teritorijas plānojumu paredzēt apbūvi meža teritorijā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda, 
ka Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādē esot ievēro
ta Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas  doku
mentiem” noteiktā teritorijas plānojuma izstrādes kārtība. Tāpat 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā vairākkārt 
esot organizēta publiskā apspriešana. Līdz ar to pašvaldība esot 
nodrošinājusi sabiedrībai Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
4. pantā paredzētās tiesības piedalīties teritorijas attīstības plāno
šanā. Ņemot vērā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrija 2013. gada 20. augusta vēstulē esot norādījusi, ka 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādē būtiski teritorijas 
plānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi neesot konstatēti.

VARAM  vērš uzmanību uz to, ka dabas liegumam „Ziem
upe” neesot individuālo aizsardzības un izmantošanas notei
kumu. Līdz ar to šajā dabas liegumā pieļaujamās un aizliegtās 
darbības reglamentējot Noteikumi Nr. 264. Šie noteikumi at
tiecoties tikai uz aizsargājamām teritorijām Ministru kabineta 
vai Saeimas noteiktajās robežās. Tādējādi Noteikumos Nr. 264 
paredzētie saimnieciskās darbības ierobežojumi neesot attieci
nāmi uz dabas liegumam piegulošo teritoriju. Dabas liegums 
„Ziemupe” esot iekļauts Natura 2000 teritoriju sarakstā. Atbil
stoši Aizsargājamo teritoriju likuma 43. panta ceturtajai daļai 
jebkurai paredzētai darbībai vai plānošanas dokumentam, kas 
atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas do
kumentu var būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, veic ietek
mes uz vidi novērtējumu. Šī prasība attiecoties uz jebkurām 
plānotajām darbībām neatkarīgi no tā, vai tās plānotas Natura 
2000 teritorijā vai ārpus tās robežām. No TIAN 471.2. punkta 
7. un 8. apakšpunkta izrietot, ka Pāvilostas novada pašvaldība 
esot izvērtējusi iespējamās sekas, ko varot radīt viensētu izvieto
šana meža teritorijā, un izvirzījusi pietiekami stingrus apbūves 
priekšnoteikumus. VARAM norāda, ka no TIAN 501. punkta 
1. un 2. apakšpunktā noteiktā izrietot, ka attiecībā uz apstrī
dētajām teritorijām obligāts nosacījums pirms zemes vienības 
sadalīšanas vai jaunas būvniecības uzsākšanas ir detālplānoju
ma izstrāde. Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 24. panta pirmo daļu, lokālplānojumu vietējā pašvaldība 
izstrādājot pēc savas iniciatīvas. Sprieduma lietā Nr. 20105603 
izpilde pēc būtības esot integrēta Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma risinājumā, un līdz ar to apstrīdētais plānojums at
bilstot Satversmes 115. pantam.

Vides pārraudzības valsts birojs norāda, ka stratēģis kā novēr
tējuma veikšanu reglamentē Novērtējuma likums, kā arī Minis
tru kabineta noteikumi. Vides pārraudzības valsts birojs infor
mē, ka Atzinumā Nr. 1 ieteicis Pāvilostas novada domei pirms 
teritorijas plānojuma galīgās redakcijas pieņemšanas izvērtēt 
un ņemt vērā Vides pārskatā, Atzinumā Nr. 1 un sabiedriskās 
apspriešanas laikā izteiktās rekomendācijas. Vides pārraudzības 
valsts birojs rekomendējis īpašu uzmanību pievērst dabas liegu
mam „Ziemupe” piegulošajām Akmeņraga meža daļām. Turklāt 
Vides pārraudzības valsts birojs rekomendējis plānotās darbības 
saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts vides dienesta 
Liepājas reģionālo vides pārvaldi. 

Pēc Vides pārraudzības valsts birojs ieskata, šīs rekomen
dācijas atbilstoši Novērtējuma likuma 23.5. panta sestajā daļā 
noteiktajam uzskatāmas par iebildumiem pret plānošanas do
kumentā paredzētajiem risinājumiem un to mērķis esot pievērst 
pašvaldības uzmanību iespējamām ietekmēm uz vidi un ieteikt 
optimālus risinājumus to novēršanai vai samazināšanai. Pašval
dībai šie iebildumi esot jāņem vērā, lemjot par plānošanas do
kumenta apstiprināšanu, taču no likuma neizrietot, ka attiecīgās 
rekomendācijas būtu obligāti izpildāmas. Vides pārraudzības 
valsts birojs secina, ka Vides pārskats daļēji pilnveidots, ņemot 
vērā Atzinumā Nr. 1 ietvertās rekomendācijas. Pāvilostas nova
da pašvaldība esot atkārtoti organizējusi pilnveidotā Pāvilostas 
novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko ap
spriešanu,  kā arī informējusi attiecīgās institūcijas. 

Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka pēc stratēģiskā no

vērtējuma un Vides pārskata nevarot pārliecināties par Pāvil
ostas novada teritorijas plānojumā atļauto darbību ietekmi uz 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Minētajos dokumentos 
ietvertais izvērtējums neesot balstīts uz sugu un biotopu aiz
sardzības jomas ekspertu atzinumiem, kam savukārt vajadzētu 
būt balstītiem uz pašreizējo zināšanu līmeni un novērtēšanas 
metodēm. Dabas aizsardzības pārvalde uzskata, ka īpaši aizsar
gājamās dabas teritorijas pierobežā esošo teritoriju paredzētās 
izmantošanas radītais antropogēnais noslogojums var radīt 
potenciālu apdraudējumu dabas liegumiem „Pāvilostas pelēkā 
kāpa” un „Ziemupe”. Šis apdraudējums varot izpausties kā īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu no
plicināšana, bojāšana vai pat iznīcināšana.

Satversmes tiesu informē, ka, nodrošinot īpaši aizsargājamam 
biotopam labvēlīgu aizsardzības statusu, esot iespējama tāda si
tuācija, ka teritorijai ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
nepieciešams piemērot tādas pašas vai pat stingrākas aizsardzības 
prasības nekā īpaši aizsargājamai dabas teritorijai. Attiecībā uz 
dabas liegumam „Pāvilostas pelēkā kāpa” piegulošajām Zaļkalna 
meža daļām Valsts vides dienests norāda, ka pašvaldība, paredzot 
uz jūru vedošas nobrauktuves un noejas izbūvi, kā arī atpūtas un 
tūrisma vietas ierīkošanu, nav vērtējusi to, ka dabas liegums, caur 
kuru tiks novirzīta atpūtnieku plūsma, varētu tikt pakļauts inten
sīvai lokālai antropogēnajai slodzei. Valsts vides dienests norāda, 
ka pašvaldība attiecībā uz Zaļkalna meža labiekārtošanu neesot 
izskatījusi vairākas iespējamās alternatīvas un esot izvēlējusies 
dabas lieguma aizsardzību pozitīvi ietekmējošu risinājumu. At
tiecībā uz dabas liegumam „Ziemupe” piegulošā Akmeņraga 
meža daļu atļauto izmantošanu Valsts vides dienests norāda, ka 
teritorijas plānojumā atļautā viensētu apbūve 15 zemes īpašumos 
varot radīt negatīvu ietekmi uz dabas liegumu „Ziemupe”. Bū
tisku risku īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām radot lē
mums, kas pieļauj apbūvi un ticis pieņemts, neizpētot situāciju 
dabā, bez iegūto datu apkopošanas un izvērtēšanas. Rīkojoties 
šādi, pašvaldība neievērojot Vides aizsardzības likuma 3. panta 
pirmajā daļā noteikto izvērtēšanas principu. 

Satversmes tiesas sprieduma secinājumu daļā teikts, ka attie
cībā uz apstrīdētajām teritorijām Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma atbilstība Satversmes 115. pantam izvērtējama kop
sakarā ar vides tiesību normām, Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes un pieņemšanas procesā ir izvērtēti sabied
riskās apspriešanas laikā iesniegtie sabiedrības iebildumi, kā arī 
Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas plānojuma stratēģis
kais novērtējums ir veikts un tā apspriešana notikusi atbilstoši 
normatīvajam regulējumam.

Bet galējais Nolēmumu daļā ietvertais Satversmes tiesas 
spriedums ir „Atzīt Pāvilostas novada domes 2013. gada 
30. maija saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Pāvilostas novada 
teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam. Teritorijas izmanto
šanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ciktāl tie attiecas 
uz dabas liegumiem „Pāvilostas pelēkā kāpa” piegulošo Zaļkal
na mežu un dabas liegumam „Ziemupe” piegulošo Akmeņraga 
meža daļu, par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 
115. pantam.”

Ar pilnu Satversmes tiesas spriedumu var iepazīties Pāvilos
tas novada mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Domes doku
menti/Tiesas spriedumi.

Informāciju apkopoja Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ralfs Rojs Kristapsons, 
Pāvilostas Mākslas skolas 1. kurss
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AKTUALITĀTES BIEDRĪBĀ „NILA”
PĀVILOSTNIEKI PIEDALĀS 

STARPTAUTISKĀ KONFERENCĒ
No 5.–7. novembrim Jūrmalā viesnīcā „SemaraH Hotel Lielupe” norisinājās Starptautiska konferen

ce „Atbalsts jaunatnes darbam Latvijā un Eiropas mērogā”, kurā piedalījās Jaunatnes darbinieki, jaunieši 
un visi citi, kuri ir ieinteresēti darbam ar jauniešiem. Tajā aktīvi piedalījās arī biedrības „No idejas līdz 
attīstībai” pārstāve Sintija Spriņģe.

Pirmajā dienā uzmanība tika vērsta uz Latvijas iespējām Eiropā. Konferencē piedalījās dažādu valstu 
(Lietuvas, Igaunijas, Šveices, Norvēģijas un Beļģijas), un organizāciju pārstāvji (no Eiropas padomes, no 
Izglītības un zinātnes ministrijas, no Latvijas Jaunatnes padomes u.c.) Tika salīdzināta Eiropas pieredze 
ar Latvijas realitāti. Gan diskusijās, gan darba grupās daudz tika runāts par to, ko mēs varam iegūt no 
ārvalstu pieredzes?

Otrajā dienā tika diskutēts par Jaunatnes politiku Latvijā, kā arī, kādi ir labie prakses piemēri Latvijā!
Dienas otrajā daļā notika paneļdiskusija, kuru vadīja Vilis Brūveris un, kurā piedalījās Latvijas un 

ārvalstu eksperti, kā arī tika dota iespēja diskusijā piedalīties ikvienam konferences dalībniekam.
Trešajā dienā visa uzmanība tika vērsta uz sadarbības iespējām novados. Tika diskutēts par to, cik 

aktīvi  iesaistās jaunieši, cik draudzīgas ir pašvaldības un cik lielu lomu valsts attīstībā spēlē Jaunatnes 
darbinieks.

Noslēgumā tika izvērtēts konferencē paveiktais un neformālu sarunu laikā varēja pārrunāt konferen
ces efektivitāti un bija iespēja dibināt jaunus kontaktus turpmākai darbībai.

„Pasaule ir jauka, skaista vieta, ja mēs to tādu veidojam ar aktīviem, iedvesmotiem jauniešiem!”
Pēc šīs konferences secināju, ka ikvienam Jaunatnes darbiniekam ir liela loma ikviena jaunieša piln

veidē. Jaunatnes jomā strādā cilvēki, kuri deg par savu darbu!

PIEREDZES STĀSTI AMERIKĀ
26. novembrī biedrība „No idejas līdz attīstībai” organizēja informatīvo vakaru „Pieredzes stāsti 

Amerikā, kura laikā aerobikas nodarbību pasniedzēja, studente Anna Apene  dalījās pieredzē un pa
stāstīja par saviem piedzīvojumiem „sapņu zemē Amerikā”.

Anna uz Ameriku devās, jo tas vienmēr esot bijis viņas lielais sapnis un mērķis. Anna nolēma pie
ņemt izaicinājumu un vasarā pieteikties darbā firmā, kas ik gadu uz Ameriku nosūtu iepriekš apmācītus 
studentus no visas Eiropas, ar mērķi amerikāņu ģimenēm piedāvāt pirkt grāmatas. 

Darbs bijis ārkārtīgi smags, gan fiziski, gan emocionāli! Mēneša laikā Annai neizdevās pārdot nevie
nu grāmatu un viņa pieņēma lēmumu pamest darbu un sāka meklēt citas iespējas izdzīvot Amerikā. Tā 
Anna nokļuva latviešu ģimenē, kur strādāja par auklīti divām meitenītēm. 

Un šeit arī sākās Annas brīnumskaistā vasara!
Sarunas noslēgumā Anna piebilda, ka nākošā vasarā noteikti vēlētos atgriezties Amerikā, lai latviešu 

ciematiņā Garezerā darbotos ar bērniem vasaras skoliņā.
Informatīvā vakara noslēgumā atnākušie tika informēti par iespējām studēt ārzemēs.

PĀVILOSTAS JAUNIEŠU BIEDRĪBAI BALVA!
8. decembrī konkursa „Darbs ar jaunatni 2014” apbalvošanas ceremonijā Rīgā tika sveikti Latvijas 

labākie darbinieki, organizācijas un pašvaldības darbā ar jaunatni un tas tika rīkots ikgadējās Jaunatnes 
politikas valsts programmas ietvaros. Kopumā konkursam tika iesūtīti 49 pieteikumi. Konkursa mērķis 
bija izteikt atzinību aktīvākajām pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītām personām un jaunatnes 
organizācijām par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijā. 

Biedrība „No idejas līdz attīstībai” tika nominēta kategorijā „Darbīgākā jaunatnes organizācija 
sociālās atstumtības mazināšanai un līdzdalības veicinā-
šanai jauniešu vidū” un septiņu pieteikumu konkurencē 
uzvarēja.

Biedrības mērķis ir palīdzēt jauniešiem ieraudzīt savu 
potenciālu, kā arī rosināt to izmantot sabiedrībai un pašu 
jauniešu izaugsmi veicinošai darbībai.

  Biedrība „No idejas līdz attīstībai” ir dibināta 
2009.  gadā, pateicoties jauniešu līderu un pašu jauniešu 
aktivitātēm un interesei darboties.  Biedrības darbība līdz 
šim noritējusi gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, rīkojot 
dažādus pasākumus Pāvilostas jauniešiem, kā arī sadarbojo
ties ar citu valstu jauniešu organizācijām. Biedrības aktivitāšu 
galvenais motīvs ir darboties un būt aktīvām ar savu līdzdalī
bu, radošumu un nepagurstošu interesi par apkārt notiekošo. 
Biedrība savās līdzšinējās aktivitātēs ir progresējusi un savu 
darbību nepārtraukti paplašina. Biedrības mērķis ir palīdzēt 
jauniešiem ieraudzīt savu potenciālu, kā arī rosināt to izman
tot sabiedrībai un pašu jauniešu izaugsmi veicinošai darbībai.

Neskatoties uz to, ka organizācija ir maza novada NVO, 
esam paguvuši veidot sadarbību ar vietējā, nacionālā un 
starptautiska mēroga organizācijām, iekļaujoties to orga
nizētās aktivitātēs. Organizācija pati veikusi starptautiskus 
projektus,  bijusi kā partneris  dažādos starptautiskos projek

tos, kā arī veicinājusi partnerību vietējā sabiedrībā. Pēdējais SIF atbalstītais un realizētais projekts „Radi 
dzīvi pats!” sākās pagājušā gada novembrī un turpinājās 11 mēnešus. Tā laikā ir notikušas neskaitāmas 
aktivitātes, apmācības un nodarbības. Mācījāmies angļu valodu, apguvām veselīgas dzīves veida pama
tus pie lektores Andželikas Kāles, sportojām, apguvām ielu vingrošanas pamatus. Visu projekta laiku 

apguvām dažādas tehnoloģijas rokdarbos un neaizmirstamas bija kulinārijas nodarbības. Bija iespēja 
tikties ar karjeras konsultantu, vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem. Ikvienam, kurš pie
dalījās, atmiņā palikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz Nīcu un Talsiem.

Biedrība saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras akreditāciju iesaistei Eiropas brīv
prātīgā darba projektos. Biedrība, kopš savas dibināšanas, ir palielinājusi dalību vietējās aktivitātēs, kā 
arī ievērojami cēlusi jauniešu iniciatīvu – jaunieši paši ģenerē idejas un īsteno aktivitātes ar nelielu 
biedrības atbalstu. Vairāk informācijas par projektiem lasiet mūsu mājas lapā www.nila.lv.

Kategorijā „Pašvaldības” pretendenti tika izvirzīti trīs kategorijās:
 ¾ Nominācijā „Straujākais lēciens darbā ar jaunatni attīstībai pašvaldībā” uzvarēja Raunas novada 

pašvaldība. 
 ¾ Nominācijā „Jaunietim draudzīgākā pašvaldība” uzvarēja Cēsu novada pašvaldība.
 ¾ Nominācijā „Darbā ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība” uzvarēja Daugavpils pilsētas paš

valdība.
Kategorijā  „Jaunatnes organizācijas un biedrības, kas veic darbu ar jaunatni”  pretendenti tika 

izvirzīti trīs kategorijās:
 ¾ Nominācijā „Darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstumtības mazināšanai un līdzdalī-

bas veicināšanai jauniešu vidū” uzvarēja biedrība „No idejas līdz attīstībai” no Pāvilostas. 
 ¾ Nominācijā „Pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija” uzvarēja biedrība „Zemgales NVO 

centrs” no Jelgavas. 
 ¾ Nominācijā „Straujākais lēcien  s jaunai jaunatnes organizācijai” uzvarēja biedrība „Jaunatnes če

modāns” no Rēzeknes. 
Kategorijā „Pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistītā persona” pretendenti tika izvirzīti trīs kategorijās:

 ¾ Nominācijā „Uzlēcošais jaunatnes darbinieks” uzvarēja Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu cen
tra direktore Linda VaškevičaVieta.

 ¾ Nominācijā „Aktīvākais jaunatnes darbinieks Latvijas un Eiropas ietvaros” uzvarēja Jelgavas no
vada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode. 

 ¾ Nominācijā „Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks” uzvarēja Saldus novada jaunatnes lietu 
speciāliste Rudīte Muraševa. 

Apsveikuma vārdus konkursa uzvarētājiem sūtīja arī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: 
„Ticu, ka mūsu valsts veiksmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki. Mēs katrs varam 
uzdot sev jautājumu – ko es kā vecāks, skolotājs, uzņēmējs, ierēdnis vai politiķis varu darīt, lai mudinātu 
Latvijas jauniešus izvirzīt drosmīgus un atbildīgus mērķus un atbalstītu viņus šo mērķu sasniegšanā. Jūs 
ar saviem darbiem rādāt teicamu piemēru. Vēlos sveikt visus mērķtiecīgos, aizrautīgos, idejām un iece
rēm bagātos jauniešus, kas uzņemas atbildību par savām izvēlēm gan lai veidotu veiksmīgu savu dzīvi, 
gan lai sniegtu savu ieguldījumu Latvijas izaugsmē,” bilda ministre.

Biedrības „No idejas līdz attīstībai” pārstāve Sintija Spriņģe (trešā no labās) ar balvu.

PĀVILOSTĀ VIESOJAS HOKEJISTI UN DĀVĀ ROTAĻLIETAS
18. decembrī Pāvilostas vidusskola un Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš” sadarbī

bā ar biedrību „No idejas līdz attīstībai” mazajiem pāvilostniekiem organizēja tikšanos ar Hokeja kluba 
„Liepāja” hokejistiem Dāvi Paipu, Bruno Zobi, Rodiju Rozmusu un Tomu Tillu, kuri pastāstīja par 
hokejista ikdienu,  mācībām un treniņiem. Puiši bija sagādājuši dāvaniņas – mīkstās rotaļlietas, kuras 
iegūtas hokeja spēles laikā.

Biedrības telpās tika skatīti arī video par HK „Liepāja”.
Informāciju sagatavoja Sintija Spriņģe

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.
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Labklājības ministrija (LM) no 2015. gada pirmā ceturkšņa bei
gām ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu nodrošinās 
subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarb
niekiem un gados vecākiem. Tādējādi minētiem cilvēkiem būs no
drošināta iespēja iekļauties darba tirgū.

To paredz otrdien, 23. decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru 
kabineta noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā si-
tuācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākuma „Sub-
sidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” 
īstenošanu. 

Iepriekšminētiem cilvēkiem būs nodrošinātas subsidētās darba

vietas pie darba devēja, nepieciešamības gadījumā tās būs pielāgo
tas cilvēku ar invaliditāti vajadzībām (atbilstoši ergoterapeita atzi
numam). Bezdarbnieki minētajās darbavietās varēs apgūt darbam 
nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, attiecīgi darba devēji 
arī saņems konsultācijas. Lai nodarbinātu cilvēkus ar invaliditāti, 
darbavietām piesaistīs nepieciešamos speciālistus (surdotulkus vai 
atbalsta personas). Bezdarbniekiem būs iespēja saņemt arī atbalstu 
reģionālajai mobilitātei. 

Kopumā laikā līdz 2023. gadam subsidētās darbavietās paredzēts 
iesaistīt aptuveni 4,7 tūkstošus bezdarbnieku.  

Lai arī kopējā situācija darba tirgū pēdējos gados uzlabojas, jop
rojām vairākām nestrādājošo iedzīvotāju grupām ir grūtības integ

rēties darba tirgū. Reģistrētā bezdarba līmenis 2014. gada novem
bra beigās bija 8,3%  jeb 79 869 bezdarbnieki.  Ilgstošie bezdarbnieki 
2014. gada novembra beigās bija 27 545 jeb 34,5% no kopējā reģis
trēto bezdarbnieku skaita, no tiem 29 313 jeb 36,7 % bija bezdarb
nieki vecumā no 50 gadiem un vecāki, 8424 jeb 10,5% bezdarbnieki 
ar invaliditāti, savukārt 7419 jeb 9,3% jaunieši bezdarbnieki (vecu
mā no 15 līdz 24 gadiem).

Minētās aktivitātes īstenošanas kopējais finansējums ir 29,2 milj. 
eiro, tai skaitā, ESF finansējums 24, 8 milj. eiro, valsts budžeta finan
sējums – 2, 6 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 1,8 milj. eiro.

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 
67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv

No 2015. gada turpinās nodrošināt subsidētās darbavietas 
bezdarbniekiem
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Pavisam nesen septembra mēnesī skolēni ar ziediem rokās devās uz mācību iestādēm, 
lai uzsāktu jauno 2014./2015. mācību gadu. Ātriem soļiem pagājis pirmais mācību semes-
tris un nu jau Ziemassvētku svinīgajos pasākumos skolās skolēni saņēma liecības, diplo-
mus un citus apbalvojumus.

Pirmie, kas saņēma savas 
liecības, bija Pāvilostas Māks
las skolas un Mūzikas skolas 
audzēkņi. 

Pāvilostas Mākslas skola 
svinīgo liecību izsniegšanu or
ganizēja 17. decembrī Pāvilos
tas izstāžu zālē, kur gan pašiem 
bērniem un skolotājiem, gan 
vecākiem un citiem interesen
tiem bija iespēja aplūkot  pirmā 
mācību pusgada skolēnu darbu 
skati. Kā pastāstīja skolas direk
tore Zane Eniņa, darbu skate ir 
svētki par labi padarītu darbu 
un tā atspoguļo visu audzēkņu 
veikumu no septembra mēneša līdz decembrim, gan to skolēnu, kas tikai šogad iesāka skolas gaitas 

Mākslas skolā, gan to, kuri jau 
mācās pēdējā – piektajā kursā un 
drīz gatavos savus diplomdar
bus. Pasākuma laikā direktore 
klātesošiem pastāstīja par kon
kursiem, kur audzēkņi piedalīju
šies, gan citām skolas aktualitā
tēm. Izskaņā visi Mākslas skolas 
skolēni no papīrā veidotām pašu 
plaukstas atspieduma rociņām 
salipināja zaļu skolas eglīti. Sko
las direktore novēlēja audzēk
ņiem, vecākiem un skolotājiem 
līksmi nosvinēt svētkus un kār
tīgi atpūsties, lai ar jauniem spē
kiem jau jaunajā gadā iesāktu 
otro mācību semestri.

Tajā pašā dienā ar 
audzēkņu un peda
gogu koncertu „Kopā 
Ziemassvētkos” svinī
gā liecību pasniegšana 
notika arī Pāvilostas 
Mūzikas skolā. Savus 
pirmā mācību pusga
da sniegumus rādīja 
instrumentālais un 
vokālais trio, ģitāristu 
ansamblis, klavieru, 
akordeona un vijoļ
spēles   audzēkņi. Bet 
koncerta noslēgumā 
Mūzikas skolas skolo
tājas ar labiem vārdiem un vēlējumiem saviem audzēkņiem izsniedza liecības. Skolas direktore 
Inga Šnore klātesošiem vēlēja svētīgu šo Ziemassvētku laiku, lai izdodas gan atpūsties, gan rast 

spēku un radošumu jaunajā mācību semestrī.
Savukārt Pāvilostas vidusskolā visa nedēļa 

pagāja Ziemassvētku zīmē. Otrdien, 16. de
cembrī skolu piepildīja kārdinoša piparkūku 
smarža, jo sākumskolas skolēni rosījās pipar
kūku darbnīcā. Krāsniņās cepās piparkūku 
zvaniņi, sirsniņas, eglītes un citi kārumi. Ik
vienam bija iespēja kļūt par labo brīnumdari: 
cept, veidot, gatavot, greznot, lai tālāk dotos uz 
Pāvilostas veco ļaužu pansionātu un ieprieci
nātu iemītniekus svētkos. Ziemassvētku laiks 
ir labdarības, došanas un pateicības laiks, tāpēc 
ik gadu skolēni  un skolotājas dodas apciemot 
tos, kuri šajos svētkos jūtas vientuļi.

Bet kamēr vieni ciemojās pan
sionātā, vidusskolas 1.  klasīte Zie
massvētku brīnumu devās   rast 
„Ievleju” mājās, kur sirdssiltie māju 
saimnieki Agita, Jānis, Līga, Linda 
un mazais Markus ar māsiņu Sāru 
skolēniem pastāstīja, kā rodas mai

zīte, un aicināja katram pašam izcept savu kukulīti un sacept milzum daudz piparkūku. Kamēr maizīte 
cepās, saimnieks Jānis izrādīja skolēniem savu senlietu krātuvi, bet piemājas kempingā bērni samek
lēja rūķu māju un citas rūķu lietas. Pēc labi padarīta darbiņa maizes ceptuvē, Ziemassvētku vecītis 
bērnus apbalvoja ar saldumu tūti.

Savukārt ceturt
diena bija tā diena, 
ko visi vidusskolas 
skolēni gaidīja ar 
nepacietību visu pir
mo semestri, jo tieši 
ceturtdien notika 
1.–12. klašu koncerts 
„Jautrais ceļojums 
uz Jauno gadu”. Šim 
koncertam skolēni un 
skolotājas sāka gata
voties jau ļoti laicīgi, 
jo uzdevums nebija 
viegls. Katrai klasei 
bija jāparāda, kā tiek 
svinēti Ziemassvētki 
citviet pasaulē. Un tā 
1. klase izlozēja Īriju, 
2. klase – Latviju, 3. klase – Indonēziju, 4. klase – Austrāliju, 5. klase – Ķīnu, 6. klase – Brazīliju, 
7. klase – Grieķiju, 8. klase – Ameriku, 9. un 10. klase – Ēģipti un Turciju, 11. klase – Itāliju, 12. kla
se  – Krieviju. Koncertu vadīja skolēnu līdzpārvaldes meitenes. Skolēni pie priekšnesumu veidošanas 
bija piegājuši ļoti radoši, asprātīgi un interesanti. Pēc jautrā koncerta skolēni palika lustēties Ziemas
svētku ballē.

Bet nākamā diena vidusskolā iesākās ar 
svētku brokastīm un Ziemassvētku koncertu, 
kurā uzstājās skolas 1.–5. klašu koris, ko vadīja 
skolotāja Dace Bunka. Koncertā tika izdzie
dātas ļoti skaistas un populāras Ziemassvētku 
dziesmas. Pēc koncerta skolēni pulcējās pa 
klasēm, kur tika izsniegtas liecības un saldumu 
pakas. 

Ar skolu daudzajiem Ziemassvētku 
pasākumiem ir noslēdzies pirmais mācī-
bu semestris. Skolēni ir devušies garajās 
Ziemassvētku brīvdienās, lai spēkpilni 
atgrieztos jaunajā gadā.

 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 
Foto:  M. Kurčanova, 

 Z. Uzare, T. Cābele

Skolās pirmais mācību semestris noslēdzies
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Elizabete Priedoliņa, 
Pāvilostas Mākslas skolas 5. kurss

PĀVILOSTAS 
VIDUSSKOLAS 

ZIŅAS
Mācību semestra noslēgums šogad Pāvil

ostas vidusskolā noritēja savādāk nekā citus 
gadus. Pēdējā skolas dienā skolēniem notika 
netradicionālas mācību stundas. Skolotāji bija 
sagatavojuši 15 darba stacijas, katra klase ap
meklēja septiņas. Šajās stacijās skolēni pildīja 
dažādus radošos uzdevumus, veica eksperi
mentus, spēlēja spēles. Īpaši sajūsmu skolē
niem radīja netradicionāli fizikas, ķīmijas un 
dabaszinību eksperimenti, piemēram, uzzi
nāja, kā darbojas vulkāns, ka elektrību vada 
gan desa, gan skābēts gurķis un citas intere
santas lietas. Par šo dienu bija gandarīti visi 
skolēni un skolotāji. Domāju, ka arī vecāki no 
saviem bērniem uzzināja daudz kā interesanta 
un pamācoša. Skolas mājas lapā var apskatīt 
arī fotogrāfijas no šī pasākuma. Paldies visiem 
skolotājiem par ieguldīto papildus darbu šo 
staciju sagatavošanā! 

1. semestra mācību sasniegumi
Šajā gadā Pāvilostas vidusskolā mācās 

122 skolēni.  Augsti sasniegumi (9 un 10 bal
les) mācībās ir 9 skolēniem, optimāls līmenis 
(6–10 balles) ir 91 skolēnam. Vidējā atzīme 
skolā ir 7, 27. Ļoti labi sasniegumi mācībās ir 
2.; 3.; 4.; 5. un 12. klases skolēniem. 

Sveicam mūsu izcilniekus Petru Perellu 
Griškēviču no 1. klases, Martu Zamarīti no 
5. klases un Mihaēlu Doroņinu no 7. klases!  
Viņu liecībās ir tikai 9 un 10 balles.

Skolēni, kuriem ir labi un teicami vērtē-
jumi:

1. klase: Emīls Kurčanovs, Gerda Lācīte;
2. klase: Madars Bērznieks, Rainers Zama

rītis, Gabriela VagotiņaVagule;
3. klase: Gusts Brūklis, Kristiāns Roberts 

Gertsons, Rihards Ķepsnis, Santa Ozoliņa, 
Valters Videnieks;

4. klase: Elīna Freidenfelde, Alise Alek
sandra Griškēviča, Elizabete Kiričenko, Mar
kuss Lazukins, Elvita Uzare;

5. klase: Rasa Lācīte, Aleksandrs Protopo
vičs, Toms Biģelis;

6. klase: Sanija Bērziņa;
7. klase: Markuss Grīnhāgens;
8. klase: Kristiāna Šeiko;
9. klase: Annija Ansone, Rūdolfs Prie

doliņš;
11. klase: Evita Jakovļeva, Kristaps Klaks, 

Andra Lanka;
12. klase: Linda Ansone, Terēze Cābele, 

Ģirts Jakovļevs, Maiga Uzare. 
 Informāciju sagatavoja 

 direktores vietniece Aina Jakovļeva

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
„Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Decembris ir Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas un došanas laiks. Un kā katru gadu decembra mēnesī Pāvilostas Mūzikas skola 
Pāvilostas sociālās aprūpes centrā rīkoja audzēkņu un pedagogu labdarības koncertu „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”. Šādu kon-
certu īsi pirms Ziemassvētkiem skola rīko jau no 1997. gada.

Koncerts tiek rīkots ar mērķi gan iepriecināt ar muzikālu priekšnesumu 
pansionāta iemītniekus un darīt viņu dienas gaišākas un priecīgākas, gan skolas 
audzēkņiem iemācīt iecietību un līdzjūtību.  

Koncerta iesākumā nelielu  dzejolīti deklamēja Elizabete Kiričenko, bet 
muzikālos priekšnesumus rādīja ģitāristi Mihaēls Doroņins un Elizabete 
Kiričenko, pianisti Rasa Lācīte un Sanija Bērziņa, akordeonists Markus La
zukins, vijolnieces Alise Griškēviča un Alīna Freidenfelde, kā arī vokālais trio – 
Krista Ziemele, Loreta Krafta, Anna Ansone, kas muzicēja kopā ar skolotāju 
Jeļenu Doroņinu. Arī skolotāja Antra Ķikute koncerta ietvaros klausītājiem 
veltīja dzejas vārdus.

Sirdssiltais pasākums noslēdzās ar kopīgu dziesmu dziedāšanu un 
labu vārdu veltīšanu viens otram.  

Marita Kurčanova, 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemassvētki Vērgales pamatskolā
19. decembrī noslēdzot pirmo 

mācību pusgadu, Vērgales pamat-
skolas skolēni sniedza koncertu 
Vērgales kultūras namā. Pasākumā 
ieradās arī kāds īpašs viesis  – Zie-
massvētku vecītis, kurš ļoti gribēja 
noskatīties visu to, ko skolēni visa 
gada garumā ir apguvuši. Par redzē-
to viesis bija ļoti priecīgs un slavēja 
bērnus par viņu veikumu. 

Ziemassvētku vecītim šajā vakarā tika 
ļoti atbildīgs uzdevums – palīdzēt mācību 
pārzinei apsveikt tos skolēnu, kuru sekmes 
bijušas tikai labas un teicamas. Savukārt 
direktors ar šiem skolēniem iededza eglītē 
svecītes. Īpašs pārsteigums bija brīnumsve
cīšu salūts. 

2014./2015. mācību gada 1. semestrī labi un teicami mā
cījās:

1. klase: Madara Brēdiķe, Paula Loreta Brēdiķe, Marta 
Vītoliņa, Viktorija Vihmane, Nikola Kraukle, Ilze Dārzniece.

2. klase: Arnita Aploka, Roberts Indriekus, Rūta Klāsēna, 
Kristers Ķuņķis, Mārtiņš Lagzdiņš, Gundega Matisone, Eli
zabete Nolmane, Beatrise Nolmane, Rihards Novads, Liene 
Pāvila, Reinis Vītoliņš.

3. klase: Jānis Bumka, Džeina Šervincka, Amanda Tro
fimova.                                                                                   

4. klase: Karīna Balode, Miks Kalējs, Emīls Sīpols.
5. klase: Sanija Monta Brēdiķe, Elīna Miltiņa, Eva Vītoliņa.
6. klase: Kristers Aploks, Maira Braže, Ieva Jēce, Andris 

Jēcis, Paula Pelnēna. 
7. klase: Elvita Petrauska, Marija Petrauska, Markus Ged

mins, Jānis Dunkers. 
8. klase: Laura Pirktiņa, Saiva Zauere.
9. klase: Marta Kalēja, Maiga Meļķe, Reinis Trofimovs, 

Annija Katrīna Zikmane.

Bet, lai saņemtu dāvanas no Ziemassvētku vecīša, katra klase bija sagatavojusi atsevišķu priekšnesumu. 
Vita Braže
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Ziemassvētki bērnudārzā „Kastanītis”
16. decembra pievakarē Vērgales kultūras namā pulcējās bērnudārza „Kas-

tanītis” audzēkņi, audzinātājas un vecāki, lai ar folkloristi un Rucavas tradīciju 
kluba vadītāju Sandru Aigari kopīgi ieskandinātu Ziemassvētkus. 

Tērpušies dažnedažādās maskās visi gāja jautrās rotaļās, izdziedāja ķekatu dziesmas 
un gāja rotaļās. Daudzi  jau  prata  tādas rotaļas kā „Neguli saulīte!”, „Bagātais koks” 
u.c. 

Pēc kārtīgas dejošanas un dziedāšanas saimnieces aicināja ķekatniekus mieloties 
pie bagātīgā svētku galda, kur netrūka dažnedažādu gardumu – kliņģeris, cūkas šņu
kurs, rudzu maize, pīrāgi, pelēkie zirņi un zāļu tēja. Bet, lai aizdzītu prom visu slikto 
un nākamajā gadā viss veiktos, gan maziem, gan lieliem bija jāvelk  bluķis. Te nu pie 
darba ķērās puikas ar saviem tētiem un bluķis no Vērgales kultūras nama  tika aizvilkts 
līdz pat bērnudārzam un iemests ugunskurā, lai viss sliktais sadeg ar gaišu liesmu. 

Tikmēr bērnudārzā bērnus jau gaidīja nākamais pārsteigums, jo ciemos bija atnācis 
Ziemassvētku vecītis, Sniegbaltīte un Rūķi. Viņi visu gadu bija čakli strādājuši, gādādami 
dāvanas bērniem. Bērni  savukārt bija sagatavojuši savus priekšnesumus, ko parādīt tāla
jiem ciemiņiem. Ziemassvētku  vecītis  teica  „Paldies!”  vecākiem,  kuri  nesuši uz bērnu
dārzu  ābolus  un  burkānus,  gādājuši  egles,  sarūpējuši  skaistas  pūcītes  un   visādi  citādi  
palīdzējuši  bērnudārzam. 

Noslēgumā bērni ar  vecākiem  devās  uz savām grupiņām, lai pie eglītes skaitītu 
dzejolīšus un saņemtu dāvanas!

Vita Braže

„Vāverēnu” grupiņas 
brīnišķīgie Ziemassvētki

Šogad „Vāverēnu” grupas bērni Ziemassvētkus svinēja citādāk nekā parasti. Ierosinājums 
nāca no bērnu vecākiem. Un tā, 15. decembrī, visi kopā devāmies uz Snēpeles pagasta „Mazsā-
liju dzirnavām”, kur tika organizēts Ziemassvētku pasākums. 

„Mazsāliju dzirnavu” pagalmā mūs sagaidīja rūķa tērpā ģērbies Ežuks ar diviem lieliem baranku gro
ziem. Sākumā nospriedām – tas cienastiņš bērniem, bet bija pavisam citādāk. Ežuks uzaicināja bērnus 
doties pie lielajām tāfelēm, kas atradās turpat blakus un palūdza uzrakstīt katram bērnam savu vārdu. Tad 
nonācām pie  pulksteņa, kurš rādīja gadalaikus un mēnešus. Bērniem bija jānosauc gadalaiks un mēnesis, 
kāds ir pašlaik. Kad pulksteņa rādītāji bija pareizi pagriezti, Ežuks jau aicināja doties tālāk.

Izrādījās, dodamies apciemot Grietu un Ansi – kuri mūs sagaidīja savā aplokā, draudzīgi rukšķēdami. 
Te nu tika likts lietā lielais baranku grozs. Un tad… mēs uzzinājām, kas ir baranku lietus! Bērniem visiem 
pēc signāla bija jāmet barankas pāri žogam, kur tās kāri sagaidīja abas mežacūkas Ansis un Grieta. Kas to 
būtu domājis, ka mežacūkām garšo barankas! 

Pamājuši sveikas Ansim un Grietai, devāmies pretī jauniem brīnumiem. Pļaviņā mūs gaidīja zirgi, kas 
dižojās Ziemassvētku rotās. Arī zirgu pavadoņi bija īstos rūķu tērpos. Bērni sēdās zirga mugurā un pavado
ņa vadībā jāja apkārt pļaviņai. Manuprāt, tas katram bērnam bija  liels piedzīvojums un neviens neizskatījās 
nobijies vai satraucies. Visi bija ļoti drosmīgi! Arī zirdziņi tika cienāti ar barankām un izskatījās, ka tās labi 
garšoja arī viņiem, ne tikai Ansim un Grietai.

Noglaudījuši zirdziņiem galvu, pateikuši paldies par vizināšanu, soļojām līdzi Ežukam uz briežu dār
zu. Ceļš pagāja nemanot, jo Ežuks iepazīstināja bērnus ar apkārtējo vidi – dīķi, upīti, pastāstīja, kas tur 
dzīvo. Parādīja, kur atrodas foreļu māja, kur iestādītas jaunās vīnogas. Jau iztālēm pamanījām briedēnus 
spriņģojam un jautri lēkājam, gaidot ciemiņus. Laikam jau zināja, ka kaut kas garšīgs tiem tiks. Ežuks mūs 
iepazīstināja ar bara vadoni, kam bija paši lielākie, skaistākie un žuburotākie ragi. Uzzinājām daudz jauna 
par briežu dzīvi, tikumiem un paradumiem. Tas bija ļoti interesanti un saistoši. Bijām atnesuši līdzi otro 
lielo baranku grozu, un bērni dāsni varēja sacienāt skaistos ragaiņus.

Ežuks jau atkal aicina ceļā un pamājuši sveikas briedēniem dodamies atpakaļ uz „Mazsāliju dzirnavām”, 
lai gaidītu ciemos Ziemassvētku rūķi ar sen gaidīto dāvanu maisu. Zālē mājīgi kuras kamīns un bērni nostā
jušies pie izrotātās egles, nodzied vecākiem veltītu dziesmiņu un apsveic tos ar pašu gatavotām apsveikuma 
kartiņām. Un tad jau Ziemassvētku rūķis aicina bērnus pie sevis, lai noklausītos viņu sagatavotos dzejolīšus 
un dāvinātu lielo saldumu tūtu.

Kad atbildīgais darbiņš padarīts, Ežuks aicina visus pie galda nobaudīt karsto dzērienu un kraukšķīgās, saldās 
piparkūkas. Katram līdzi ir mazs groziņš un visi cienasti tiek likti galdā un mielošanās var sākties. Bet, izrādās, tas 
vēl nav viss. Nenogurdināmais un dzīvespriecīgais Ežuks ir izdomājis vēl kādu jauku un radošu nodarbi.

 Kad visi ir pamielojušies un mazliet atpūtušies, bērni izlodājuši visus skaistās zāles stūrus, Ežuks sauc pie 
garā galda. Uz tā saliktas dažādu krāsu piparkūku glazūras un brūnas, dažādu formu piparkūkas. Katrs var 
ķerties pie darba un izpausties pēc iespējas radošāk. Un to arī visi  dara – bērni, mammas un tēti, par kuriem 
īpašs prieks.

 Kamēr izrotātās piparkūkas krāsnī cepas, vēl kāds mazs darbiņš padarāms. Jāizrotā piparkūku maisiņi – 
jāuzlīmē ziemeļbrieži un  sniegpārsliņas. Visi aizrautīgi strādā un var redzēt, ka tas aizrauj ne tikai bērnus, 
bet prieku sagādā arī pieaugušajiem. Cik jauki ir kaut  uz brīdi atgriezties brīnumainajā bērnu pasaulītē!

Gaidot piparkūkas, tiek piedāvātas puzles, kuras bērni liek kopā ar vecākiem, var izkrāsot arī zīmējumus. 
Un re, arī visas piparkūkas skaisti izcepušās un veiksmīgi atradušas savus īpašniekus. Ežuks sagatavojis vēl 
kādu pārsteigumu – visiem tiek dāvināts maisiņš ar „Ainiņas karamelēm”, kas ir dabīgs, pašu ražots produkts. 
Izskatās garšīgi! Un tad jau pienācis laiks teikt jaukajam Ežukam uz redzēšanos, un tiksimies citā reizē.

Domāju, lielākais ieguvums bērniem ir tas, ka viņi bija kopā ar vecākiem, kopā darbojās, kopā priecājās 
un dalījās iespaidos. Tāpēc sirsnīgu paldies saku visiem vecākiem, kuri bija kopā ar bērniem. Paldies arī 
tiem vecākiem,  kas savus bērnus uzticēja mums, lai arī viņiem būtu aizraujoši Ziemassvētki.

 Īpašs paldies Paulas mam
mai, Ivetai Pētermanei, kas  or
ganizēja pasākumu, kurš sniedza 
tik daudz prieka gan bērniem, 
gan vecākiem. Paldies arī PII 
„Dzintariņš” vadītājai Montai 
par sarūpēto autobusu, kurš mūs 
aizvizināja uz  pasākuma norises 
vietu. Un, protams, sirsnīgs pal
dies „Mazsāliju dzirnavu” dar
bīgajam Ežukam, Ziemassvētku 
rūķim un visiem pārējiem, kas 
rūpējās, lai sagādātu mums pa
tiesu prieku!

„Vāverēnu” grupas skolotāja 
 Inga Leja Fo

to
: I

ng
a 

Le
ja

Fo
to

: V
ita

 B
ra

že



11

2015. gada  JANVĀRIS izglītība

Ziemassvētku laiks pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” ir bijis dažādiem notikumiem 
bagāts. Tas bija dāvināšanas un dāvanu saņemšanas laiks, steigas un darbīguma pilns. Tas sākās ar 
gatavošanos svētkiem un pašām svētku dienām un turpinās ar kluso pēcsvētku laiku, kad varam 
atskatīties uz to, cik paspējām, cik piedzīvojām, cik devām, cik guvām un katrs savā sirdī un prātā 
izauklēt idejas un enerģiju Jaunā gada darbiem.

Šogad Ziemas
svētki pie mums 
atnāca salijuši, iz
mirkuši, garos gu
mijas zābakos. Kad 
svētku sajūtu neat
nes baltais sniegs, 
tai nedaudz jāpa
līdz rasties. Par to 
šogad atkal godam 
parūpējās iestādes 
padomes vecāki un 
darbinieki. Kā čak
li rūķi viņi rūpējās, 
lai laikā, kad tikai 
līst un līst, bērniem 
tiktu sniega bum
bu velšanas prieks. 
Iestādes laukumā 

kādā rītā bija saradušās smaidošas „sniega” bumbas, kas to vien gaidīja, lai bērni viņas veltu šurpu 
un turpu. Koki iestādes laukumā bija saģērbti svētku drānās un zaros tiem karājās milzu rauši – 
piparkūkas un kliņģeri. Darbinieki parūpējās, lai iestādes logos virpuļotu jautras sniegpārsliņas, 
lai grupās un zālē rotājumi kaut nedaudz mums atgādinātu par sniegu un Ziemassvētkiem. 

Paldies čaklajiem vecākiem no iestādes padomes, kas radīja svētku sajūtu iestādes laukumā. Īpašs 
paldies Vinetai un Uģim Zaļkalniem, Aritai Brūklei, Sanitai Krēsliņai un Ivetai un Jānim Pēterma
ņiem. Paldies arī Vadimam Drišļjukam, kurš gluži kā Ziemassvētku vecītis ar izdevniecības „Mia – 
Press” un grāmatu autora Mika Valdberga ziedot prieka palīdzību bija sagādājis visiem pirmssko

las iestādes bērniem 
lielisku dāvanu – 290 
dažādas šī autora 
grāmatas. Paldies 
Hornu ģimenei par 
negaidīto pārsteigu
mu – SIA „Narvesen 
Baltija” kolektīva 
dāvāto sulas glāzi 
katram bērnam Zie
massvētkos.

Laikā, kad katrs 
sapņo par to, kādu 
dāvanu Ziemassvēt
ku vecītis atnesīs, 
mēs mācāmies arī 

dāvināt. Pēc vecāku ierosinājuma, ar iestādes padomes atbalstu, pirmsskolas iestādes „Dzintariņš” 
vecāki un bērni iesaistījās akcijā „Piepildīsim Lielo dāvanu maisu”. Kādā dienā pirms Ziemassvēt
kiem Ziemassvētku vecītis un Rūķupes Rūķi ieradās pirmsskolas iestādē pēc sarūpētajām dāva
nām. Tur bija gan ievārījuma burciņas, gan drēbītes, kas pašiem vairs neder, gan rotaļlietas, gan 
mašīnas sēdeklītis, kas kļuvis par šauru, gan arī kāds saldumiņš. Ziemassvētku vecītis pateicās 
par palīdzību un solījās nogādāt dāvaniņas ģimenēm, kam šīs lietas ļoti nepieciešamas, bet pašus 
dāvaniņu gādātājus pacienāja ar gardām karamelēm. 

Vēl Ziemassvētku laikā pirmsskolas iestādi apciemoja četri hokejisti no hokeja kluba „Liepāja”. 

Viņi uzdāvināja pirmsskolas un 1.–4. klašu skolēniem iespēju tikties un uzdot milzum daudz jau
tājumu. Atbildēs bērni noskaidroja ne tikai to, ko puiši ēd, bet arī to, cik sver ripa un cik hokeja 
nūjas tiek salauztas vienas hokeja sezonas laikā, un vēl, un vēl par un ap hokeju. Noslēgumā puiši 
uzdāvināja bērniem mīkstās rotaļlietas. Biedrības „No idejas līdz attīstībai” telpās bērniem bija 
iespēja noskatīties filmiņu par to, kā hokejisti ieguva rotaļlietas, kas bija atceļojušas pie viņiem. 
Paldies hokejistiem Tomam, Dāvim, Bruno un Rodijam, ka mēroja ceļu pie mums, bet Sintijai un 
Intai par operativitāti, sagādājot iespēju noskatīties video.

Tā pietuvojās 
Saulgriežu laiks un 
pirmsskolas iestā
des „Dzintariņš” 
bērni un darbinie
ki atkal vilka bluķi 
apkārt savai iestā
dei, lai tas savāktu 
sevī visu vecā gada 
grūtumu, slimības 
un likstas, un sa
dedzināja par zīmi, 
ka Jauns gads var 
sākties un mēs visi 
ļoti gaidām saules 
un gaismas atgrie
šanos.

Bet tad, kādu 
dienu nepacietīgie 
„Vāverēnu” grupas bērni, saklausījušies pasaku par piparkūku vīriņu Kraukšķīti, kas ne varēja sagaidīt 
Ziemassvētkus un pats devās tos meklēt, kopā ar vecākiem nolēma doties pretī Ziemassvētkiem. Viņi 
nolēma Ziemassvētkus meklēt Snēpelē, jo tur esot ziemeļbrieži un varbūt ir arī pats Ziemassvētku ve
cītis!? Atgriezušies no ekskursijas bērni stāstīja brīnumu lietas – viņi esot cepuši un rotājuši pipar
kūkas, piedzīvojuši „baranku lietu”, barojuši ziemeļbriežus, jājuši ar zirgu un saņēmuši saldumu 
pakas no rūķa. Pašu Ziemassvētku vecīti gan viņiem nelaimējās satikt. Paldies Ivetai Pētermanei 
par ekskursijas organizēšanu un vecākiem par iesaistīšanos.

„Taurenīšu” 
un „Saulītes” 
grupu bērni 
Z i e m a s s v ē t 
kus sagaidīja 
mājās  – savā 
p i r m s s k o l a s 
iestādē – gan 
dziedāja, gan 
dejoja, gan 
dzejoļus skaitī
ja. Satika Zie
massvētku ve
cīti un rūķi ar 
saldumu mai
su. Paldies Sil
vai Vārsbergai!

Paldies ik 
vienam un kat
ram, kas mūs 
atbalstījuši, pa
līdzējuši, iestājušies par mums un bijuši kopā ar mums – pirmsskolas izglītības iestādes „Dzin
tariņš” bērniem un darbiniekiem. Lai Ziemassvētkos krūtīs iekrīt balts sniegs, lai dara gaišas un 
labestīgas domas.

Maniem darbiniekiem, lai veselība un darba prieks, lai saticība un mīlestība katrā mājā!

    Pāvilostas PII „Dzintariņš” vadītāja Monta Pētermane

Ziemassvētku laiks pirmsskolā „Dzintariņš”
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2015. gada  JANVĀRISkultūra

Pāvilostas novada dejotāji 
piedalās labdarības 

koncertā
13. decembrī Aizputes sporta hallē Liepājas deju apriņ

ķa dejotāju lielkoncertā pulcējās 22 deju kolektīvi, lai nu jau 
piekto gadu atbalstītu labdarības akciju ,,No sirds uz sirdi”. 

Lielkoncertā ,,Deja no sirds uz sirdi” piedalījās ap 400 tau
tisko deju dejotāji no Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Grobi
ņas, Vaiņodes, Priekules un Durbes novadiem. Pāvilostas no
vadu pārstāvēja Vērgales tautisko deju kolektīvs ,,Vērgalīte” 
un Pāvilostas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs. 
,,Vērgalīte” izdejoja trīs dejas, ko apguvuši vien šosezon, – 
,,Šķetināmais šēmenis”, ,,Ābrampolka” un ,,Es pazinu to mei
tiņu”, bet Pāvilostas vidējās paaudzes dejotāji rādīja  ,,Rudzu 
maize, kviešu maize” un ,,Kad tie zēni Prūšos gāja”. Koncertu 
kuplināja arī Kazdangas pūtēju orķestris. 

Koncerta noslēguma daļā visi kolektīvi vienojās kopīgā 
dejā ,,Līgo danči”, ko veidojis Liepājas deju aprinķa jaunais 
virsvadītājs Jānis Purviņš, kurš pirmo reizi bija ieradies ap
skatīties uz Liepājas deju aprinķa dejotājiem.

Ieva Kupše un Marita Kurčanova

Senioru pēcpusdiena Vērgalē  Tuvākie svarīgie datumi
Esam sākuši veiksmīgi jaunu gadu ar jauniem mērķiem, 

cerībām, solījumiem, apņemšanos. Janvāris – pārdomu un 
izvērtējuma laiks, bet jau 15. februārī uz koncertu Vērgales 
kultūras namā Jūs visus ielūdz dziedātājs Roberto Meloni 
un laiks gatavoties arī ģimeņu vakaram 6. martā. Domā
sim pozitīvi, nekautrēsimies saskatīt labo, saklausīt apkār
tējos un darīt reālus darbus kopējās kultūras lietas labā! 
Tolstojam  ir labi vārdi ,,Cilvēkam jābūt laimīgam. Ja viņš 
tāds nav, tad pats vainīgs’’. Es novēlu mums būt laimīgiem! 

Vērgales kultūras namā Jūs visus vienmēr gaidot – 
Velga

11. decembrī Vērgales kultūras 
namā seniori no Vērgales, Ziemupes, 
Saraiķiem, Ploces un Bebes pulcējās uz 
gadskārtējo senioru atpūtas pasākumu 
„Kad decembrim vārti vaļā, mēs sanāk
sim visi kopā”. Kopā ar visiem bija arī 
atraktīvie seniori no Pāvilostas. Vērga
les kultūras nama foajē bija apskatāmi 
pāvilostnieces Baibas Blaubārdes rok
darbi – adīti cimdi un zeķes.

Pasākuma pirmajā daļā seniorus ar 
koncertu priecēja Vērgales pamatskolas 
skolēnu deju kolektīvi skolotājas Sigitas 
Freimanes vadībā un bērnu vokālais 
ansamblis, skolotājas Maritas Kalējas 
vadībā. Interesanti bija klausīties 6. kla
ses skolnieka, titula „Lielais stāstnieks” 
ieguvēja, Dāvja Helmšteina stāstītās 
anekdotes un stāstu par baronu Bēru.

Koncerta otrajā daļā savas skaistākās 
dziesmas izdziedāja Nora un Ojārs, bet 
īpašs prieks bija par Noras sacerēto me
lodiju Rasmas Vērnieces dzejolim. Dziesmas mijās ar dzejas 
rindām, kuras lasīja Velga. Vēlāk savukārt Vērgales pamat
skolas folkloras kopa „Čabraki” ieradās pie senioriem, lai 
parādītu šogad izveidoto programmu „Mantojums”. Tika 
dziedātas tautas dziesmas un atpūtas pasākuma dalībnieki 
kopā ar bērniem izlocīja kājas jautrās rotaļās. 

Par raitu dejas soli visu pēcpusdienu gādāja populā
rais duets no Vērgales Nora un Ojārs. Abiem dziedātā
jiem pirms dažām dienām bija nozīmīgas dzīves jubilejas, 
tādēļ klātesošie viņus sveica ar ziediem, laba vēlējumiem 
un dziesmu. Visi seniori saņēma dāvanas – atstarotājus 
no kāda īpaša Ziemassvētku vecīša, kurš pats bija labi sa
redzams un vēlēja citiem būt redzamiem. Jautrus mirkļus 
visiem sagādāja vērgalnieces Valijas Vilsones stāstītās anek
dotes un saraiķnieces Ainas Šteinbergas vadītās atrakcijas. 
Pēc tā visi labprāt baudīja „Kalniņkalnu” un „Muižkalniņu” 
gardo un ļoti skaisto torti!

Mīļā un siltā gaisotnē ātri aizritēja atpūtas vakars. 
Vērgales kultūras nama vadītāja saka paldies pasākuma 

atbalstītājiem – Zigismundam Sadauska kungam, Edijam 
Aplokam, Naurim Vītolam un „Kalniņkalnu” un „Muižkal
niņu” kolektīvam, skolas saimniecēm, galda klājējām – Ļu
dai, Ilzei un Aigai. Paldies Dzintaram Semenkovam par 
sarūpētajiem atstarotājiem senioriem.

Uz tikšanos nākamajā gadā!

Vita Braže

5. decembrī Pāvilostas novada bibliotekāri piedalījās Lauku bibliotēku atbalsta biedrības gada noslēguma pasākumā Sa
lacgrīvā.

Ik gadu uz noslēguma pasākumu pulcējas bibliotekāri, lielākie grāmatu izdevēji, kā arī grāmatu autori – rakstnieki un 
mākslinieki. Šogad pasākumā bija vairāki jauninājumi. Šoreiz vadības grožus no iepriekšējiem pasākuma vadītājiem LBAB 

vadītājas Birutas Eglītes un rakstnieka Ērika Hānberga 
bija pārņēmuši aktieris Andris Bulis un pasākumu vadī
tājs Kristaps Menniks.

    Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad  tika pasniegta 
„Lielā lasītāju balva” septiņās nominācijās – oriģinālpro
za, oriģināldzeja, tulkotā daiļliteratūra, bērnu oriģināl
literatūra, tulkotā bērnu literatūra, tulkotā dokumentālā 
literatūra, kā arī dokumentālā un zinātniski populārā 
oriģinālliteratūra. Līdz šim novada  bibliotēkas apkopoja 
pēdējā gadā lasītākās grāmatas, bet šogad tika apbalvotas 
pēdējos trīs gados lasītāju visbiežāk bibliotēkās izvēlētās 
grāmatas. Tādējādi vairākās nominācijās balvas ieguva 
tās pašas grāmatas un tie paši autori, kas pagājušā gadā. 

Mairita Vītola

Novada bibliotekāri viesojas Salacgrīvā

Ciemos uz bibliotēku
11. decembrī uz pirmo tikšanos ar bibliotēku bija aicinā

ti Pāvilostas pirmsskolas „Dzintariņš” grupiņas „Vāverēni” 
bērni ar audzinātājām un auklīti.

Ekskursija notika pa  bibliotēkas telpām. Noskaidrojām, 
ko dara bibliotēkā, kā tiek izsniegtas grāmatas un žurnāli. 
Bērniem ļoti patika Bērnu lasītavas telpa.

Skatījāmies multfilmu par  divu vāverēnu Chipa un Deila 
nerātnajiem piedzīvojumiem, kā arī bērni piedalījās radoša
jās darbnīcās, gatavojot  rotājumus grupiņas eglītei.

Paldies par atsaucību!
 Mairita Vītola

Ziemassvētku pasākums 
Rīvas bibliotēkā

23. decembrī Rīvas bibliotēkā notika pasākums „Ziemas
svētki klāt”. Pārrunājām aizvadītajā gadā piedzīvoto, gan 
labo, gan ne tik labo.

Visi piedalījās dažādās spēlēs un atrakcijās. Skaitīja Zie
massvētku dzejoļus, kā arī atcerējās interesantus atgadījumus 
no ķekatās iešanas agrākos  laikos.

Pateicos visiem aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem. No
vēlu jaunajā gadā izlasīt daudz interesantu grāmatu un gūt 
daudz jaunu zināšanu un iespaidu. Lai laimīgs un bagāts Jau
nais gads!

Vizma Ansone

Deju kolektīvs „Vērgalīte”.

Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Fo
to

: I
ev

a 
Ku

pš
e

Fo
to

: V
. B

ra
že



13

2015. gada  JANVĀRIS kultūra

Fo
to

: M
. H

or
na

Piedzīvojumi Rūķupē
Tā bija sestdienas pēcpusdiena Ziemupē īsi pirms Ziemassvētkiem. 

Piejūras mežs Rūķupē bija pilns ar lukturīšu gaismu un klusumu. Bija 
ugunskurs un uguns šovs, bija silta tēja, vējš un mazliet lija lietus. Bija 
arī pilnīgi nereāla, vārdos neizsakāma, un līdz šim nekur citur nerodama 
sajūta. Līdz šim neticēju, ka var apstāties tas skrējiens, kas uzņēmis 
neaptveramus ātrumus starp bērnudārza eglīšu pasākumiem, skolu 
koncertiem un dāvanu medībām veikalos, kamēr prāts plāno, ko likt galdā 
svētku vakarā, ko vilkt mugurā uz Ziemassvētku balli un ar ko iepriecināt 
ciemos sabraukušo radu un draugu pulkus. Neticēsiet, bet Rūķiem 
tajā sestdienas vakarā bija izdevies apstādināt laiku un pārtraukt trako 
pirmssvētku skrējiena drudzi. 

Tagad pēc svētkiem, rakstot šo, varu teikt, ka esmu saņēmusi šo 
Ziemassvētku dārgāko dāvanu – brīdi, kad apstāties un pabūt ar sevi šeit 
un tagad. 

Rūķupes Rūķi, pierakstiet – 2015. gada Ziemassvētkos man lūdzu tieši 
šo pašu dāvanu. Jau iepriekš pateicos! 

Nākamajā dienā braucam uz Rūķupi atkal. Šoreiz nav vairs sajūtas, bet 
ir brīnumi. Kinoloģiskā kluba AKO suņi rāda, ko māk. Vēl šeit var uztaisīt 
savu īpašo sniegavīru. Lai gan nav sniega, Rūķu meitenes uzbūrušas visu, 
lai sniegavīri taptu. Un kas pats galvenais – Vecītis. Pavisam īsts, pavisam 
vislabākais. Mazliet gan aizsmacis, bet kā vienmēr izcils. Veselību, Vecīti, 
lai vēl simts gadus labos darbus vari darīt!   

Paldies Rūķi, ka esat un tiekamies nākamajos Ziemassvētkos!
Priecīgais pasākuma apmeklētājs

Ziemassvētku tirdziņš Pāvilostā
20. decembrī jau piekto gadu 

pēc kārtas notika Ziemassvētku 
tirdziņš, kura iniciatori un orga
nizatori ir biedrība „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” 
sadarbībā ar Pāvilostas kultūras 
namu un Pāvilostas pašvaldības 
finansiālu atbalstu.

Tāpat kā citus gadus pircēji 
varēja iegādāties dzijas un rok
darbus, pašceptu maizi, mājas 
kūkas un plātsmaizes, garšvielas, 
kokamatnieka izstrādājumus, 
sve ces, rotas un Pāvilostas audē
ju kopas austās segas un grīdas 
celiņus. Šogad pasākumā pirmo gadu piedāvājām koncertu, kurā dziedāja un muzicēja Pāvilostas kultūras nama 
ansamblis „Burbulīši” Aijas Gertsones vadībā un Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar skolotājām Daci 
Bērznieci, Jeļenu Doroņinu un vijolnieci Gunu VagotiņuVaguli. Rīkojām arī pircēju loteriju. Paldies par jauko ideju 
Tamārai Kurzemniecei. Jau otro gadu tirdziņš no tirgus laukuma pārcēlies uz mājīgajām kultūras nama telpām un 
kā katru gadu tirgus apmeklētājus 
cienājām ar pelēkajiem zirņiem 
īsti latviskā gaumē. 

Paldies saimniecēm 
Austrai Paulovskai un Gitai 
Mackēvičai un viņu palīgam 
Ērikam Bun kam.  Paldies arī 
Uldzei Liepiņai par garšīgā 
siltā dzēriena saga tavošanu. 
Vislielākais paldies kul
tūras nama vadītājai Sil
vai Vārsbergai par aktīvu 
līdzdalību un organizatorisko 
jautājumu kār tošanu.

Marita Horna, 
biedrības „Pāvilostas 

kultūrvēsturiskais vides 
centrs” vadītāja 

Ziemas saulgrieži Ziemupē
Ar uguns svētīšanu, spēka dziesmām un 

bluķa vilkšanu 21. decembra vakarā Ziem
upē tika svinēti ziemas saulgrieži. Šī diena 
bija visīsākā un tai sekoja visgarākā nakts. 
Tie ir Saulgrieži, ko dēvē arī par ziemas sā
kumu. Saulgrieži ir laiks, kad saules siltums 
un devums iet mazumā, tā atrodas savā ze
mākajā punktā un mēs ar uguni palīdzam 
gan saulei, gan sev – attīrāmies, ziedojam un 
uzņemam saules un uguns enerģiju. Tāpat 
kā agrāk, arī mūsdienās ir aktuāli vilkt blu
ķi, iziet senču rituālus, lai veicinātu labklājī
bu, gūtu svētību un dotu to citiem.  

Pēc uguns rituāla Ziemupes stāvlaukumā 
tika vilkts bluķis. Pirmās to izdarīja stāvlau
kuma saimnieces – Daina un Daiga, bet tālāk 
ceļš turpinājās uz ziemupnieku mājām, kur 
svētība ne mazāk nepieciešama. Ar prieku 
lielo ķekatnieku pulku savās mājās uzņēma 
Zentas tante un Veltas tante, kā arī viesmīlī
gie „Kaiju” saimnieki. Ar visiem izdancojās 
Lācis un varēja doties tālāk. Pie Ziemupes 

tautas nama 
tika iedegta 
galvenā Ziem
upes egle. Blu
ķis tika vilkts 
arī ap Ziemupes 
tautas namu un 
vēlāk sadedzi
nāts ugunskurā. 
Jautras izdarī
bas – rotaļas un 
danči turpinājās 
Ziemupes tau
tas namā, kur 
nama saimnie
ces bija sarūpē
jušas gardu cie
nastu! 

Vita Braže  

Ziemassvētki Saraiķos
20. decembra pievakarē Sa

raiķu bibliotēkā notika Ziemas
svētku pasākums. Rosība tur 
nenorima visas dienas garumā, 
tika dekorētas telpas un gata
vots svētku cienasts.  Vakars 
iesākās ar bibliotēkas vadītājas 
Ingūnas Kopštāles apsveikumu 
Ziemassvētkos un pārdomām 
par to, ko mums katram nozī
mē dāvana, kas vispār ir dāva
na un kādēļ tās mums ir nepie
ciešamas. Pēc tam ikviens tika 
uzaicināts kopīgi izrotāt svētku 
eglīti. Katrs, iekarot eglītes zarā 
rotājumu, varēja izteikt vēlēju
mu svētkos vai noskaitīt dzejo

līti. Pasākums turpinājās 
ar dažādām interesantām 
izdarībām. Bibliotēkas 
jaunākās paaudzes lasī
tāji sarīkoja modes skati 
ar stilistu un konsultan
tu piedalīšanos, tādējādi 
uzzinājām, kādas modes 
tendences dominēs 2015. 
gadā. Pēc īpašas metodes 
tika noskaidrots ātrākais 
lasītājs un tika spēlētas 
erudīcijas spēles.

Bibliotēkas vadītāja 
saka paldies visiem, kuri 
atbalstīja šo pasākumu un 
piedalījās tajā!

Vita Braže

Fo
to

: V
. B

ra
že

Fo
to

: M
. H

or
na

Fo
to

: V
. B

ra
že

Fo
to

: V
. B

ra
že



14

2015. gada  JANVĀRISkultūra

Tautisko deju koncerts „Tuvāk saknēm”
22. decembra vakarpusē Pāvilostas kultūras nams rībēja no dejotāju soļiem un skatītāju 

aplausiem, jo kultūras namā notika tautisko deju koncerts „Tuvāk saknēm”.
Koncerta autore ir tautisko deju vadītāja Daiga Cābele, kura pagājušā gadā pirmo reizi 

iepriecināja pāvilostniekus un pilsētas viesus ar burvīgu deju uzvedumu – koncertu „Īsu brīdi 
pirms”. Šogad deju koncerts tika veidots ar domu par latviešiem un Latviju, par zemi, kurā 
esam iesakņojušies līdz pašiem dziļumiem, par senčiem un ģimeni, kas ir katra cilvēka būtība 
un esības apzināšanās, tāpēc  koncertā caurstrāvoja latviskuma, ģimenes un tradīciju stīga. 

Koncertā piedalījās visi Pāvilostas kultūras nama tautisko deju kolektīvi un par godu šim 
koncertam arī atjaunotais Jauniešu tautisko deju kolektīvs, koncertā piedalījās arī pirmssko
las „Dzintariņš” mazie dejotāji. Kopumā uz skatuves savu stāstu izdejoja vairāk kā 100 dejo
tāju. Koncertu kuplināja arī Sakaslejas ansamblis.

Liels paldies par jauko koncertu jāsaka arī deju vadītājam Eināram Vārsbergam un kultū
ras nama kolektīvam, kuri bija Daigas un visu dejotāju lielais atbalsts.

Pozitīvās un labās atsauksmes no skatītājiem pēc koncerta liek domāt, ka šāds koncerts 
īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem būs jau kā viens no tradicionālajiem pasākumiem Pāvilostas 
kultūras namā.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Svētki pašiem mazākajiem
26. decembrī Vērgales kultūras namā uz Ziemassvētku pasākumu tika aicināti paši mazā

kie Vērgales pagasta bērni.

Rūķi no Laimes zemes bērniem bija sagatavojuši dažnedažādus pārsteigumus. Ziemassvēt
ku vecītis nedaudz aizkavējās, jo tam bija salūzušas kamanas, tādēļ visas rūpes par svētkiem 
uzņēmās viņa uzticamie palīgi Rūķi – Čabulīte, Ciparu Rūķis un Piparu Rūķis. Tiesa gan, nā
cās krietni papūlēties, lai uzmodinātu Piparu Rūķi, jo tas visu nakti bija čakli strādājis – cepis 
piparkūkas. Visu precīzi vienmēr izskaitļoja Ciparu Rūķis un deva norādījumus kā pareizi 
veicami darbi. Bērni tika aicināti pie īpašas lādes, kurā tika samesti un noglabāti visi šī gada 
niķi. Rūķi kopā ar bērniem rotāja svētku eglīti un cēla sniegavīru. Čakli darbojoties visus pār
steidza Ziemassvētku vecītis, kurš laimīgi bija nokļuvis Vērgalē. Viņš savukārt aicināja bērnus 
doties ceļojumā ar vilcienu, kurš piestāja dažādās pieturās. Bet pēdējā pieturā izskanēja bērnu 
sagatavotie dzejolīši un dziesmas, par ko no Ziemassvētku vecīša tika saņemtas dāvanas!

Vita Braže

Svētku eglīte pirmsskolas bērniem
Uz jauku un sirsnīgu pasākumu Pāvilostas 

un Sakas pagasta mazākos bērnus 29. decem
brī Pāvilostas kultūras namā aicināja Krust
māte MūMū, lai kopīgi svinētu Ziemassvētkus 
un sagaidītu Ziemassvētku vecīti, kurš katram 
bērnam bija sagādājis salduma paciņu. 

Krustmāte MūMū jeb Latvijā labi zināmā 
Zilā govs kopā ar krustmeitu Aitiņu, Vilciņu 
Valfredu un lielo hokeja fanu Stārķi, kas šo
ziem aizķēries Mūmū bēniņos, bērniem nelie
lā uzvedumā caur dziesmām, dejām un jautru 
spēlēšanos parādīja, ka Ziemassvētki ir tas brī
numu laiks, kad labais uzvar ļauno un tumsas 
vietā nāk gaisma.

Pēc audzinoši izklaidējošā stāsta Krustmāte 
MūMū ar bērniem sauca Ziemassvētku vecī
ti, kurš caur baltajiem sniegiem un puteņiem 
steidzās pie bērniem, lai izdalītu svētku paci
ņas. Kad Ziemassvētku vecītis bija ieradies un 
ar visiem sasveicinājies, varēja sākties jautras 
rotaļas, dziesmas un dejas.

Pasākuma izskaņā katrs bērns Ziemassvēt
ku vecītim pastāstīja savu iemācīto dzejolīti, bet Ziemassvētku vecītis viņiem atdarīja ar laba 
vēlējumu Jaunajā gadā un salduma paku.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Uzmanību – 
izmaiņas Meža likumā!

Zemkopības ministrija atgādina, ka no 2015. gada 1. janvāra stājas spē
kā grozījumi Meža likumā, kas mazinās atšķirību starp kadastrā uzrādīto 
un dabā patiesi izmantoto zemes lietošanas veidu.

Izmaiņas likumā nosaka, ka turpmāk par mežu tiks uzskatītas platības 
un uz tām tiks attiecināts Meža likums, kurās pārskatāmā vēsturē mežs 
nav bijis, bet ir izveidojies koku apaugums, kas lielāks par 0,5 ha un kurā 
koku augstums pārsniedz 5 metrus, un koku skaits ir pietiekami liels (vai
rāk nekā 1300 vai 1500 koku atkarībā no sugas). Tas attiecas uz bijušajām 
lauksaimniecībā izmantojamām vai citu kategoriju zemēm.

Zemkopības ministrija (ZM) uzsver, ka jaunais regulējums neuzliek 
būtisku administratīvo slogu, kā arī neierobežo zemes īpašniekiem iespē
ju atgriezt zemi atpakaļ lauksaimnieciskai ražošanai.

No 2015. gada 1. janvāra uz šīm platībām, kurās ir izveidojies mežs, 
pilnībā tiks attiecinātas Meža likuma prasības. Valsts meža dienestam 
(VMD) būs iespējams kontrolēt šādu mežu apsaimniekošanu un koksnes 
ieguvi arī šajās platībās. To nosaka Meža likuma 3. panta pirmās daļas 
2. punkts.

Šādi likuma grozījumi bija nepieciešami, lai mazinātu atšķirību starp 
mežu platībām „de jure” (zemes lietošanas veids zemes kadastrā – mežs) 
un platībām „de facto” (zemes lietošanas veids dabā – cits). Saskaņā ar 
valsts statistikas datiem atšķirība starp meža platībām „de jure” un „de 
facto” ir ap 260 tūkst. ha, no tām 130 tūkst.   ha platībā mežaudzes jau 
atbilst Meža likumā noteiktajam meža jēdzienam. Otrkārt, šie grozījumi 
bija nepieciešami, lai novērstu dažādu traktējumu un konfliktu iespējas, 
jo iepriekš bez precīzi noteiktiem kritērijiem, uz ko attiecas Meža likums, 
saskaņā ar meža definīciju to varēja attiecināt praktiski uz jebkuru koku 
apaugumu.

Zemkopības ministrija uzsver, ka ne visas ar kokaugiem aizaugušās 
platības atbildīs Meža likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkta 
nosacījumiem. Minētie Meža likuma grozījumi neattieksies uz krūmājiem 
un teritorijām, kurās ir ieauguši atsevišķi koki, kā arī teritorijām, kurās 
koki nav sasnieguši piecu metru augstumu vai kopējā platība ir mazāka 
par 0,5 ha vai koku skaits ir mazāks par minimāli nepieciešamo. Šajās 
teritorijās arī turpmāk koku ciršana notiks saskaņā ar MK 2012. gada 
8. maija noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Meža likuma grozījumi, kuru attiecīgā norma stāsies spēkā 2015. gada 
1. janvārī, paredzēja trīs gadu laika periodu zemju īpašniekiem lēmuma 
pieņemšanai par turpmāko zemes apsaimniekošanas mērķi un atbilstoši 
tam sakārtotu informāciju zemes kadastra sistēmā. Daudzi zemes 
īpašnieki šajā laika periodā arī attiecīgu lēmumu ir pieņēmuši, un savas 
zemes atbrīvojuši no kokaugiem vai reģistrējuši aizaugušās platības kā 
mežu.

Ja zemes īpašnieks nav paspējis savu zemes lietojumu sakārtot 
atbilstoši tam noteiktajam zemes lietošanas veidam, to varēs izdarīt arī 
pēc 2015. gada 1. janvāra.

VMD kā meža apsaimniekošanu un izmantošanu uzraugošā institūcija 
no 2015. gada 1. janvāra neveiks kampaņveida darbības zemes lietošanas 
veidu izmainīšanā. Meža likuma 3. panta pirmās daļas normas ieviešanā 
svarīga būs gan VMD, gan meža īpašnieka darbība un izpratne par 
veidiem, kādos ir iespējams veikt izmaiņas. Zemes īpašnieka pienākums 
ir platības, kas lielākas par 0,5 ha un kurās koku augstums ir virs 5 m un 
mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo 
šķērslaukumu (koku ir pietiekoši daudz), reģistrēt Meža valsts reģistrā. 
Pastāv vairāki veidi, kā fiksēt dabā izveidojušos mežaudzi. To iespējams 
izdarīt, veicot meža inventarizāciju vai iesniedzot VMD pārskatu par 
meža ieaudzēšanu.

Ja zemes īpašnieka plānos ir kādreiz zemi atgriezt lauksaimnieciskajai 
ražošanai, Zemkopības ministrija rosina apsvērt iespēju „jauno mežu” 
reģistrēt kā plantāciju mežu. Mežaudzes reģistrēšana kā plantāciju mežs 
zemes īpašniekam atvieglos meža apsaimniekošanu, jo uz plantāciju 
mežiem netiek attiecināta Meža likumā noteiktā koku ciršanas un meža 
atjaunošanas kārtība, kā arī nav jāmaksā kompensācija par plantāciju 
meža atmežošanu, pārveidojot to atpakaļ lauksaimniecības zemē.

Lai zemes īpašniekiem atvieglotu šo kokiem aizaugušo lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā, Zemkopības 
ministrija ir izstrādājusi grozījumu projektu MK 2013. gada 5. marta 
noteikumos Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” (turpmāk – noteikumi 
Nr. 118), kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē š. g. 11. decembrī.

Projekts paredz papildināt MK noteikumus Nr. 118 ar jaunu punktu, 
nosakot, ka līdz 2020. gada 1. janvārim pašvaldības izsniegta atļauja 
lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nav nepieciešama, ja tā tiek 
ierīkota mežā, kas Meža valsts reģistrā reģistrēts kā plantāciju mežs. 
Šāds regulējums paredz samazināt administratīvo slogu tiem zemes 
īpašniekiem, kas vēlas atjaunot lauksaimniecības zemi un izmantot to 
lauksaimnieciskajai ražošanai. Kārtību, kādā tiek reģistrēti plantāciju meži, 
nosaka MK 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 308 „Meža atjaunošanas, 
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

Noslēdzies pirmais aplis  
Rietumu līgas-Kurzemes radio 
līgas čempionātā basketbolā

Decembra mēnesī Pāvilostas novada basketbolisti 
aizvadījuši pēdējās četras spēles Rietumu līgasKurze
mes radio līgas čempionāta pirmajā aplī. Šajās spēlēs 
uzvaru un zaudējumu skaits dalījās uz pusēm 2:2.

4. decembrī Pāvilostas novada basketbolisti devās 
garajā ceļā, lai  izbraukuma spēlē sacenstos ar Lap
mežciema komandu. Tā kā mūsu komanda uz spēli 
ieradās ar nelielu nokavēšanos, spēle bija jāsāk uzreiz 
bez iesildīšanās. No pirmajām spēles minūtēm māji
nieki iekrāja nelielu pārsvaru, kas arī turējās pirmo 
puslaiku. Otrajā puslaikā mūsu basketbolisti jau bija 
iesiluši un spēja pārņemt vadību spēlē. Spēles beigu 
rezultāts 58:67 par labu Pāvilostas novadam. Par spē
les labākajiem spēlētājiem atzina Mārtiņu Lūsi (Pāvil
ostas novads) un Armandu Ločmeli (Lapmežciems).

11. decembrī spēle notika izbraukumā Saldū. Spēles 
sākums labāks padevās Pāvilostas novada basketbolis
tiem, kuri pirmo puslaiku noslēdza ar astoņu punktu 
pārsvaru. Pēc pārtraukuma jaunie Saldus basketbolis
ti spēli iesāka daudz agresīvāk veicot izrāvienu 12:0 
un izvirzījās vadībā. Otrajā puslaikā Saldus komandā 
spēlē iesaistījās LBL rūdījumu guvušie spēlētāji un iz
cīnīja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 74:56. 

14. decembrī Vērgales sporta namā notika vai
rākkārt pārceltā spēle pret BK „Tukums” komandu. 
Spēle iesākās līdzīgi un nevienai no komandām tā arī 
neizdevās veikt izrāvienu. Pirmais puslaiks noslēdzās 
ar nelielu Pāvilostas novada basketbolistu pārsvaru. 
Otrā puslaika sākumā mūsu komanda palielināja 
pārsvaru līdz 15 punktiem, bet ar to vēl viss nebija 
galā. Mūsu komandas divi no vadošajiem spēlētā
jiem ceturtās ceturtdaļas sākumā saņēma piektās 

piezīmes, kas nozīmēja viņiem spēles beigas. Spē
les garšu  bija sajutuši arī Tukuma basketbolisti, kas 
spēles beigās prata samazināt rezultāta starpību līdz 
5 pun ktiem. Beigās ar rezultātu 80:75 laimīgu uzvaru 
izcīnīja Pāvilostas novads. Par spēles labākajiem spē
lētājiem atzina Mārtiņu Lūsi (Pāvilostas novads) un 
Kristapu Horeliku (BK „Tukums”).

19. decembrī Kandavas sporta hallē Pāvilostas no
vada basketbolisti pēdējā pirmā apļa spēlē sacentās 
ar BK „VISS.LV” komandu. Šī spēle mūsu basketbo
listiem bija ļoti svarīga, jo uzvaras gadījumā turnīra 
pirmais aplis tiktu noslēgts otrajā vietā. Kā jau tas bija 
paredzams, spēle norisinājās punkts punktā. Šoreiz 
bija jāpierod pie „īpašā” spēles tiesāšanas stila, jo spē
les soģi nepieļāva ne mazāko kontakta spēli. Vēl 40 se
kundes līdz spēles beigām tablo vēstīja neizšķirtu. Bei
gās lielāka veiksme uzsmaidīja BK „VISS.LV” un viņi 
izcīnīja uzvaru ar rezultātu 95:93. Sezonas labāko spēli 
aizvadīja Edgars Sviklis, kurš spēlē iemeta 30 punktus 
un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas tiekot pie „double
double”. Par spēles labākajiem spēlētājiem atzina Ed
garu Svikli un Aigaru Strāķi (BK „VISS.LV”). Līdz ar to 
sezonas pirmais aplis tika pabeigts ceturtā vietā, jo trīs 
komandām ir vienāds punktu skaits. Vairāk par spēļu 
statistiku var iegūt līgas mājas lapā www.rietumuliga.
lv.

Pāvilostas novada basketbolisti saka paldies visiem 
komandas atbalstītājiem un novēl panākumiem ba
gātu Jauno 2015. gadu. Uz tikšanos nākošajās spēlēs, 
kuras atsāksies jaunā gada sākumā.

Vērgales sporta nama vadītājs
Dzintars Semenkovs

Pāvilostas ceļojošā 
kausa izcīņa 
galda tenisā

19. decembrī Pāvilostas sporta zālē notika Pāvilostas 
ceļojošā kausa izcīņa galda tenisā. Turnīrā jauniešiem 
līdz 15 gadiem piedalījās septiņi dalībnieki. Izspēlējot 
katrs dalībnieks ar katru, labāko trijnieks izveidojās 
šāds: 

1. vietā Kristers Cābelis
2. vietā Klāvs Pauls Vējkājis
3. vietā Edijs Bielis.
Pieaugušo turnīrā par ceļojošo kausu cīnījās trīspad

smit dalībnieki. Izspēlējot savstarpējos mačus, labāko 
trijnieks sekojošs:

1. vietā Sandis Bieriņš; 2. vietā Ilmārs Šnore;
3. vietā Ivo Jaunzems.
Jāpiebilst, ka Sandis Bieriņš ceļojošo kausu ieguva 

savā īpašumā jau trešo gadu pēc kārtas.
Paldies visiem sportistiem, kuri piedalījās sacensībās!

Aldis Barsukovs, sporta organizators Pāvilostā

 Jauniešu kategorijas uz-
varētāji, pirmais no kreisās: 
Edijs Bielis, Kristers Cābelis 
un Klāvs Pauls Vējkājis.

 Pieaugušo kategorijas 
uzvarētāji, pirmais no krei-
sās: Ivo Jaunzems, Sandis 
Bieriņš un Ilmārs Šnore.
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2015. gada  JANVĀRISpaZIŅojumi

  LĪDZJŪTĪBAS

  PATEICĪBAS

  SLUDINĀJUMI

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 9. decembra līdz 
15. februārim skatāma novadnieka Valda Gūtmaņa darbu iz-
stāde „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. 2015. gada 14. janvārī plkst. 16.00 tikšanās ar izstā-
des „Klusais brīnums” autoru Valdi Gūtmani.
 Pāvilostas kultūras namā 31. janvārī plkst. 18:00 Vidē-

jas paaudzes deju kolektīvu sadraudzības koncerts. Koncertā 
piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvi no Pāvilostas, Vārmes, 
Kabiles, Lielplatones, Valgundes, Siguldas, Rīgas, Salaspils, 
Ēdoles.

Ko šodien mēs tev sacīt varam, 
kad balti sniegi zemi klāj, 
kad tava mūža gadu kokam 
ir zelta krāsas lapa klāt? 
Tik klusa, rimta katru dienu, 
tik nemanāma daudziem mums, 
bet tevi satiekot, mēs jūtam – 
nāk labestības strāvojums. 
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam, 
lai balta katra diena aust, 
lai tavā dzīves zelta kausā  
ir laimes, prieka, saules daudz. 
                         /Lauma Daugiša/

MŪŽĪBĀ
Lidija ŪŠE 

(28.08.1925. – 20.12.2014.) 

Kapitoļina SKRIPĻOVA 
(18.04.1929. –23.12.2014.)

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
janvārī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Ziemassvētki ir brīnumu, labo darbu un dāvināšanas laiks! Vēlos pateikt 
vislielāko paldies ikvienam, kurš nepalika vienaldzīgs un atsaucās manam 
aicinājumam piedalīties labdarības akcijā „Zvaigzne austrumos”, kuras 
mērķis ir sagatavot 3000 dāvaniņas sīriešu un irākiešu bēgļu bērniņiem, kas 
šobrīd patvērumu atraduši Jordānijā.

Īpaši lielu PALDIES gribu teikt Pāvilostas vidusskolas direktorei Ingūnai 
Griškēvičai, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, kuri ar prieku piedalī-
jās šajā akcijā, lai iepriecinātu kara šausmas piedzīvojušos bērnus, sagatavojot 
20 brīnišķīgas un glīti iesaiņotas dāvanu kastītes un kopā ar Liepājas baptistu 
Nācaretes draudzi tās ir vairāk kā 100 kastītes, kuras tika nogādātas uz Rīgu, 
lai tālāk ar konteineru ceļotu uz Jordāniju, kur tās nonāks pēc Zvaigznes die-
nas. To izdalīšanu klātienē pārraudzīs akcijas pārstāvji no Latvijas.

Paldies arī manai ģimenei, radiem un draugiem par atsaucību! Jaunajā 
gadā novēlu katram no jums ieklausīties savā sirdsbalsī, atvērt savu sirdi la-
biem darbiem, palīdzot viens otram! Lai veiksme un prieks jūs pavada ik 
dienas! Ar cieņu, Sintija Freidenfelde-Vītoliņa

P.S.  sīkāk par labdarības akciju varat sekot līdzi mājaslapā www.zvaigzne-
austrumos.lv

*  *  *
Paldies „IEVLEJU” māju saimniekiem par doto iespēju ciemoties viņu 

mājās un maizes ceptuvītē. Šī bija diena, kad ikviens pirmklasnieks varēja 
noticēt Ziemassvētku brīnumam. Paldies Markusa ģimenei, ka devāt iespēju 
sajust Viesmīlības un Sirsnības fejas klātbūtni!

Skolotāja Inta Priedoliņa
*  *  *

Izsaku pateicību darba kolēģiem, radiem, draugiem un kaimiņiem par at-
balstu, ziediem un labajiem vārdiem, mūsu mīļo JĀNI VĪTOLU pēdējā ceļā 
pavadot.

Renāte un pārējie piederīgie

ENKUZENU Daigu, GRIČELI Virginiju, PIRKTIŅU Viju, ALLENU Ediju, LIŅĶI Lauru, 
PIĻĶI Kristu, SULAINI Niku Niklāvu, UZARI Kristīni!

Pilngadnieci –  FREIDENFELDI Elvitu!

 Pārdod automašīnu Ford Mondeo (pikaps), 1.8 dīzelis, 1996.  gads. 
Apskate līdz 13.01.2015. Ceļu nodoklis nomaksāts. Sīkāk pa telefonu 
27748195. Cena 700 EUR. Reālam pircējam cena runājama.
 Piedāvāju lietotu televizoru. Zvanīt 26818992.
 Kārtīga ģimene bez kaitīgiem ieradumiem un pastāvīgu darbu meklē 

dzīvokli Vērgalē vai tas tuvumā. Zvanīt (vēlams no plkst. 19.00–22.00) pa 
tel. 25933382.

Klusiem soļiem māmuliņa 
Mūžam durvis aizvērusi, 
Ne vārdiņa nebildusi, 
Skumjas sirdī atstājusi.

Pāvilostas novada pašval dība    
izsaka līdz jūtību Mudītei 
Zamarītei, māmiņu mūžības 
ceļā pavadot.

Jau atkal viena zvaigzne  
Tur augšā šonakt dziest.  
Sirds, visu atdevusi,  
Beidz priecāties, beidz ciest. 
                              (A. Štrauss)

Pāvilostas novada pašval dība 
izsaka līdz jūtību Silvijai Lejai, 
vīru aizsaulē aizvadot.

Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies, 
Nu klusā takā solis mieru rod. 
                                  (A. Balodis)

Jūtam līdzi mūsu kolēģei 
Silvijai Lejai, vīru smilšu kalniņā 
pavadot.

Darba kolēģes

Visu ziemupnieku vārdā izsakām līdzjūtību tiem cilvē-
kiem, kuri pa zaram vien apzāģē un aplauž Ziemupes centra 
trīs mūsu pašu bērnu stādītās egles. Tie ir cilvēki, kuri zau-
dējuši kaunu un sirdsapziņu. Mums viņu žēl!

Ziemupes bibliotekāres

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, Pavilostā, vai pa 
tālr. 29366112.

Dzīve gluži kā milzīga jūra, 
  lejup un augšup pa viļņiem mūs sviež. 
  Esi kā laiva, kam ir sava bura, 
  Kura zin straumi, pret mērķi kas griež. 
  Esi kā laiva, kas nebaidās vētras, 
  Tālumā prieku sevī, kas jūt, 
  nevar bez bangu un negaisu ceļiem, 
  Braucējs neviens, laimes dzintaru gūt!

Vislabākie vēlējumi 
JĀZEPAM SKUDRAM 

skaistajā dzīves jubilejā!

Vēl māsas un māsīca ar ģimenēm, 
krustmeita Vaira un Māris ar ģimenēm

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. janvārim.
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 – 1000 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

MOBILAIS MAMOGRĀFS
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – 

Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies

3. februārī  pie veselības un sociālā centra, Lejas iela 10, Pāvilosta.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības 

dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uz-
aicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
 Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā EUR 2.85. 
 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecī-

bu ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55.

Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv
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SVEICAM
Jāni ROZENBERGU un Ivetu KREIŠMANI 

kāzu dienā!

Sveicam Aiju un Elmāru ŠĒNUS

ar meitas EMĪLIJAS ANNAS piedzimšanu!
Juristes novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas sniegs 11. un 12. februārī.
Pieraksts pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni:

Vērgalē – 63490836, Pāvilostā – 63498261.
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