
Pavilostas 
Novada Zinas

Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums

ŠAJā NUMURā LASIET:

Notiek ikgadējās iedzīvotāju 

sapulces –  4., 5. lpp.

Pāvilostas novada tic statistika 

par 2016. gadu – 7. lpp.

Folkloras kopas tiekas Vērgalē – 
9. lpp

Aizvadītas ikgadējās Pāvilostas 

novada sporta dienas – 
14., 15. lpp.

Nosaka biodrošības pasākumus 

mājputnu novietnēm – 
11. lpp.

2017. gada 
martS
Nr. 3 (87)

www.pavilosta.lv

No 3. līdz 5. februārim Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā Rīgā notika 24. starptautiskā tūrisma 
izstāde-gadatirgus ‘’Balttour 2017’’. Tā ir plašākā un 
nozīmīgākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj 
jauno tūrisma sezonu reģionā un rada svētku sajūtu 
gan nozares profesionāļiem, gan ceļotgribētājiem. 

Jau piekto gadu paši ar savu stendu tūrisma gadatirgū 
Rīgā piedalījās arī Pāvilostas novada tūrisma speciālisti. 
Bet šis gads bija īpašs ar to, ka Pāvilostas novada TIC bija 
uzaicinājis piedalīties izstādē un prezentēt mūsu novadu 
arī Pāvilostas novada vidējās paaudzes deju kolektīvu 
‘’Vērgalīte’’. 

Izstādes atklāšanas dienā, 3. februārī, ‘’Vērgalītes’’ 
dejotāji izrādīja savus tautastērpus, ko ieguvuši, īstenojot 
LEADER programmas projektus “”Vērgalīte” danci veda”, 
“Tautastērps – mana rota” un “Pie jūriņas maliņā’’. Uz 
lielās ‘’Balttour’’ izstādes skatuves VPDK ‘’Vērgalīte’’ de-
jotāji ar lepnumu izrādīja gan Sakas, Alsungas, Kuldīgas, 
Pērkones un Nīcas tautastērpu komplektus, gan Kurze-
mes lībiešu un Asītes tautastērpus, Zemgales Zaļenieku 

PĀVILOSTAS NOVADS PREZENTĒ SEVI 
TŪRISMA GADATIRGŪ “BALTTOUR 2017’’

tautastērpu, Latgales Abrenes tautastērpu un Vidzemes 
Liepupes tautastērpu.

Pāvilostas novada TIC šā gada tūrisma sezonai izdevis 
jaunu tūrisma bukletu ‘’Pāvilostas novads 2017’’ latviešu, 
lietuviešu, krievu un angļu valodā. Trijās dienās Pāvilos-
tas novada stendā tūrisma speciālistes interesentiem izda-
lījušas 1660 latviskos, 442 angliskos, 436 lietuviskos un 
822 krieviskos bukletus, kopumā 3360 tūrisma bukletu. 
Viena daļa jauno bukletu tika izdalīti daudzajiem Latvi-
jas tūrisma informācijas centriem un aģentūrām.  Bet 
Pāvilostas novada iedzīvotāju un tūristu ērtībai Pāvilostas 
novada TIC darbinieces mājās atvedušas dažādus bukle-
tus un izdevumus par citām Latvijas vietām un apskates 
objektiem.

Pāvilostas novada TIC speciālistes novērojušas, ka 
salīdzinājumā ar citiem gadiem šogad ļoti maz bijušas 
studentu grupas un skolēni. Arī piektdienā, kas ir tū-
risma profesionāļu diena, apmeklētāju skaits bijis ma-
zāks nekā pērn, taču sestdienā Pāvilostas novada sten-
du apmeklējuši un par Pāvilostas novadu interesējušies 
krietni vairāk cilvēku nekā iepriekšējos gadus. Lielākā 
daļa interesentu bijuši cilvēki, kas ļoti sen viesojušies 
Pāvilostā un novadā, kā arī gados vecāki cilvēki, kas in-
formāciju par ceļojumiem un tūrisma iespējām joprojām 
iegūst, apmeklējot tūrisma izstādes un interesējoties 
klātienē pie speciālistiem. Jaunie cilvēki aizvien vairāk 
informācijas meklēšanai izmanto viedās tehnoloģijas – 
viedtālruņus, plaukstdatorus, portatīvos datorus u.c. Tas 
daļēji izskaidro arī to, kāpēc arvien mazāk studentu un 
skolēnu apmeklē tūrisma izstādes un informācijas cen-
trus. 

Šogad viens no jaunumiem tūrisma gadatirgū Pāvilos-
tas novada stendā bija momentloterija, iegriežot nelielo 
laimes ratu.

>> 6. lpp
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2017. gada 23. februārī  
Vērgalē notika kārtējā domes sēde

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas no-
vada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE, Arta BUNKA, Andris 
ZAĻKALNS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ēriks ERLECKIS, pašvaldības darbinieki – pašvaldības 
izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pa-
gasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita 
KURČANOVA, SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” pārstāve (līdz plkst.14.53) Gunita VĒRNIE-
CE, SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes loceklis (līdz plkst.14.53) Oskars VĒRNIEKS, 
SIA “Vērgales komunālā saimniecība” valdes loceklis (līdz plkst.14.50) Ivars LAPIŅŠ,  “Kursas 
Laika” pārstāvis (līdz plkst.15.12) Jānis GOLDBERGS, “Kursas Laika” pārstāvis (no plkst.14.50 līdz 
14.52) Dainis ĢELZIS. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE.  Sēdē 
tika izskatīti 27 darba kārtības jautājumi.

â Atbalstīja Pāvilostas novada pašvaldības dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras projektā “Proti un dari!”.

â Apstiprināja  ar 2017. gada 1. martu izmaiņas Pāvilostas novada Sociālā dienesta auto-
transporta izcenojumā – samazināja par 50% Sociālā dienesta autotransporta izcenojumu par 
nobrauktajiem kilometriem, tagad tas ir 0,28 EUR/km; atbrīvoja no līdzfinansējuma iedzīvotājus 
ar trūcīgas un maznodrošinātas personas statusu.

â Nolēma veikt nekustamā īpašuma nodokļu pārrēķinu par periodu no 2007. līdz 2016. ga-
dam nekustamajiem īpašumiem Dzintaru ielā 109, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un Parka ielā 36, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un atmaksāt pārrēķināto naudas summu personas 2017. gada 10. 
februāra iesniegumā reģ. Nr. PNP/2.2.10/17/268  norādītajā bankas kontā. Nolēma atlīdzināt 
izdevumus par papildus zemes uzmērīšanu Dzintaru ielā 109, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un 
Parka ielā 36, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Pieņēma zināšanai SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” un SIA “Vērgales komunālā 
saimniecība” vadītāju ziņojumus par dzīvojamo fondu. Uzdeva Pāvilostas novada būvvaldes būvin-
spektoram apsekot dzīvojamo māju “Kursas stacija”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un sniegt 
atzinumu par ēkas stāvokli un turpmākajiem nepieciešamajiem pasākumiem. Nolēma 2018. gada 
budžetā iekļaut finanšu līdzekļus dzīvojamo māju “Kursas stacija”, Sakas pagastā, Pāvilostas no-
vadā, un Upesmuižas ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, tehniskai izpētei, piesaistot sertificētu 
speciālistu ēku tehniskajā apsekošanā. Nolēma līdz tehniskā novērtējuma saņemšanai nepiešķirt 
īres tiesības uz dzīvokļiem ēkā “Kursas stacija”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma nojaukt 
uz pašvaldības zemes esošo veco katlumāju Rīvās. Nolēma, ka sākot ar 2018. gadu iespēju robežās 
jāparedz pašvaldības budžetā finansējums pašvaldības dzīvokļu remontam.

â Ar 2017. gada 1. februāri apstiprināja SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” grāmatve-
ža štata vietas atalgojumu 650,00 EUR apmērā. Uzdeva nepalielināt pakalpojumu tarifus 2017. 
gadā, kā pamatojumu norādot darbinieku atalgojuma palielināšanos. Uzdeva finansējumu nodro-
šināt no uzņēmuma budžeta līdzekļiem.

â Nolēma pagarināt ēku nojaukšanas termiņu Z/S “Ezernieki” par ēku ar kadastra apzīmē-
jumiem 64860040100001, 64860040100005, 64860040100004 un 64860040100003 nojauk-
šanu nekustamajā īpašumā “Kapsētas”, Rīvā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, līdz 2017. gada 
1. jūlijam un nepiemērot 3% nekustamā īpašuma nodokli līdz 2017. gada 1. jūlijam.

â Nolēma atļaut Margaritai Korzh veikt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 61A, Pāvilostā, Pāvi-
lostas novadā, konservāciju. Nolēma pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu Margaritai Korzh 
līdz 2017. gada 30. aprīlim un nepiemērot 3% nekustamā īpašuma nodokli līdz 2017. gada 30. aprīlim.

â Piemēroja personai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā kā daudzbēr-
nu ģimenei par nekustamo īpašumu, kas ir šīs personas īpašumā Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Samazināja 3 personām ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu,  kas ir šo per-
sonu īpašumā Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

â Samazināja personai ar pirmās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu, kas ir šīs per-
sonas īpašumā Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

â Samazināja 3 politiski represētajām  personām par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu 
īpašumā Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais īpa-
šums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

â Nolēma neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli Latvijas Baptistu draudžu savienības 
nekustamo  īpašumu “Ciānas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, par 2017. gadu, jo draudze 
neveic tur saimniecisko darbību.

â Nolēma nepārskatīt nekustamā īpašuma nodokļu likmes biedrības “Mežvidi-2” apsaim-
niekotajām ēkām. Neatcēla nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Pāvilostā, Pā-
vilostas novadā.

â Nolēma pārtraukt divām personām dzīvojamās telpas īri ēkā “Kursas stacija”, Sakas pa-
gastā, Pāvilostas novadā, ar 2017. gada 1. martu. Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus 16,87 EUR un 16,88 EUR apmērā. Izpilddirektoram uzdeva organizēt dzīvokļu sa-
kārtošanu un atslēgu nodošanu SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”.

â Nolēma iznomāt telpu 97,50 m2 platībā “Ziemupes tautas nams”, Ziemupē, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā, uz 3 gadiem. Noteica nomas maksu 0,43 EUR  plus PVN par 1 m2 mē-
nesī, sākot ar līguma ceturto mēnesi. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā nekustamā 
īpašuma nodoklis. Apstiprināja nomas līguma projektu.

â Pārtrauca dzīvojamo telpu īres tiesības dzīvoklim Rīvas 1 – 10, Rīvā, Sakas pagastā, Pāvi-
lostas novadā, ar 2017. gada 1. martu.  Nolēma slēgt vienošanos pie dzīvojamo telpu īres līguma 
Nr.68. Uzdeva veikt pārrēķinu par īri, nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.

â Nolēma ar 2017. gada 1. aprīli izbeigt 2008. gada 28. februārī noslēgto nomas līgumu ar SIA 
“LINDE INVEST” par nekustamā  īpašuma “Dzintaru iela 107”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes 
vienības 2879 m2  platībā nomu un segt visas izmaksas saistībā ar konkrētā nomas līguma izbeigšanu.

â Jautājumu par zemes nomu “Muižas dīķis”, Vērgalē, Vērgales pagastā, nolēma atlikt iz-
skatīšanai marta sēdē.

â Pagarināja 2012. gada 24. februāra zemes nomas līgumā Nr.71, kas noslēgts starp Pā-
vilostas novada pašvaldību un kooperatīvo sabiedrību “Vērgale-1”, noteikto līguma termiņu un 
noteica to līdz 2018. gada 1. janvārim.  Atbilstoši Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada 
saistošo noteikumu Nr.15 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Pāvilostas novada pašvaldībai 
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3. punkta 3.2. apakš-
punktam, papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši nor-
matīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

â Nolēma slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu personu par zemes vienību 0,2 
ha platībā dzīvojamās mājas un pārējo ēku uzturēšanai Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā. Noteica, ka zemes nomas termiņš ir no 23.02.2017. līdz 22.02.2027. Noteica, ka zemes 
nomas maksa ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks 

maksā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekus-
tamā īpašuma nodokli par iznomāto zemi. Uzdeva ierakstīt pašvaldības piekritīgo zemi “Silavas”, 
Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Pēc ierak-
stīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda uzdeva slēgt vienošanos pie lauku apvidus zemes 
nomas līguma par pārējo platību 1,4 ha platībā iznomāšanu.

â Nolēma veikt Pāvilostas novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Silavas”, Vēgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, reģistrāciju zemesgrāmatā. Jautājumu par nekustamā īpašuma atsa-
vināšanu nolēma izskatīt pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, nosauku-
mu no “Finsternieki” uz “Krūči”.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Dzelmes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai 
un nolēma atdalīt no tā zemes vienību 4,6 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Akači”, Vērga-
les pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 4,6 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Atcēla 2016. gada 27. oktobra Pāvilostas novada domes lēmumu (protokols Nr.13., 13§) 
“Par nekustamā īpašuma “Zaķīši 1”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanu, atdalot ze-
mes vienību ar kad apz. 64960030206”. Piekrita nekustamā īpašuma “Zaķīši 1”  sadalīšanai  di-
vos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības Nr.1 un Nr.2, atdalītajām zemes vienībām  
nolēma piešķirt nosaukumu “Smiltāji”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Atdalītajām zemes 
vienībām 1,5 ha  un 1,58 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Atļāva Uldim Kristapsonam savienot 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja amatu ar Latvijas Pašvaldību savienības valdes locekļa 
amatu un biedrības “Liepājas rajona partnerība” padomes locekļa amatu.

â Nolēma svītrot 4.28. apakšpunktu Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos 
noteikumos Nr. 20. “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””.

â Nolēma izdarīt grozījumus 2011. gada 29. jūnija deleģēšanas līguma starp Pāvilostas no-
vada pašvaldību (reģistra Nr.PNP/7-511/7) un SIA “IT Dati” (reģistra Nr.4/2011) noslēguma jau-
tājumu 31. punktā, izsakot to šādā redakcijā: “Pašvaldības kontaktpersona par topogrāfiskajiem 
datiem ir Pāvilostas novada pašvaldības būvvaldes lietvede, teritorijas plānotāja Dace Baumane, 
tālrunis 26418443, e-pasts dace.baumane@pavilosta.lv”.

â Nolēma neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli īpašuma “Sēņu iela 1”, Pāvilostā, Pāvi-
lostas novadā, inženierbūvi (katlumāja). Uzdeva veikt pārrēķinu par nekustamā īpašuma nodokli 
nekustamajam īpašumam “Sēņu iela 1”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifi-
kācijas. 

â Pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 23. martā Pāvilostas novada pašvaldībā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 30. martā Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste marita kurčanova

PirmPirkuma tiesības

– “Tojas”, Sakas pagastā, 50,6 ha platībā;
– “Sandas”, Sakas pagastā, 12,3 ha platībā;
– “Ozolzīles”, Sakas pagastā, 10,27 ha platībā;
– “Odiņi”, Sakas pagastā, 21,8 ha platībā;
– “Laumiņi”, Sakas pagastā, 18,5 ha platībā;
– “Granīti”, Sakas pagastā, 0,5 ha platībā;
– “Dzuvītes”, Sakas pagastā, 14,7 ha platībā;
– “Dzelmes”, Sakas pagastā, 21,6 ha platībā;
– “Dzeguzes”, Sakas pagastā, 20,4 ha platībā;
– “Ceļtekas”, Sakas pagastā, 5,5 ha platībā;
– “Barbaras”, Sakas pagastā, 5,01 ha platībā;
– “Āži”, Sakas pagastā, 45,1 platībā;
– “Meža Unguri”, Sakas pagastā, 
 33,24 ha platībā;
– “Meža Čabas”, Vērgales pagastā, 8,7 ha platībā;
– “Elmas”, Sakas pagastā, 18,18 ha platībā;
– “Alksnīši”, Sakas pagastā, 6,9 ha platībā;
– “Orhidejas”, Vērgales pagastā, 11,6 ha platībā;
– “Vecķetleri”, Sakas pagastā, 33,4 ha platībā;
– “Vecpirtnieki”, Sakas pagastā, 19 ha platībā;
– “Vecsenči”, Sakas pagastā, 14,3 ha platībā;

– “Ziemupes Jaunarāji”, Vērgales pagastā, 
 21,8 ha platībā;
– “Zvirgzdi”, Vērgales pagastā, 3,19 ha platībā;
– “Jaudas”, Vērgales pagastā; 
– “Lejasstrazdi”, Vērgales pagastā, 
 0,76 ha platībā;
– “Strazdiņi”, Sakas pagastā, 17,8 ha platībā;
– “Pavāri”, Sakas pagastā, 20,7 ha platībā;
– “Meža Ūsiņi”, Vērgales pagastā, 
 13,1 ha platībā;
– “Meža Gāršas”, Sakas pagastā, 9,8 ha platībā;
– “Meža Dārznieki”, Sakas pagastā, 14 ha platībā;
– “Kalnāji”, Sakas pagastā, 25 ha platībā;
– “Eniņi”, Vērgales pagastā, 26,5 ha platībā;
– Liepu iela 9 Ziemupē, Vērgales pagastā, 
 0,2 ha platībā;
– “Piekalni”, Sakas pagastā, 4,3 ha platībā;
– “Smiltiņi”, Sakas pagastā, 3,7 ha platībā;
– “Aizupes”, Sakas pagastā, 22,5 ha platībā;
– “Sīmaņi”, Sakas pagastā, 41,21 ha platībā,
– “Meža Mangaļi”, Sakas pagastā, 17 ha platībā.

Pašvaldība februārī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

administratīVā komisija
Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 16. februāra sēdē izskatīja vienu ad-

ministratīvā pārkāpuma lietu par īpašuma nesakopšanu. Personai izteica brīdinājumu un uzdeva 
noteiktā termiņā sakārtot nekustamo īpašumu.

nākamā administratīvās komisijas sēde plānota šā gada 23. martā plkst.14.00.
 

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede liene Volenberga

PaŠValdība aiCina uZ sanāksmi
Lai apzinātu iespējas iepirkt Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām 

saknes un dārzeņus no vietējiem ražotājiem, šā gada 16. martā plkst.10.00 Pāvilostas novada 
pašvaldības telpās tiek organizēta vietējo  audzētāju, iespējamo piegādātāju, sanāksme. Ne-
pieciešami burkāni, kāposti, bietes, sīpoli, skābēti kāposti. Var pieteikties arī olu ražotāji. Sīkāka 
informācija pie iepirkumu speciālistes Daces Zaļkalnes, zvanot pa telefonu 63484561 vai rakstot 
e-pastu dace.zalkalne@pavilosta.lv.
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kods                nosaukums 2017.g.

atlikums uz 01.01.2017. 18,007

      i ieņēmumi  kopā: 109,486

      ii ieņēmumu sadalījums pa spec.b. veidiem 109,486

 dabas resursa nodoklis 7,000

5.5.3.0.Dabas resursu nodoklis 7000

autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 102,486

18.6.0.0.Pašv. saņemtie transferti 
no  valsts budž.

102,486

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie transferti 
no valsts budžeta noteiktam mērķim

102486

Pārējie spec.budž.līdekļi

kopā ar atlikumu 127,493

      iii izdevumi kopā: 127,493

      iV izdevumi pēc funkcionālajām kategor. 127,493

01,000 Vispārējie vadības dienesti 0

04,000 Ekonomiskā darbība 111,277

04,100 Vispārējā ekonomiskā darbība 0

04,110 Projekti 0

04,500 Transports 111,277

04,510 Autotransports  111277

05,000 Vides aizsardzība 16216

08,000 Atpūta, kultūra 0

09,000 Izglītība 0

     V izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 127493

1100 Darba samaksa 2500

1200 Valsts soc. apdroš. iemaksas 590

2000 Preces un pakalpojumi 124403

5000 Pamatkapitāla veidošana 0

7000 Pašv. uztur. izdevumu transferti 0

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0

atlikums uz 01.01.2018.g. 0

   Pāvilostas novada domes 2016. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr.1

PāVilostas  noVada sPeCiālā budžeta  
ieņēmumi un iZdeVumi 2017.gadam

  grupa   kods                    koda nosaukums Plāns

1.0. 1.0.0.0. ienākuma nodokĻi 1565594

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1565594

1.4. 4.0.0.0. īPaŠuma nodokĻi 335852

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 335852

4.1.1.0. NĪN par zemi 291256

4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 44596

2.0. 8.0.0.0. ieņēmumi no uZņēmējdarb.
un īPaŠuma

125

2.0 8.6.0.0. %  no kotu atlikum.,atlikto maks. 125

9.0.0.0. Valsts (PaŠValdību) nodeVas
un kanCelejas nodeVas

17917

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv.b. 1146

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 16771

9,9,0,0 Pārējās nodevas 0

10.0.0.0. naudas sodi un sankCijas 3300

12.0.0.0. Pārējie nenodokĻu ieņēmumi 32240

12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 8000

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 24240

13.0.0.0. ieņēmumi no PaŠV. īPaŠ. PārdoŠ. 10000

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš.pārd 0

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īp. pārdoš. 10000

13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. mantas realiz. 0

5.0. 18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 740749

5.0. 18.6.0.0. Pašv. saņemtie trans. no v. budž. 740749

19.0.0.0. PaŠVald. budžetu transferti 64165

19.1.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām budž.v. 0

19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv. 64165

19.3.0.0. Saņemtie transf. no augst. iestādes 0

3.0 21.0.0.0. iestādes ieņēmumi 79428

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. m. pak. 79428

atlikums uz 01.01.2017.: 278075

koPā  ieņēmumi: 2849370

ieņēmumi koPā ar atlikumu: 3127445

PāVilostas noVada PaŠValdības  
Pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā

Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.2 

   kods koda nosaukums Plāns

01.000 Vispārējie valdības dienesti 431,849

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara,finanšu darbība 328,581

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 37,350

01.800 Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. budžetam 65,918

03.000 sabiedriskā kārtība un drošība 80,359

03.100 Policija 39,636

03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 8987

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 20,960

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un droš. pak. 10,776

04.000 ekonomiskā darbība 855,415

04.100 Vispārējā ekonomiskā, komerciālā un nod. darbība 32,791

04.200 Lauksaimniecība(zemkopība), zivsaimniecība 30,608

04.400 Būvniecība 35,225

04.500 Transports 124,135

04.700 Citas nozares 571,499

04.900 Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 61,157

06.000 teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 121,279

06.200 Teritoriju attīstība 121,279

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašv.ter.un māj.aps.d. 0

07.000 Veselība 2,709

07.200 Ambulatorās ārstniecības iestādes 2,709

08.000 atpūta, kultūra un reliģija 332,176

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 59864

08.200 Kultūra 272312

09.000 izglītība 1105566

09.100 Pirmsskolas izglītība 359197

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 618346

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 128023

10.000 sociālā aizsardzība 167,332

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 167,332

koPā  iZdeVumi: 3,096,685

ekŠējā finansēŠana 0

PaVisam koPā iZdeVumi: 3,096,685

PāVilostas  noVada PaŠValdības  
Pamatbudžeta iZdeVumi 2017.gadā

Pielikums Nr.3 

PāVilostas osta 2016./2017.

2016. gadā Pāvilostas ostā:
n ar “Interreg” projekta “Smart Ports” finansējumu ierīkota notekūdeņu pieņemša-

nas sistēma no peldlīdzekļiem, kura ļauj pieņemt no jahtām un motorlaivām gan tualešu, 
gan ar naftas produktiem piesārņotos bilžūdeņus;

n šī paša projekta ietvaros veikta krasta stiprinājumu izbūve peldošo pontonu noen-
kurošanai, kā arī izbūvēta zvejas laivu un jahtu izcelšanas platforma Sakas upes kreisajā 
krastā;

n izstrādāts tehniskais projekts un saņemts LAD finansējums Pāvilostas ostas Zie-
meļu un Dienvidu molu pagarināšanai;

n izstrādāts tehniskais projekts ostas promenādes, krasta stiprinājumu un mazo 
laivu slipa izbūvei Sakas upes labajā krastā.

2017. gadā plānots:
n ar “Interreg” projekta “Smart Ports” finansējumu uzstādīt jahtu ostā interaktīvu 

informācijas, vietu rezervācijas un norēķinu stendu jahtu tūristiem. Tādi būs visās pro-
jektā iesaistītajās ostās (17 ostas 4 valstīs), šim nolūkam izveidota arī interneta aplikācija 
“Helloports.com”;

n uzstādīt aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jahtu servisa ēkā;
n uzstādīt papildu drošības stendus (glābšanas riņķus, ķekšus, kāpnes) ostas pie-

stātnēs;
n ar ESTLAT pārrobežu projekta finansējumu veikt ostas navigācijas zīmju (vadlīni-

ju, mola gaismu, pieņemšanas bojas) modernizāciju;
n uzstādīt ostā 20 t celtspējas stacionāro celtni mazo zvejas kuģu un jahtu izcelša-

nai un iecelšanai; 
n ar LAD finansējumu veikt ostas molu pagarināšanu (būvdarbus plānots pabeigt 

līdz 2017. gada beigām);
n izbūvēt ostas promenādi, krasta stiprinājumus, mazo laivu piestātnes un slipu 

muzeja līcītī.
Informējam, ka molu būvdarbu ietvaros var tikt ierobežota navigācija ostas vārtos. 

Lūdzam visus laivotājus pirms došanās jūrā un atgriešanās ostā sazināties ar robežsar-
dzes dežurantu, kā arī uzturēt pastāvīgus sakarus ar ostu VHF 12. kanālā.

R. Griškēvičs,
Pāvilostas ostas pārvaldnieks
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Pāvilostas novada pašvaldība jau ceturto reizi gada sākumā rīkoja iedzīvotāju sapulces ar 
mērķi informēt iedzīvotājus par novadā padarīto, pašvaldības uzsāktajiem darbiem un plāno-
tajām aktivitātēm nākamajos gados. Pāvilostas novadā sapulces tiek rīkotas gan Vērgalē, gan 
Pāvilostā. Tās labprāt apmeklē kā iedzīvotāji, tā domes deputāti, pašvaldības iestāžu darbinie-
ki un citi interesenti.

22. februārī Pāvilostas pilsētas kultūras namā uz pašvaldības rīkoto iedzīvotāju sa-
pulci pulcējās vairāk nekā 30 iedzīvotāju, arī novada domes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons, domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors un iestāžu darbinieki. 

Sapulci iesāka Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, norādot, ka 
Pāvilostas novada pašvaldībai ir ļoti svarīga iedzīvotāju interese par novadā notiekošo, kā arī 
liels atbalsts pašvaldības darbībai esot atgriezeniskā saikne ar novada ļaudīm. 

Domes priekšsēdētājs sapulces ievadā iepazīstināja ar šā gada Pāvilostas novada pašval-
dības budžetu un  tā pozīcijām, katru iztirzājot nedaudz sīkāk, ar mērķi, lai novadā dzīvojoša-
jiem rastos skaidrāks priekšstats par to, kā un kur tiek izlietota nodokļu maksātāju nauda. Kā 
vienu no svarīgākajiem aspektiem domes priekšsēdētājs minēja faktu, ka šogad pašvaldība 
saņem mazāku dotāciju no valsts. Tas nozīmē, ka esam palikuši pašpietiekami un daudzas 
lietas varam segt no pašu iekasētiem nodokļiem un citiem maksājumiem. Priekšsēdētājs lielu 
paldies teica tiem novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas godprātīgi veic visus maksāju-
mus un nodokļu maksas. Tas nav mazsvarīgi! Katrs iemaksātais eiro novada pašvaldības kasē 
dod iespēju novadā attīstīt kādu ieceri, palīdzēt trūcīgajām ģimenēm un pensionāriem, pie-
šķirt brīvpusdienas pirmsskolas bērniem un skolēniem. Tāpat tika skaidrots, ka finansiālais 
izlietojums katrā pašvaldības iestādē paliek nemainīgs, vien nedaudz saistībā ar minimālā 
atalgojuma paaugstināšanos valstī par 3% tika paaugstināts pašvaldības darbinieku atalgo-
jums, kā arī, ja iestāde īsteno kādu ES projektu, tad attiecīgi paaugstinās iestādes budžets, 
piesaistot ES finansējumu. 

Par vienu no lielākajiem ES projektu īstenotājiem un finansiālu līdzekļu piesaistītājiem 
novadā priekšsēdētājs minēja Pāvilostas novadpētniecības muzeju, kas jau iepriekš piesais-
tījis lielus ES projektu finanšu līdzekļus gan muzeja telpu renovācijai, gan ekspozīcijas zāles 
izveidei, gan laivu mājas izbūvei. Šogad muzejs kopā ar Palangas kūrorta muzeju īstenos ES 
pārrobežu projektu LITLAT programmā, interaktīvi aprīkojot muzeja topošo “Tīklu māju”, 
kuru savukārt plānots uzbūvēt EJZF atbalstītā projekta “Lielgabarīta zvejas priekšmetu eks-
pozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” ietvaros. Arī Pāvilostas novada TIC 
šogad ieplānojis īstenot projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsē-
tas pludmales”, projektā iecerēts izveidot piekrastes infrastruktūru, tai skaitā dēļu klājuma 
laipas pludmalē. Šobrīd novadā tiek īstenots ELFLA projekts “Lauku ceļu infrastruktūras sa-
kārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”. Projekta ietvaros 
plānots sakārtot lauku ceļu infrastruktūru pašvaldības autoceļiem “Kapsētas ceļš”, “Ķuķu 
ceļš”, “Vernāti – Baltiņi”, “Ventspils ceļš – Silmači”, “Jūrnieki – Kuplie – Saldenieki”. Iepir-
kumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “A-LAND”, darbus plānojot veikt līdz 2017. gada 
maijam. Kopējā projekta summa ir 579 538,00 eiro, Eiropas finansējums ir 521 584,27 eiro, 
bet pašvaldības – 57 953,73 eiro. Pašvaldība plāno tuvākā laikā uzsākt arī divus citus nova-
dam nozīmīgus projektus: Pāvilostā projektu “Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūve, 
lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
ēkai un moliem” un Vērgalē projektu “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana”. Tāpat daudzus citus lielākus un mazākus projektus – videonovērošanas ka-
meru uzstādīšanu pilsētā un novadā, ostas projektu par stacionāra krāna izvietošanu ostas 
teritorijā, ūdensaimniecības projektu Pāvilostas jaunajā ciemā, kas paredz sakārtot arī Sta-
diona ielu – izbūvēt lietus drenāžu, izveidot gājēju celiņu, atjaunot asfalta segumu un izveidot 
nelielu stāvlaukumu pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” darbinieku un vecāku au-
tomašīnām. Projekts paredz, ka Stadiona iela tiks iztaisnota un ar Dzelzceļa ielu savienosies 
taisnā posmā, nevis kā līdz šim – gar garāžu kooperatīvu.

Viens no gadsimta lielākajiem projektiem Pāvilostas novadā neapšaubāmi ir Pāvilostas 
ostas Dienvidu un Ziemeļu molu  pagarināšana. Viss pērnais gads tika veltīts tehniskā projek-
ta izstādei un projekta rakstīšanai, tādējādi molu pagarināšanai piesaistot turpat 3 miljonus 
eiro. Ostas Dienvidu mols no pašreizējiem 297,5 metriem tiks pagarināts par 162 metriem, 
bet 287 metrus garais Ziemeļu mols par 96 m. Veicot molu pagarināšanu, tiks iegūts lielāks 
dabiskais dziļums ieejai ostā. Akvatorija dziļumi pie ieejas ostā ir pakļauti ievērojamām iz-
maiņām, jo rietumu virziena vētru laikā gultnē veidojas smilšu sanesumi. Lai ostā netraucēti 
varētu ienākt zvejas kuģi, ostas vārti regulāri jāatbrīvo no smilšu sanesumiem, veicot padzi-
ļināšanas darbus. Pagarinot molus, dabiskais ostas vārtu dziļums palielināsies no 2,5 līdz 
4,5 metriem. Iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja Lietuvas uzņēmums “Kauno tiltai”, 
darbus piedāvājot veikt par 2 976 736 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvdarbu saga-
tavošanas darbi notika jau janvārī un februārī, bet pašus būvdarbus uzņēmums sāka marta 
sākumā. Darbus iecerēts pabeigt līdz nākamā gada rudenim. Būvdarbu laikā osta netiks slēg-
ta, turpināsies kuģu apkalpošana. Projekta izmaksas 90% apmērā segs no Eiropas Savienības 
fondu līdzekļiem, bet pārējie 10% būs pašvaldības līdzfinansējums.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, stāstot par pašvaldībā pare-
dzētajiem projektiem, aicināja arī iedzīvotājus īstenot viņu idejas, piedaloties nule kā izslu-
dinātajā “LMT Latvijai” projektu konkursā un pašvaldības finansētajā izglītības un kultūras 
projektu konkursā 2017. gadā.

Sapulcē priekšsēdētājs skaidroja arī ne tik populāros domes lēmumus, kā, piemēram, 
nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšanu tiem novadā esošajiem īpašumiem, kuros nav 
deklarēta neviena persona. Tas tika darīts, lai novadā noturētu deklarēto iedzīvotāju skaitu, 
kas samazinās gadu pēc gada, un pašvaldība saņemtu novadā deklarēto iedzīvotāju maksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas veido nozīmīgu daļu novada pašvaldības budžetā. 

iedzīvotāju uzdotie jautājumi un saņemtās atbildes
1. Vai pašvaldība domā kaut ko darīt ar lielajām peļķēm Klusās ielas krustojumā ar 

Dzintaru ielu un pie mazā “TOP” veikala Dzintaru ielā?
Domes priekšsēdētājs atbild, ka Dzintaru ielas posms no šosejas līdz centram Dzintaru ielā 2 

(pie TIC) ir “Latvijas Valsts ceļu” īpašumā. Ir vairākkārt runāts ar “Latvijas Valsts ceļiem” par šī 
posma sakārtošanu. Jau ilgāku laiku  pašvaldība vēlas vienoties ar “Latvijas Valsts ceļiem” par šī 
Dzintaru ielas posma pārņemšanu pašvaldības pārziņā, bet tikai ar nosacījumu, ka uzņēmums 
salabo asfalta segumu ielai pēc tam, kad pašvaldība būs īstenojusi ūdenssaimniecības projektu 

un salikusi visas komunikācijas, kas paredzētas šajā projektā. Pašlaik vēl notiek sarunas.
2. Vai pašvaldība ir veikusi radiācijas mērījumus Pāvilostas bijušajā militārajā 

pusē? Vai ir zināms radiācijas mērījums, un vai tas ir bīstams vietējiem iedzīvotājiem?
Domes priekšsēdētājs atbild, ka pirms diviem gadiem pašvaldība bija lūgusi valsts akciju sa-

biedrībai “Latvijas valsts meži” veikt mērījumus bijušajā militārajā zonā Pāvilostā. Pašvaldībai no 
“Latvijas valsts mežu” puses tika sniegta atbilde, ka tā nav “Latvijas valsts mežu” kopetence. Viņu 
rīcībā nav tehnisku iespēju veikt šādus mērījumus. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”  
plāno šogad nojaukt angārus, sadrupināt un izvest gružus no Pāvilostas, kā arī sakopt šo teritoriju. 
Pašvaldība atkārtoti lūgs valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” veikt radiācijas mērījumus.

3. Vai apvienos Pāvilostas mūzikas skolu ar Pāvilostas mākslas skolu?
Domes priekšsēdētājs atbild, ka plānots vasarā, kad no bērna kopšanas atvaļinājuma atgrie-

zīsies Pāvilostas mākslas skolas direktore, veikt abu skolu reorganizāciju, paredzot skolām vienu 
direktoru līdzšinējo divu direktoru vietā. Fiziski skolas apvienot vienā ēkā nav plānots.

4. Ko darīt ar ielām vecajā Pāvilostas pilsētas daļā, kuras put? Paši iedzīvotāji sa-
viem spēkiem mēģina tās kaisīt ar pretputēšanas līdzekļiem. Tas darbojas.

Domes priekšsēdētājs atbild, ka ir meklēti risinājumi šai situācijai, pat veikta cenu izpēte 
šāda pakalpojuma saņemšanai no uzņēmējiem, to piedāvājums ir dārgs. 

Pēc diskusijām ar iedzīvotājiem izpilddirektors un priekšsēdētājs piekrīt, ka pašvaldība 
varētu pati iegādāties kaisāmo pretputēšanas materiālu un saviem spēkiem mēģināt kaisīt 
pilsētas grantētās ielas.

5. Vai Pāvilostas pilsētā esošais īpašums ir jākopj līdz pašai ielai? Celtnieki, kas 
būvē mājas vecajā pilsētas daļā, ir ļoti nekārtīgi un šos noteikumu bieži vien nepilda. 
Par ielai pieguļošās teritorijas sakopšanu rūpējas kaimiņi.

Domes priekšsēdētājs atbild, ka par šādiem gadījumiem ir jāziņo izpilddirektoram vai paš-
valdībai, tiklīdz pārkāpums ir konstatēts.

6. Tirgus ielā 5 uz bruģētās taciņas, kas ved uz ambulanci, regulāri stāv ūdens (vei-
dojas milzīga peļķe).

Domes priekšsēdētājs atbild, ka pašvaldība plāno sakārtot Tirgus ielas posmu no veikala 
“TOP” līdz Šneidera laukumam, tad arī tiks salabots šis stūris.

7.  Likums nosaka, ka rēķins no komunālās saimniecības par ūdens un kanalizāci-
jas patēriņu iedzīvotājiem jāsaņem katru mēnesi, nevis kā Pāvilostā – reizi ceturksnī.

Pāvilostas komunālā uzņēmuma ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine Gunita Vēr-
niece atbild, ka gadiem ilgi Pāvilostas komunālais uzņēmums rēķinu iedzīvotājiem izsniedzis 
reizi ceturksnī, bet iedzīvotājs drīkst pēc savas iniciatīvas iemaksāt par patērēto ūdeni un kanali-
zāciju arī avansā, kas pēc tam tiek atrēķināts no faktiskās aprēķināmās summas. 

8. Kur likumīgi pilsētā iespējams nomazgāt automašīnu vai samainīt mašīnai rie-
pas? 

Domes priekšsēdētājs atbild, ka notekūdeņi, kas rodas no automašīnu mazgāšanas, ir citas 
klases notekūdeņi, kurus nedrīkst laist caur pilsētas kanalizācijas sistēmu un attīrīšanām. To 
paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pašvaldība ar šo funkciju noteikti 
nenodarbosies, bet ikvienam uzņēmējam ir iespēja sniegt šāda veida pakalpojumus pilsētā. 

9. Kā nākotnē pastāvēs un attīstīsies Pāvilosta, ja pilsētā nav uzņēmējdarbības?
Domes priekšsēdētājs atbild, ka, lai Pāvilostā un novadā attīstītu uzņēmējdarbību, vajadzīgi 

cilvēki. Uz šodienu pilsētā ir vien 21 bezdarbnieks. Pilsētā ir problēmas arī ar dzīvojamo fondu, 
kur dzīvot darbaspēkam.

10. Kas notiek ar Vērgales “Teikām”?
Domes priekšsēdētājs atbild, ka tika izsludināts iepirkums par tehniskā projekta izstādi “Tei-

kām”. Iepirkuma rezultātā par tehniskā projekta izstrādi tika prasīti 25 000 eiro, bet pašvaldība 
budžetā bija paredzējusi 7000 eiro. Tiks sludināts jauns iepirkuma konkurss. 

11. Pāvilostā Piecdesmitgades parkā pie kultūras nama vajag jaunu celiņu un la-
ternas, nevajadzētu aizmirst, ka šis parks ir veidots par godu prezidentam Gustavam 
Zemgalam.

Domes priekšsēdētājs atbild, ka pašvaldība 2018. gadā plāno paredzēt finanses šā parka 
sakārtošanai un labiekārtošanai.

12. Vajadzētu sakārtot gājēju ietves apmali Dzintaru ielas un Lejas ielas stūrī iepre-
tim kultūras namam.

Domes priekšsēdētājs atbild, ka pašvaldība šogad ir paredzējusi veikt darbus šajā posmā.
13. Pāvilostas centrā, Tirgus laukumā, tirgus nojumes ir nepiemērotas tirdznie-

cībai. Sliktu laika apstākļu gadījumā pārdevēji un pircēji ir nepamierināti ar pašreiz 
esošo situāciju.

Domes priekšsēdētājs atbild, ka tirgus nojumes tika izbūvētas, pašvaldībai piesaistot LAD 
projektu naudu, un projekts paredz, ka tām ir piecu gadu uzraudzība. Uzraudzība beidzas šā 
gada maijā. Pašvaldība plāno šogad nojumes pārbūvēt, lai gan pārdevējiem, gan pircējiem tās 
būtu piemērotas arī nelabvēlīgos laika apstākļos.

14. Vai Pāvilostā ir cilvēks, kas atbildīgs par pilsētas vizuālo tēlu gan ikdienā, gan 
svētkos? Haotiski izvietota informācija (arī TIC), nepievilcīgi skatlogi utt.

Domes priekšsēdētājs atbild, ka par vizuālo noformējumu pilsētā pēdējos trīs gadus iedzīvo-
tāji nevarētu sūdzēties, jo katra iestāde tomēr cenšas padomāt par savu vizuālo izskatu. Pašval-
dība neplāno izveidot jaunu štata vietu un algot šādiem darbiem cilvēku.

15. Vai var cerēt, ka šovasar neatkārtosies sūdzības par slikto ēdināšanas nodroši-
nāšanu Pāvilostas viesiem un iedzīvotājiem? Vai “Āķagals” atsāks darbību?

Domes priekšsēdētājs atbild, ka šis jautājums vairāk būtu adresējams pilsētas uzņēmējiem. 
Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka krodziņš “Āķagals” vasarā tiks atvērts.

16. Vai tiks piemērots sods tiem namīpašniekiem, kuri gadu no gada nekopj savu 
piemājas teritoriju, rudenī nesavāc lapas, ziemā netīra sniegu, nekaisa ietves ar pret-
slīdes materiāliem?

Domes priekšsēdētājs atbild, ka piecu gadu laikā, kopš pašvaldība sniedz saviem iedzīvo-
tājiem maksas pakalpojumu šajā jomā, situācija ir krasi uzlabojusies. Arī pašvaldības policija 
regulāri veic reidus pilsētā un apseko nesakoptos īpašumus, kā arī attiecīgi uzliek naudas sodus.

17. Kāpēc pilsētā uzstādītās videokameras nefiksē izbraucošo auto numurus un 
kultūras nama dekoru zaglis varēja neatpazīts pamest Pāvilostu?

Domes priekšsēdētājs atbild, ka tā bija vienkārši dažādu apstākļu sakritība, ka tieši šajā naktī 
centrālā pilsētas kamera pie domes nav varējusi fiksēt automašīnas numuru laikapstākļu dēļ.

18. Kad Pāvilostā atkal būs dārznieks, kas regulāri apsekos pilsētas parkus un stā-
dījumus un organizēs to kopšanu un veidošanu?

notiek ikgadējās iedZīVotāju saPulCes
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februārī pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Jūrā atrasti nelegāli ielikti tīkli, kas tika izņemti un nodoti Valsts robežsardzei. 

Notiek lietas izmeklēšana.
â Mēneša vidū sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem tika veikta 15 automašīnu 

pārbaude Pāvilostas pilsētā.
â 26. februārī visā novada teritorijā veikts reids sadarbībā ar Valsts policiju ar mēr-

ķi pārbaudīt autotransporta tehniskās apskates un apdrošināšanas termiņu ievērošanu. 
Pārbaudītas 17 automašīnas. Pārkāpumi nav konstatēti.

 
LABOJUMS.
Janvāra avīzē ievietota informācija par to, ka “pie Pāvilostas kultūras nama tika sabo-

jāti Ziemassvētku dekori. Izmeklēšanas rezultātā vainīgās personas tika noskaidrotas un 
sauktas pie atbildības”. Diemžēl vainīgās personas joprojām tiek noskaidrotas, izmeklē-
šana turpinās. Atvainojos par neprecīzu informāciju.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Domes priekšsēdētājs atbild, ka štata vieta “dārznieks” pašvaldībā netiks veidota pašvaldī-
bas līdzekļu taupīšanas dēļ. Liels paldies par pilsētas zaļās un ziedošās rotas veidošanu un kop-
šanu jāsaka “Sārtenes” dalībniecēm, viņas gadu no gada iegulda lielu darbu, lai pilsēta vasarā 
uzziedētu. Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”  arī iesniegusi ierosinājumu 
par nepieciešamību izveidot plānu, kas paredzētu, kā un kur stādāmi, kopjami vai izzāģē-
jami pilsētas koki. Biedrībai kopā ar Koku ciršanas komisiju uzdots šādu plānu izstrādāt.

 19. Vai Brīvības ielas asfaltēšana nav iekļauta darba plānos? Nav patīkami karsta-
jās vasaras dienās dzīvot putekļu vālos, kas jo sevišķi biezi ir pilsētas svētku dienās, jo 
tad Dzintaru iela tiek slēgta un viss transports novirzīts uz Brīvības ielu. 

Domes priekšsēdētājs atbild, ka 2017. gada budžetā pašvaldība nav plānojusi asfaltēt Pāvil
ostas vecā ciema grantētās ielas, bet šādu ieceri neatmet nākamajos gados. Šā gada prioritāte ir 
Stadiona iela pie pilsētas bērnudārza “Dzintariņš”. Tā tiks sakārtota gan pirmsskolas iestādes 
darbinieku un vecāku vajadzībām, gan iedzīvotāju ērtībai.

 
Sapulce ilga nepilnas divas stundas, bet, tai noslēdzoties, vēl viens otrs sapulces apmek-

lētājs uzkavējās, lai uzdotu personiskus jautājumus gan domes priekšsēdētājam, gan izpild-
direktoram.

 
27. februārī Vērgales kultūras namā uz iedzīvotāju sapulci bija sanākuši apmēram 

30 cilvēku, to skaitā arī deputāti un pašvaldības iestāžu darbinieki. 
Sapulce iesākās ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona izklāstu par 

paveikto 2016. gadā un par plānoto turpmākajā periodā.
Īsumā par paveikto. Aizvadītajā periodā paveikts daudz no iepriekš plānotā – īstenoti 

projekti, veikti remontdarbi. Pašlaik notiek Pāvilostas novada grantēto ceļu rekonstrukcija, 
kuras beigu termiņš ir 2017. gada 15. maijs. Drīz Vērgales kapos tiks pabeigta jaunās kapličas 
būvniecība, bet vasarā tiks rekonstruēta Vērgales pamatskolas aktu zāle. Vērgales muižas 
kompleksa ēkām – pagastmājai un muzejam – tiks veikta fasādes rekonstrukcija. Šajā gadā 
par vienu no svarīgākajiem veicamajiem darbiem Vērgales pagastā atzīmēta veselības centra 
būvniecība. Iesākumā tika plānots par ES līdzekļiem to iekārtot vecajā “Lattecom” ēkā, taču 
LAD projektu noraidīja, un šobrīd tiek plānots veselības centru ierīkot kādā citā pašvaldībai 
piederošā ēkā. Ne mazāk svarīgs ir arī plāns par jaunas video novērošanas kameras ierīko-
šanu Vērgales centrā, jo vecā jau ir nokalpojusi un nespēj pildīt savas funkcijas. Tā kā ziema 
šogad nebija sniegiem bagāta, ir ietaupīta ceļu uzturēšanai paredzētā nauda, kuru plānots 
novirzīt asfalta seguma ceļu sakārtošanai. Laba ziņa arī Ziemupes ciema iedzīvotājiem, jo pēc 
ilgāka perioda Ziemupē atkal atvērs veikalu.  Īsu pārskatu par darbību un veicamajiem pa-
sākumiem sniedza arī Vērgales komunālās saimniecības direktors Ivars Lapiņš. Svarīgākais 
šobrīd ir veco daudzdzīvokļu māju remonts, jo tās vairumā ir tehniski nolietojušās.

iedzīvotāju uzdotie jautājumi un saņemtās atbildes
Kad tiks atjaunota nepabeigtā daudzdzīvokļu māja “Teikas”? 
Pagājušajā gadā tika izsludināts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi, un summa bija 

ļoti liela, tādēļ ēkas tehniskā projekta izstrādi turpināsim 2017. gadā. 
2. Kad tiks sakārtoti pašvaldībai piederošie  asfalta seguma ceļi? 
Šogad tas tiks veikts, izmantojot ziemai paredzētā finansējuma atlikumu. 
3. Kas tās par smagajām mašīnām, kas stāv Pāvilostas novada domes sētā? 
Tās ir SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks” mašīnas. 
4. Kas piegādā šķeldu Vērgales komunālajai saimniecībai, un kāpēc  šķelda netiek 

iepirkta no privātpersonām? 
Šķeldu VKS piegādā SIA “Manfreds”, kurš uzvarēja iepirkumu konkursā. Šķeldu iepērk par 

8,38 EUr/m3, un ir noslēgts līgums par šķeldas piegādi. Pēc likuma, no privātā sektora nevar 
iepirkt kurināmo.  

5. Cik iedzīvotāju ir Pāvilostas novadā un katrā apdzīvotā vietā atsevišķi? 
2017. gada februārī pavisam Pāvilostas novadā ir 2879 iedzīvotāji, Vērgalē 1354, Sakā 525, 

Pāvilostā 1000. 
6. Kad tiks sakārtota ūdeļu ferma Plocē un novērsta smirdoņa? 
Pašvaldības pārstāvjiem tikko bija tikšanās ar ūdeļu fermas pārstāvjiem, un nepilnības pa-

kāpeniski tiek novērstas. 
7. Kā tiek iespaidoti graustu fermu īpašnieki? 
Tiem tiek papildus piemērots 3% īpašuma nodoklis. 
8. Vai Baltijas jūrā tiks ierīkoti vēja ģeneratori, kā iepriekš tika ziņots? 
Netiks uzstādīti, jo iecere netika atbalstīta.
  

Informāciju pierakstīja un apkopoja 
korespondente Vita Braže un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

reliĢiskās Ziņas

PĀVILOSTAS BAPTISTU BAZNĪCĀ
13. aprīlī (ceturtdien) plkst.18.00 – Pashas svētvakara mielasts.
14. aprīlī (piektdien) plkst.11.00 – Kristus ciešanu ceļa apceres dievkalpojums.
16. aprīlī (svētdien) plkst.7.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētrīts;
plkst.11.00 – Lieldienu svētku dievkalpojums.

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN PĀVILA EV. LUT. DRAUDZĒ
16. aprīlī plkst. 12.00 – Lieldienu dievkalpojums.
Ekumēniskais Krusta ceļš Pāvilostas ielās Lielajā Piektdienā, 14. aprīlī, 
plkst. 15.00 (sākums no Pāvilostas baptistu baznīcas).

ZIEMUPES EV. LUT. DRAUDZĒ 
16. aprīlī plkst. 9.00 – Lieldienu dievkalpojums.

VĒRGALES EV. LUT BAZNĪCĀ 
2. aprīlī plkst.14.00 – ierastais dievkalpojums. 
15. aprīlī plkst.14.00 – Klusās Sestdienas ērģeļmūzikas koncerts. 
16. aprīlī plkst.14.00 – Lieldienu dievkalpojums. 

soCiālais dienests Ziņo
  
Februārī piešķirts 12 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts pamatpa-

balsts, 5 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 3 personām piešķirts vienrei-
zējs pabalsts veselības aprūpei, 13 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 5 ģimenēm piešķirts 
pabalsts jaundzimušā aprūpei.

INfORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
LNS SPC galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem ar dzirdes 

problēmām, sevišķi invalīdiem ar smagu dzirdes zudumu, nepieciešamo tehnisko palīglī-
dzekļu pieejamību un kvalificētu speciālistu konsultācijas problēmu risināšanā. Lie-
pājā, Graudu ielā 43 – 68 (ieeja no Palasta ielas 23), telefons/fakss 63427507.

16. februārī deputāti komitejas sēdē izvirzīja priekšlikumu ievietot informatīvajā iz-
devumā informāciju par iespējamo pabalstu saņemšanu Pāvilostas novada iedzīvotājiem. 
Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, mūsu novadā ir iespējami sociālās palīdzības 
pabalstu veidi:

iZsludināta PāVilostas noVada VēlēŠanu ieCirkņu 
komisiju loCekĻu kandidātu PieteikŠanās

Gatavojoties  2017. gada 3. jūnija republikas pilsētu domes un novadu domes vē-
lēšanām, Pāvilostas novada vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu vēlēšanu komisiju 
locekļu kandidātu pieteikšanos.

Iecirkņu komisiju locekļu kandidāti var iesniegt savus pieteikumus no 2017. 
gada 10. marta līdz 23. martam plkst. 17.00.

Kandidātu pieteikumi sagatavojami pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) no-
teiktas formas (veidlapas pieejamas Pāvilostas novada pašvaldībā, Vērgales pagasta 
pārvaldē, CVK  vietnē: https://www.cvk.lv/pub/upload_file/Velesanu%20iecirkna%20
komisijas%20locekla%20pieteikums%20Latvija%20PV2017%20Interactive%20clear.pdf).

 Pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada vēlēšanu komisijai    Pāvilostas novada 
pašvaldībā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijai ir reģistrēto poli-
tisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūci-
jām, ne mazāk kā 10 balstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupa), kā arī attiecī-
gās novada domes vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskās partijas vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa un novada 
domes vēlēšanu komisijas loceklis katrā novada vēlēšanu iecirknī drīkst izvirzīt un 
pieteikt ne vairāk kā 7 kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju, kurš prot latviešu valo-
du, kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, kurš vēlēšanās nav pieteikts par depu-
tāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai.

Tālruņi uzziņām: Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja – 29725727, 
Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas sekretāre – 63484562.

 Pāvilostas novada vēlēšanu komisija

1. pamatpabalsts (GMI);
2. dzīvokļa pabalsts;
3. apbedīšanas pabalsts;
4. pabalsts audžuģimenei;
5. atvieglojumu piešķiršana bērnu ēdināšanai;
6. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
7. pabalsts veselības aprūpei;

Pabalsta piešķiršana balstās uz izvērtēšanu, tādēļ, lai nerastos pārpratumi, iedzīvotāji ir 
vienmēr laipni gaidīti uz sarunu gan klātienē, gan telefoniski pie Sociālā dienesta darbinie-
kiem. 

Telefona numuri:
l dienesta vadītāja Ildze Agita Balode, tel. 63484560, Pāvilostā;
l sociālā darbiniece Sintija Eizengraudiņa, tel. 63453073, Sakā;
l sociālās palīdzības organizatore Vizma Alseika, tel. 63490836, 26818992, Vērgalē.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Agita Balode

8. pabalsts personām, kuras 
 atgriezušās no ieslodzījuma;
9. pabalsts jaundzimušā aprūpei;
10. vienreizējs pabalsts 
 represētām personām;
11. pabalsts neparedzētu situāciju 
 un apstākļu risināšanai.
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No 20. līdz 22. janvārim Pāvilostas 
novada tūrisma informācijas centra va-
dītāja Mairita Tumpele devās uz Lietu-
vas galvaspilsētu Viļņu, kur norisinājās 
starptautiskā tūrisma, ceļojumu un at-
pūtas izstāde “Adventure 2017”. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja pārstā-
vēja Pāvilostas novadu Liepājas un Liepājas 
reģionu stendā. Mērķis bija veicināt vēl lie-
lāku tūristu skaita pieaugumu no Lietuvas. 
Šim nolūkam jau otro gadu Pāvilostas no-
vada TIC izdevis tūrisma bukletu “Pāvilos-
tas novads” arī lietuviešu valodā. Kopumā 
izstādē tika izdalīts 661 tūrisma buklets, tai 
skaitā 446 lietuviešu valodā, 74 krievu va-
lodā, 74 angļu valodā un 67 latviešu valodā. 
Gandrīz katrs, kas paņēma Pāvilostas no-
vada tūrisma bukletu, arī izteica vēlmi ap-
meklēt novadu un interesējās par ceļošanas 
iespējām. Jaunie Pāvilostas novada tūrisma 
bukleti tika pasniegti arī Lietuvas vēstnie-
cības pārstāvjiem un 15 Lietuvas tūrisma 
informācijas centriem.

Izstādes laikā ikviens tās apmeklētājs 
varēja iepazīties un izpētīt interesējošās at-
pūtas iespējas un kultūras pasākumu plā-
nu Pāvilostas novadā.

Lietuvas tirgus ir viens no prioritāra-
jiem Pāvilostas novada tūrisma tirgiem, un, 
kā rāda tūrisma informācijas centra apko-
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Par Pāvilostas novadu stāsta arī izstādē Lietuvā

potie statistikas dati, tad lietuviešu tūristu 
skaits, kuri apmeklējuši Pāvilostas novadu, 

ir viens no lielākajiem. Ar sīkāku tūrisma 
statistiku varat iepazīties 7. lpp. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai veltītie pasākumi novadā

PĀVILOSTAS NOVADS 
PREZENTĒ SEVI 
TŪRISMA GADATIRGŪ 
“BALTTOUR 2017’’
>> 1. lpp

Balvas vērtīgas – svaigi cep-
tas lauku maizes vai kūpinātas 
zivtiņas degustācija, dzintara dzi-
ras veldzējošais malks un lielais 
smaidiņš – pārsteigums, kurā 
varēja laimēt pat tādus labumus 
kā ieejas biļetes uz mūzikas un 
mākslas festivālu ‘’Zaļais stars’’ 
divām personām. Par šo balvu un 
jauko laimestu ļoti priecājās kāda 
ogrēniete, un, lai cik tas nebūtu 
pārsteidzoši, ieejas biļetes vinnē-
ja arī Pāvilostas novada pašvaldī-
bas šoferītis Edgars Kuplais, kurš 
uz izstādi bija atvedis deju kolek-
tīvu ‘’Vērgalīte’’. Savukārt paši 
mazākie izstādes apmeklētāji ļoti 
priecājās par iespēju paspēlēties 
baltajās jūras smiltiņās turpat 
Pāvilostas novada stendā.

Šā gada Pāvilostas novada 
kultūras pasākumu plāns bija 
viens no pieprasītākajiem sten-
dā. Bija jautājumi arī par nakts-
mītnēm, tās pat tika turpat uz 
vietas rezervētas, par tūrisma 
jaunumiem un atpūtas iespējām, 
par apskates objektiem, amatnie-
ku darbnīcām un ekskursiju pie-
dāvājumiem grupām. 

Pāvilostas novada TIC darbi-
nieces ar gandarījumu atzīst, ka 
gada lielākā un gaidītākā izstāde 
ir aizritējusi veiksmīgi, ieguldot 
tajā milzum daudz darba, laika un 
enerģijas. Daudz atzinīgu vārdu 
izskanēja tieši par novada stenda 

noformējumu. Liels prieks, ka va-
sarā un pat nesezonas mēnešos ar 
uzviju parādās ieguldīto pūļu re-
zultāti un Pāvilostas novads kļūst 
par tūrisma galamērķi kā latvie-
šiem, tā arī ārzemju tūristiem. 

Tūrisma izstādi “Balttour 
2017’’ trīs dienās apmeklēja 
28 tūkstoši ceļotāju un tūrisma 
profesionāļu, divās tematiskajās 
hallēs izstāde pulcēja 850 tūris-
ma uzņēmumu un to pārstāvjus 
no 38 pasaules valstīm. No 28 
tūkstošiem interesentu 5,5 tūk-
stoši bija nozares profesionāļi. 
‘’Balttour 2017’’ apmeklētāji trīs 
dienu garumā varēja iepazīt Ei-
ropas, Centrālās Āzijas un Tuvo 
Austrumu daudzveidīgo tūris-
ma piedāvājumu, turklāt pirmo 
reizi arī tādu valstu kā Tobago, 
Nepāla, Butāna un Indonēzija. 
Izstādē varēja uzzināt par tuviem 
un tāliem galamērķiem, atklāt 
unikālus tūrisma objektus un 
jaunus maršrutus, sajust Latvijas 
reģionu viesmīlību, baudīt da-
žādus priekšnesumus, izgaršot 
pašmāju un citzemju ēdienus un 
dzērienus, kā arī iepirkties gada 
lielākajā ceļojumu izpārdošanā! 

Nākamgad 25. starptautiskā 
tūrisma izstāde gadatirgus ‘’Balt-
tour 2018’’ notiks no 9. līdz 11. 
februārim.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Starptautisks sadarbības projekts 
Pāvilostas vidusskolā
“Iepazīstam, mācāmies, apzināmies!”

Mēs, Pāvilostas vidusskolas 
7. un 8. klašu skolēni, šajā mā-
cību gadā piedalāmies starp-
tautiskā skolu sadarbības pro-
jektā ar Dānijas Ulkebolskole 
8. klases skolēniem.

Sadarbības līguma slēgšana 
bija dabīgs un pamatots turpi-
nājums iepriekšējā mācību gadā 
realizētajam starptautiskajam 
“Nordplus Junior” projektam 
“Mazās gudrās skolas” (“Small 
Smart School”). 

2016. gada 28. septembrī pro-
jekta noslēguma tikšanās vizītes 
laikā tika parakstīta vienošanās 
ar Dānijas Ulkebol Sonderborgā 
skolu par 7. un 8. klašu skolēnu 
sadarbību visa mācību gada ga-
rumā. Tika sastādīts aktivitāšu 
plāns. Dānijas skolas skolotājas 
iepazinās ar Pāvilostas vidussko-
las 7., 8. klašu skolēniem, vēroja 
mācību stundas un sarunājās. 
Valdīja pozitīva gaisotne, un tie, 
kuriem labākas zināšanas angļu 
valodā, labprāt iesaistījās saru-
nās. Vēlāk jau katrs vēlējas iz-
teikties par sevi, savu ģimeni un 
vaļaspriekiem.

Pats pirmais uzdevums ok-
tobrī – jāuzfilmē trīs minūšu 
video materiāls par katru dalīb-
nieku. Video materiālos katrs da-
lībnieks pastāstīja par Pāvilostas 
novadu un iepazīstināja ar sevi. 
Uzdevumus veicām angļu valodā.

Decembrī mums bija jāgata-
vo Ziemassvētku tradicionālie 
ēdieni pēc dāņu skolēnu iesūtī-
tajām receptēm. Mēs gatavojām 
Dānijas tradicionālos ēdienus, 
bet dāņu skolēni latviešu ēdie-
nus. Skolēni apmainījās ar recep-
tēm un skolā gatavoja ēdienus 

pēc draugu atsūtītās receptes. 
Te darbiņš bija nopietnāks, gan 
tulkojot receptes, gan meklējot 
specifiskos produktus vai tādus, 
ar ko tos aizstāt, un tad vēl pati 
gatavošana.

Visi projektā iesaistītie 
skolēni darbojās skolas mācī-
bu virtuvē un gatavoja dāņu 
tradicionālos Ziemassvētku 
ēdienus, piemēram, ābolmaizi, 
“Ris alamande”. Emocijas bija 
ļoti pozitīvas, ēdiens gards, un 
izrādās, ka, ēdot rīsu mandeļu 
biezputru, tajā var atrast vienu 
veselu mandeli un saņemt dā-
vanu! 

Janvāra uzdevums bija 
katru piektdienu tiešsaistē tik-
ties skaipā. Sākumā, protams, lie-
lākā daļa gan latviešu, gan dāņu 
skolēnu bija uztraukušies, taču 
ar katru nākamo reizi skolēnu 
vēlme parunāt ar citas tautības 

skolēniem pieauga. Šīs stundas, 
ko pavadījām runājot ar dāņu 
skolēniem, bija ļoti pozitīvas. 
Vienmēr ir jauki iegūt jaunus 
draugus, izmantot angļu valodu, 
pilveidot runātprasmi un iepazīt 
citas valsts skolēnu ikdienu. Se-
cinājām, ka tik atšķirīgi nemaz 
mēs neesam!  

Februārī notika komunikāci-
ja Whatsapp vides grupā. Janvārī 
uzsākām komunikāciju Snapchat 
vidē un turpmāk izmatosim arī 
šo lietotni.

Pašlaik visa uzmanība veltīta 
tam, lai gatavotos dāņu skolēnu 
uzņemšanai Pāvilostas vidussko-
lā un skolēnu ģimenēs.

Ar nepacietību gaidām dāņu 
skolēnus Pāvilostā!

Projekta dalībnieces 
Sanija Bērziņa, Keita Šakina, 

proj. vadītāja Inta Vīgante

PāVilostā 
25. martā plkst. 12.00 atceres brīdis pie piemiņas akmens 
Pāvilostas pilsētas Simtgades parkā.

Vērgalē 

24. martā  plkst. 10.00 Vērgales kapsētā piemiņas brīdis kopā 
ar Vērgales pamatskolas 9. klases skolēniem. 25. martā visi 
iedzīvotāji laipni aicināti aizdegt svecīti represēto piemiņai pie 
piemiņas akmens Vērgales kapsētā, izrādot cieņu gan tiem, kas 
palika Sibīrijā, gan tiem, kas atgriezās mājās. 

ZiemuPē

25. martā plkst. 12.00 piemiņas brīdis pie Ziemupes gaišā 
skumju akmens.

Plašāku foto apskatu no pasākuma 
skatieties www.pavilosta.lv, sadaļā ‘’Fotogalerijas’’.
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Tūrisma nozarē 2016. gads bijis aktīvs visa gada garumā. To, ka aizvien vai-
rāk tūristu apmeklē Pāvilostas pilsētu un novadu, pierāda apkopotie statistikas 
dati un tūrisma uzņēmēju noslogotība. Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centra apkopotie dati rāda, ka informācija sniegta 10473 tūristiem. Personīgi 
Pāvilostas novada TIC bija ienācis 9821 apmeklētājs, pa telefonu sniegta in-
formācija 590 interesentiem, ar e-pasta starpniecību pakalpojums sniegts 62 
interesentiem. (skat. 1. att.)

1. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits pa gadiem.

Lai gan Pāvilostas novada TIC ienākušo apmeklētāju skaits ir nedaudz samazinā-
jies, tas varētu būt izskaidrojams ar Pāvilostas mājaslapas  tūrisma sadaļas lielāku 
apmeklējumu, kur iespējams atrast visu vajadzīgo informāciju, neiegriežoties tūris-
ma informācijas centrā.

Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā ir bijis jūlijs (2758  tūristi), kas izskaidro-
jams ar pasākumiem novadā – notiek mākslas un mūzikas festivāls “Zaļais stars” 
(vairāk nekā 3000 apmeklētāju), Zvejnieksvētki (vairāk nekā 1530 apmeklētāju). Arī 
augustā tūristu skaits bijis salīdzinoši augsts (1850), savukārt trešais visapmeklē-
tākais mēnesis bijis jūnijs (956), kad tikko kā iesākusies vasara, ko daudzi izmanto 
atpūtai ārpus savām ierastajām pilsētām. Aktīvs  bija septembris, jo pie mums tur-
pinājās patīkami laika apstākļi (769). (skat. 2. att.) 

 

2. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits 2016. gadā pa mēnešiem.

Par Pāvilostas novadu kā apskates un atpūtas vietu interesējušies tautieši, to 
novērtējuši 5033 viesi, arī Pāvilostas novadā dzīvojošie aktīvi apmeklējuši tūrisma 
informācijas centru – 3057 apmeklētāji. (skat. 3. att.)

Novadu aktīvi apmeklēja arī viesi no Vācijas (876 tūristi), nedaudz aiz vāciešiem 
atrodas lietuvieši, kas iecienījuši mūsu pludmali (485 tūristi). Novadā iegriezušies 
arī viesi no Krievijas (67), Francijas (60) un Polijas (54).

 

3. attēls. Apkalpoto ārvalstu tūristu skaits Pāvilostas novada TIC 2016. gadā.

Visbiežāk tūristus interesēja dažāda veida informācija par Pāvilostu, Kurzemi 
un Latviju (2045 viesi), kā arī cita informācija, kas bieži vien nav saistīta ar tūrisma 
nozari (915),  ievērojami palielinājusies interese par Pāvilostas novada suvenīriem 
(1684), Pāvilostas novada avīzīti (738), kafiju (507), pasākumiem (515), autobusiem 
(329), naktsmītnēm (295) u.c. Visapmeklētākais objekts novadā bijis Akmeņraga 
bāka (3500 apmeklējumu), otrais apmeklētākais objekts bijis Pāvilostas novadpēt-
niecības muzejs (3203 apmeklētāji), bet Vērgales muzejā šogad viesojušies 1828 

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra
statistikas dati par 2016. gadu

 

 

 

 

apmeklētāji. Par Pāvilostas novada apskates objektiem ir izrādīta lielāka interese 
nekā iepriekšējā gadā. 

 

4. attēls. Pāvilostas novada apmeklētāju interesējošās tēmas 2016. gadā.

Pāvilostas novada naktsmītnēs kopā pabijuši 13682 viesi un pavadījuši 39373 
naktis. Visvairāk nakšņotāju bijuši no Latvijas pilsētām – 8969 viesi pavadījuši 
25969 naktis. Savukārt no Lietuvas  3316 viesi pavadījuši 10175 naktis, bet 776 viesi 
no Vācijas aizvadījuši 1804 naktis. (skat. 5. un 6. att.) 

5. attēls Nakšņojošie tūristi (pa valstīm) Pāvilostas novadā 2016. gadā.

6. attēls. Tūristu pavadītās naktis Pāvilostas novadā 2016. gadā.

Lielu paldies vēlamies teikt visiem Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem, kā 
arī Pāvilostas ostas pārvaldei, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai 
Kurčanovai, Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai, Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai 
Freimanei, Akmeņraga bākas pārvaldniecei Tatjanai Vešņakovai  un Vērgales/Zie-
mupes tūrisma informācijas centra vadītājai Dainai Vītolai.

Ar detalizētāku 2016. gada statistikas atskaiti un statistiku par iepriekšējiem ga-
diem ir iespējams iepazīties Pāvilostas mājaslapā www.pavilosta.lv, sadaļā “tūrisms”.

 

PalīdZi taPt PāVilostas noVada grāmatai!
gatavojoties latvijas valsts simtgadei, 

aicinām ikvienu piedalīties novada grāmatas tapšanā.

Grāmatā vēlamies apkopot dzeju, esejas, īsprozu, tēlojumus, 
stāstus par Pāvilostu, Vērgali, Ziemupi, Saraiķiem u.c. novada vietām.

Aicinām līdz 21. aprīlim savus darbus sūtīt elektroniski uz e-pastu 
mairitavitola@pavilosta.lv vai nogādāt tuvākajā novada bibliotēkā.



Šogad E-prasmju nedēļa visā Latvijā notiks 
no 27. marta līdz 2. aprīlim, tajā paredzētas šādas galvenās tēmas:

l Kiberdrošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, 
 pasargāt savu digitālo identitāti un datus;
l E-pakalpojumi: aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus,
 tai skaitā mobilos risinājumus;
l E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai.

E-prasmju nedēļu atzīmēs arī Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā. 
Kā katru gadu, aicinām iedzīvotājus pieteikties apgūt datorprasmes, 
dažādus jauninājumus e-vidē. Sīkāka informācija būs nākamajā infor-
matīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

aicinājums līdz 23. martam pieteikties bibliotēkā 
vai zvanot pa tālruni 63484566.

Informāciju sagatavoja m. Vītola

gataVosimies “e-Prasmju nedēĻai 2017”!
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18. februārī Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama amatierteātra 
kolektīvs viesojās Nīcas ama-
tierteātra piecu gadu jubilejas 
svinībās un skatītājiem izrādīja 
A. Ločmeles (Danskovītes) lugas 
“Sievasmātes senču laiki” uzve-
dumu. 

Ar savām izrādēm skatītājus 
priecēja arī Jaunlutriņu un Nīcas 
amatierteātri un Liepājas TMC 
Metalurgu Tautas teātris. Šie ko-
lektīvi un arī pāvilostnieki ir vie-

ni no labākajiem Kurzemē, tāpēc 
no 24. Līdz 26. februārim pieda-
lījās Nacionālā kultūras centra 
rīkotajā Kurzemes reģionālajā 
skatē Ventspilī. 

Nīcā pēc dienas garumā no-
tikušā izrāžu maratona sveicām 
vietējā amatierteātra dalībniekus 
kolektīva piecu gadu pastāvēša-
nas jubilejā. Īpašu paldies teicām 
nīceniekam Andim Lācim, kurš 
veiksmīgi aizstāja prombūtnē 
esošo Gati, lieliski iejūtoties Gata 

atveidotā Alberta lomā. Viņš bija 
sarūpējis mums arī īpašu pārstei-
gumu.

Paldies Nīcas kolektīva reži-
sorei Dainai Kandēvicai par uz-
aicinājumu un nīceniekiem par 
sirsnīgo uzņemšanu! 

8. aprīlī gaidīsim nīceniekus 
ciemos mūsu kolektīva 10 gadu 
jubilejas pasākumā.

 
Amatierteātra režisore

Marita Horna

Pāvilostas teātris viesojas Nīcā
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Latvijas amatierteātru ie-
studējumu “Gada izrāde 2016” 
reģionālās skates visā Latvijā 
notiek no 2017. gada 10. februā-
ra līdz 19. martam. Pavisam re-
ģionālajām skatēm ir saņemtas 
85 pieteikuma anketas.

No 24. līdz  26. februārim 
Ventspils kultūras centrā rampu 
ugunīs valdīja teatrāla gaisotne, 
jo notika Latvijas amatierteātru 
iestudējumu “Gada izrāde 2016” 
Kurzemes reģiona skate. Trijās 
pasākuma dienās skatītājiem 
tika piedāvātas 18 amatierteāt-
ru izrādes, kuras vērtēja reži-
sors Valdis Lūriņš, teātra kritiķe 
Ieva Rodiņa un teātra zinātniece, 
mākslas zinātņu doktore, teātra 
portāla “Kroders.lv” galvenā re-
daktore Līga Ulberte. 

25. februārī arī Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama amatier-
teātris skatītāju pārpildītā zālē 
žūrijas vērtējumam nodeva savu 
A. Ločmeles lugas “Sievasmātes 
senču laiki” iestudējumu. Esam 
gandarīti par paveikto. Būtiskas 
kļūdas nepieļāvām. Tagad jāgai-
da vērtējums, kas būs zināms 

aptuveni pēc nedēļas. Visi kolek-
tīvi, kuri piedalījās reģionālajā 
skatē, no Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra saņēma pateicības 
rakstus. Bet ne visi tika paaug-
stināti savā statusā kā mēs. Proti, 
pie Ventspils pilsētas mājaslapā 
ievietotajām Pāvilostas ama-
tierteātra izrādes fotogrāfijām 
paskaidrots, ka tas ir Liepājas 
Tautas teātra uzvedums. Patī-
kami, protams, bet mēs nekādā 
ziņā nevēlamies pretendēt uz cita 
kolektīva nosaukumu.  Paldies 
mūsu šoferītim Ilmāram par vi-
zināšanu, Kohu ģimenei par palī-
dzību ar rekvizītiem un Ventspils 
kultūras centra kolektīvam par 
laipno uzņemšanu!

Visi interesenti, radi, drau-
gi, kaimiņi, darbabiedri,  īpa-
ši kādreizējie aktieri – mūsu 
priekšgājēji, laipni aicināti uz 
atjaunotā Pāvilostas amatier-
teātra 10 gadu jubilejas pasā-
kumu 8. aprīlī plkst. 18.00 Pā-
vilostas kultūras namā.

 
Amatierteātra režisore 

Marita Horna

Mūsējie piedalās 
reģionālajā skatē

Februāra sākumā Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē tika 
atklāta Ģirta Brumsona gleznu izstāde, pasākumā pulcējot aptuveni 
30 apmeklētāju.  

Ar muzikālu priekšnesumu uzstājās Pāvilostas vidusskolas meite-
nes skolotājas Daces Bunkas vadībā.

Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem, kā arī Dacei un meite-
nēm par muzikālo sniegumu.

Izstādi var apskatīt  līdz 31. martam.
Mairita Vītola

Atklāj Ģirta Brumsona gleznu izstādi

Ulmales bibliotēkai bija tas 
gods būt par pirmo bibliotēku  
Latvijā, kurā viesojās “Latvijas 
Radio 1” jaunizveidotā raidījuma 
“Cienījamie lasītāji. Etīdes par 
literatūru” vadītāji un veidotāji. 
4. februārī “Latvijas Radio 1” iz-
skanēja pirmais raidījums, kuru 
vada divi draugi – etīžu teātra 
“NERTEN” autori – dzejnieks 
Toms Treibergs un rakstnieks 
Svens Kuzmins. Reizi mēnesī 
viņi dosies uz kādu no grāmatu 
krātuvēm Latvijā, meklējot tās 
plauktos negaidītus, labi aizmir-
stus, grūti atrodamus vai vien-
kārši intriģējošus latviešu autoru 
darbus. 

Radio raidījumā varēja ie-

pazīties arī ar Ulmales bibliotē-
ku un tās darbību, atšķirīgo no 
vispārpieņemtā. Vēlāk kopā ar 
klausītājiem atradumus lasa un 
par tiem diskutē iknedēļas raidī-
jumos visa mēneša garumā.

Pirmie raidījumi jau ir izska-
nējuši – tie ir tik interesanti un 
pozitīvi, ka bibliotēkas lasītāji ar 
nepacietību gaida nākamos, ku-
rus var klausīties katru sestdienu 
“Latvijas Radio 1” plkst. 15.35. 

4. februāra raidījumu un arī 
pārējos ierakstus var meklēt ad-
resē http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidi-
jumi/cienijamielasitaji/

 
Lita Šildere,

Ulmales bibliotēkas vadītāja

“Latvijas Radio 1” Ulmales bibliotēkā

1. martā Vērgales pamatsko-
lā uz skatuves runas un mazās 
formas uzvedumu konkursu 
pulcējās Pāvilostas novada sko-
lēni. 

Skatuves runas konkursā 
piedalījās septiņi skolēni – Ralfs 
ŠĪMANIS (Vērgales pamatsko-
las 1. klase), Laila Anna HORNA 
(Pāvilostas vidusskolas 1. kla-
se), Marta VĪTOLIŅA (Vērgales 
pamatskolas 3. klase), Gundega 
MATISONE (Vērgales pamatsko-
las 4. klase), Gabriela VAGOTIŅA 
VAGULE (Pāvilostas vidusskolas 
4. klase), Sindija RUSIŅA (Vēr-

gales pamatskolas 5. klase) un 
Ieva JĒCE (Vērgales pamatskolas 
8. klase). Savukārt mazās formas 
uzvedumu konkursā startēja Pā-
vilostas pilsētas kultūras nama 
jauniešu dramatiskais kolektīvs 
ar uzvedumu “Uz ceļa ir visla-
bāk…”, kurā izmantoti I. Ziedoņa 
darbi un  L. Reinika, Im. Kalniņa, 
V. Kalniņa, G. Rača un K. Bach 
dziesmas. 

Žūrijas komisijā šogad skolē-
nu veikumu vērtēja Pāvilostas no-
vada pašvaldības metodiķe  izglī-
tības un kultūras jomā Silvija Leja 
un aktrise, Liepājas teātra studijas 

“Karlsona bagāža” vadītāja Marita 
Stelmakere. 

Pēc žūrijas apspriedes M. Stel-
makere par katra dalībnieka un 
kolektīva uzstāšanos sniedza īsu 
stāstījumu, norādot, pie kā turp-
māk vēl jāpiestrādā, analizēja kļū-
das un uzslavēja par paveikto. 

Tālākam startam Kurzemes 
reģionā Saldū 28. martā tika izvir-
zīts Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama jauniešu dramatiskais ko-
lektīvs M. Hornas vadībā un Gab-
riela VAGOTIŅA VAGULE (skolo-
tāja Agrita Valkaša).  

Vita Braže

Novada skolēni piedalās 
skatuves runas konkursā
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23. februāris Vērgalē atnāca 
skanīgu dziesmu un krāšņu tēr-
pu piepildīts, jo Vērgales kultū-
ras namā uz bērnu un jauniešu 
folkloras kopu skati “Zinu, zinu 
tēva sētu” bija ieradušās 13 Le-
jaskurzemes folkloras kopas. 
Ar iepriekš sagatavotu prog-
rammu uzstājās vairāk nekā 
divsimt dalībnieku.  

Vērgales pamatskolas folkloras 
kopas “Čabraki” dalībnieki kopā 
ar skolotāju Maritu Kalēju savā 
sētā aicināja Grobiņas novada folk-
loras kopu “Dzērvīte”, Aizputes 
vidusskolas folkloras kopu “Misiņ-
kalns”, Kalētu pamatskolas kopu 
“Vārtava”, “Bārteniekus” no Bārtas 
pamatskolas, Kronvalda Ata Krotes 
pamatskolas kopu “Traistēni”, Nī-
cas vidusskolas un Nīcas mūzikas 
skolas apvienību “Nīca”, folkloras 
kopu “Ķocītis” no Rucavas, Gram-
zdas pamatskolas folkloras kopu 
“Jumītis”, Liepājas 15. vidusskolas 
folkloras kopu “Akmentiņi”, Lie-
pājas 12. un 2. vidusskolas folklo-
ras kopas “Solniško” un “Rusiči”, 
Durbes Ata Kronvalda vidusskolas 
folkloras kopu “Klapatiņi” un Lie-
pājas Bērnu un jaunatnes centra 
folkloras kopu “Ķocis”. 

Pasākumu ar dziesmu “Kas 
kaitēja man dzīvot” ieskandināja 
Ziemupes folkloras draugu ko-
pas dalībnieces Daina Vanaga un 
Daiga Kadeģe, bet sarīkojuma da-
lībniekus uzrunāja Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons. Lejaskurzemes fol-
kloras kopu koordinatore Solveiga 
Pētersone klātesošos iepazīstināja 
ar žūriju, bet ar skaļiem aplau-
siem tika sveikta folkloras kopas 
“Čabraki” dibinātāja un ilggadē-
jā tās vadītāja skolotāja Rozālija 
Rimkus. 

“Heņķa polku” un “Četrpāri” 
koklēja žūrijas komisijas locekle 
Dina Liepa kopā ar visiem tiem 
dalībniekiem, kuriem bija kok-
les, bet kopdziesmās “Kas piemi-
na man raudoti” un “Kungi mani 

karā sūta” vienojās visi dalībnie-
ki.

Pasākums noritēja divās da-
ļās. Katrā daļā dalībniekiem bez 
sava priekšnesuma papildus vēl 
bija jāvienojas kopīgās rotaļās 
“Cūkīna”, “Sudmaliņas”, “Divi 
blēži” un “Pērkat ratus”. Kamēr 
vieni dalībnieki uzstājās, pārējie 
devās aplūkot Vērgali un darbo-
jās radošajās darbnīcās. Vērga-
les muzejā varēja aplūkot izstādi 
“Vēstules uz bērza tāss”, uzzināt 
interesantus faktus par Vērgali, 
kā arī pārbaudīt savu erudīciju, 
atpazīstot senus priekšmetus. Bet 
muzeja apakšstāvā pie manteļ-
skursteņa bija iespēja noklausī-
ties aizraujošo stāstu par Audaru 
bungātāju. Arī Vērgales pamat-
skolā ikviens atrada sev tīkamu 
nodarbi. 2. klases telpās bija ie-
spēja piedalīties glītrakstīšanas 
stundā un rakstīt pēc 1921. gada 
skolēna burtnīcas. Turpat blakus 
arī spalvaskāts, ar kādu skolēni 
rakstīja pagājušā gadsimta sāku-
mā. Savukārt pie mājturības sko-
lotāja Andra Paipas tika gatavotas 
piemiņas medaļas no koka, kā arī 
varēja uzzināt šo to interesantu 
par skolas vēsturi. Bet Vērgales 
kultūras namā bija apskatāma 
Martas Kalējas fotoizstāde un stu-
dijas “Kursa” meistares Vilmas 
Otrupes cimdu izstāde.

Pēc visu dalībnieku kopīgām 
rotaļām, kuras vadīja folkloras ko-
pas “Čabraki” meitenes, un žūri-
jas apspriedes tika nosauktas ko-
pas, kas 22. apīlī dosies uz Rīgu, 
lai piedalītos fināla pasākumā. 
Sveicam arī mūsējos, folkloras 
kopu “Čabraki”, ar godam iegūto 
1. pakāpes diplomu un iespēju uz-
stāties Rīgā!

Ar kopdziesmu “Kurzemnieka 
meita biju” noslēdzās šis dziesmo-
tais un pozitīvam emocijām bagā-
tais pasākums. 

Skolotāja Marita Kalēja saka 
lielu paldies visiem, visiem, kuri 
palīdzēja, ieteica, pamācīja vai 

folkloras kopas tiekas Vērgalē

vienkārši bija kopā un atbalstīja.
Īpašs paldies skolēniem Pau-

lai Pelnēnai, Andrim Jēcim, Hen-
rijam Adrianam Gēgersonam, 
Haraldam Muceniekam, Marku-
sam Gedminam, Amandai Rum-
pei, Samantai Kalnišķei, Mikam 
Kalējam, Amandai Trofimovai, 
Madarai Brēdiķei, Sanijai Brēdi-
ķei, Gundegai Matisonei, Elīnai 
Miltiņai, Solveigai Pāvilai, Ievai 
Jēcei, Laurai Kurmei, Katei Pelnē-
nai, Lienei Pāvilai par izturību un 
ļoti atbildīgu pienākumu pildīša-
nu ciemiņu uzņemšanā.

 
Vita Braže 

Plašāku foto apskatu no pasā-
kuma skatieties www.pavilosta.lv,

sadaļā “Fotogalerijas” Fo
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9. februāra vakarā Vērgales 
kultūras namā ar teātra izrā-
di “Silvija” skatītājus priecēja 
visiem labi pazīstami un mīļi 
aktieri no Rīgas – Aīda Ozoliņa, 
Evija Skulte, Dace Makovska, 
Ivars Puga un Voldemārs Šo-
riņš.

Izrāde sākās ar to, ka bankas 
ierēdnis Gregs pārved mājās par-
kā noklīdušu suni Silviju, kurš 
sākumā ģimenē rada sarežģīju-
mus un ir nebeidzamu strīdu cē-
lonis, bet vēlāk kļūst par ģimenes 
daļu. Amerikāņu dramaturga lugā 

attēlotajos attiecību līkločos un 
notikumos daudzviet varēja sa-
skatīt līdzības ar mūsu sabiedrībā 
notiekošo. Lai arī izrādi caurvija 
asprātīgi dialogi, negaidīti pavēr-
sieni, komiskas situācijas un tai 
bija laimīgas beigas, tomēr no-
slēgumā ne viens vien skatītājs 
notrauca pa saviļņojuma asarai. 
Kaut arī bija ceturtdienas vakars, 
tas nebūt nebija šķērslis atbraukt 
skatītājiem uz Vērgali no Liepā-
jas, Pāvilostas, Rīvas, Jūrkalnes, 
Sakas, Durbes novada un citām 
vietām, lai kopā noskatītos izrādi.

Pēc izrādes kultūras nama va-
dītāja piedāvāja ieklausīties lasī-
jumā par aktieru izrādēm Vērgalē 
un piedalīties momentkonkursā. 
Rīgas aktieri pie mums jau vieso-
jušies ar astoņām izrādēm, to pa-
reizi zināja Daina Vītola, bet drau-
dzība ar Rīgas aktieriem skaitāma 
10 gadu garumā, un to pareizi 
atminēja Einārs Vārsbergs. Rīgas 
aktieri pateicās skatītājiem par 
aplausiem un silto uzņemšanu. 
Mēs gaidīsim viņus atkal ciemos 
pēc gada.

Vita Braže

Rīgas aktieri uzstājas Vērgalē

Fo
to

: V
.B

ra
že

Izstāde ir UNESCO program-
mas “Pasaules atmiņa” Latvijas Na-
cionālajā reģistrā iekļautas Sibīrijā 
rakstītas vēstules uz bērza tāsīm. 
Šīm vēstulēm ir sava nozīme Lat-
vijas vēsturē, tās raksturo prātam 
neaptveramos traģiskos notikumus 
– padomju okupācijas režīma re-
presijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 

43 vēstules atrodas septiņos 
muzejos: Tukuma muzejā, Latvi-
jas Okupācijas muzejā, Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā, Aiz-
kraukles, Daugavas, Madonas, Tal-
su muzejā, Rakstniecības un mūzi-
kas muzejā.

Cik daudz pārdzīvojuma asaru 
un asiņu izliets... Cik daudz dzīvību 
zaudēts... Padomju varas izdarītais 

kvalificējams kā noziegums pret 
cilvēci.

Pēc aptuvenām aplēsēm, Staļi-
na laikā Sibīrijā nomitināti vairāk 
nekā 167 000 Latvijas iedzīvotāju, 
tai skaitā tūkstošiem mazgadīgu 
bērnu. 1941. gada 14. jūnijā tika iz-
sūtīti 15 443 cilvēki, 1949. gada 25. 
martā – 44 271, šajā skaitā iekļauti 
arī tie, kuri nebija uz vietas 25. mar-
tā un kurus izsūtīja vēlāk. Minētie 
dati ir LVA darbinieku precizētie 
skaitļi.

Šādi notikumi nedrīkst atkār-
toties! Būsim modri un sargāsim 
valsts vērtības!

 
Vērgales muzeja vadītāja 

Mirdza Sīpola 

Vērgales muzejā no 5. līdz 28. februārim bija 
apskatāma Tukuma muzeja ceļojošā izstāde 
“Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”
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Vērgales pagasta vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Vērgalī-
te” 11. februārī Liepājas Latvie-
šu biedrības namā piedalījās 
dzejnieka Olafa Gūtmaņa 90. 
jubilejas pasākumā “Dzintaro-
tājs”, kur izrādīja savus krāš-
ņos Kurzemes novadu – Sakas, 
Alsungas, Kuldīgas, Priekules, 
lībiešu, Asītes, Nīcas – tautas-
tērpus. 

Pasākuma režisore Sandra 
Okuņeva bija izveidojusi apko-
pojumu no O. Gūtmaņa dzejas, 
atmiņu stāstījumiem un dzies-
mām. Pirmajā daļā atmiņās un 
stāstījumos par dzejnieku dalījās 
literatūrzinātnieks un profesors 
Edgars Lāms, literāte Jana Egle, 
kā arī O. Gūtmaņa dēls Dāvis. 
Savukārt otrajā daļā skatītāji un 
klausītāji baudīja pašu O. Gūtma-
ņa daiļradi. Dzejoļu daudz, tie sa-
krājušies lappušu kaudzītēs, ko 
lakoniskā, bet spilgtā scenogrā-

fijā ietērpis Varis Siliņš. Aktieru 
Ērika Vilsona, Edgara Ozoliņa, 
Kaspara Kārkliņa, Pētera Lapiņa 
un Ilzes Juras lasījumā, solistu 
Ievas Dreimanes un Normun-
da Karpiča un vokālā ansambļa 
“Gaismiņa” izpildījumā skanē-
ja dažādi O. Gūtmaņa dzīvē un 
daiļradē būtiski motīvi, kā daba, 
mīlestība, trimda un Sibīrija, 
nacionālā identitāte un valoda, 
lokālpatriotisms. Par uzveduma 
muzikālo pusi gādāja Normunds 
Kalniņš kopā ar kolēģiem Rober-
tu Dinteru, Raiti Eleri, Edgaru 
Šmiukši, kā arī Ance Edelmane. 
Kurzemes krāšņumu tautastēr-
pos demonstrēja deju kolektīvs 
“Vērgalīte”.

Savus krāšņos tērpus “Vērga-
līte” ieguvusi, īstenojot vairākus 
projektus Liepājas rajona partne-
rības LEADER programmā.   

 
 Ieva Skābarde

“Vērgalīte” piedalās dzejnieka 
olafa gūtmaņa 90. jubilejas pasākumā

15. februārī visā Latvijā 
tika rīkota “Ēnu diena”, kas ir 
izglītojošs profesionālās orien-
tācijas pasākums, kurā skolē-
niem ir iespēja apmeklēt da-
žādas darbavietas un kļūt par 
darbinieku “ēnām”.  

Jau vairākus gadus arī Pāvil-
ostas vidusskolas skolēni aktīvi 
iesaistās šajā akcijā, kļūstot par 
“ēnu” kādam  Pāvilostas novada 
pašvaldības iestāžu darbiniekam.

“Ēnu dienā” Pāvilostas bib-
liotēkā viesojās 6. klases skolēni 
ar klases audzinātāju Ludmilu 
Vasiļčiku. “Ēnotāji” bibliotēkas 
darbu iepazinuši jau iepriekš, bet 
šoreiz tika organizēta arī radošā 
darbnīca sveču liešanā. 

Paldies skolotājai un jaunie-
šiem par aktīvu darbu, iesaisto-
ties “Ēnu dienā”!

 Mairita Vītola

“Ēnu dienā” skolēni viesojas Pāvilostas bibliotēkā
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Vērgales pagasta vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Vērgalīte” 24. 
februārī uzstājās deju lielkoncertā 
Grobiņā “Zvaigznes atspīd Ālandē”, 

kas notika Grobiņas pilsētas 322. 
dzimšanas dienas svinību ietvaros. 
Koncertā piedalījās dejotāji no Lie-
pājas deju aprinķa – sākot ar maza-

“Vērgalīte” kuplina koncertu Grobiņā
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jiem pirmklasniekiem un beidzot ar 
vidējās paaudzes deju kolektīviem. 
Kopumā koncertā iesaistījās vairāk 
nekā 300 dejotāju. 

“Vērgalīte” kopā ar vidējās 
paaudzes dejotājiem no Gaviezes, 
Grobiņas, Aizputes un Priekules 
izdejoja jauno repertuāru – četras 
dejas, kuras pavisam nesen vēl 
izsauca karstas diskusijas sabied-
rībā. Dejas “Lielais rits”, “Pats par 
savu naudu dzēru”, “Dievs, sargi 
dzimteni” un deju kolāža “Ciemā 
teku meitas celt” ir šā gada ska-
tes repertuārs. Skatei jāsagatavo 
tikai divas dejas pēc pašu izvēles, 
bet dejotāji apgūst visas, lai labāk 
sagatavotos deju svētkiem 2018. 
gadā.

Nākamais koncerts “Vērgalītei” 
bija Lieģos, kur kolektīvs  ciemojās 
pie vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Re, kā!”

 Ieva Skābarde

PieVērs uZmanību!
Pāvilostas sv. Pētera un Pāvila ev. lut. draudzes svētdienas 
skolas bērni līdz 13. martam kopā ar skolotājiem un vecākiem 
piedalās makulatūras VākŠanas konkursā. 
Varbūt arī tu vari mums atdot nevajadzīgo papīru?

Makulatūru vari atstāt veikalā “ledusroze” vai arī dzintaru 
ielas 103., 101., 99. un 99.a mājas kāpņutelpā speciāli makula-
tūrai paredzētajā kastē. 

Vari mums piezvanīt, un mēs aizbrauksim makulatūrai pa-
kaļ uz norādīto adresi!

Sīkāku informāciju vari iegūt pie Antas  
(mob. telefons 29354463, e-pasts  anta.zamarite@inbox.lv) vai  
Sintijas (mob. telefons 29377458, e-pasts sintija.springe@inbox.lv).

Paldies tev par palīdzību!
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28. februārī valdība atbalstī-
ja Zemkopības ministrijas (ZM) 
sagatavotos grozījumus notei-
kumos, kas nosaka biodrošības 
pasākumu kopumu dzīvnieku 
turēšanas vietās. Grozījumi no-
teikumos sagatavoti, lai noteik-
tu biodrošības pasākumus no-
vietnēs, kurās tur mājputnus.

Izmaiņas noteikumos nosa-
ka dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem, kas audzē vai tur 
mājputnus (vistas, tītarus, pērļu 
vistiņas, zosis, pīles, paipalas, ba-
ložus, fazānus, irbes un citus no-
žogotās platībās turētus putnus), 
ievērot biodrošības pasākumus, 
lai pasargātu mājputnu ganām-
pulkus no putnu gripas izplatī-
bas tajos.

Noteikumi paredz, ka laikā 
no 2017. gada 1. martam līdz 
2017. gada 31. maijam īpašnie-
kam ir jāievēro šādas prasības:

â visu mājputnu turēšana 
slēgtās telpās, novēršot kontaktu 
ar savvaļas putniem un dzīvnie-
kiem;

â ir aizliegta izbraukuma 
tirdzniecība ar mājputniem un in-
kubējamām olām;

â ir aizliegti tirgi, izstādes, 
skates un citi pasākumi ar māj-
putnu piedalīšanos;

â mājputnu dzirdināšanai 
aizliegts izmantot virszemes 
ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;

â darbinieki ir nodrošināti 
ar darba vai maiņas apģērbu un 
apaviem. Darba vai maiņas apģēr-
bu un apavus lieto tikai mājputnu 
turēšanas vietā.

Biodrošības noteikumi nosa-
ka, ka dzīvnieku īpašniekam māj-
putnu barošana un dzirdināšana 
jāorganizē mītnē vai norobežotā 
teritorijā, kā arī mājputnu barība 
un pakaiši jāuzglabā tā, lai novēr-
stu savvaļas putnu piekļūšanu.

Noteikumi arī paredz, ka 
īpašniekam jāierobežo nepiede-
rošu personu piekļūšana mājput-
nu turēšanas vietām. Savukārt 
gadījumos, kad ir aizdomas par 
mājputnu saslimšanu, piemē-
ram, samazinās barības un ūdens 
patēriņš, tiek novērota mājputnu 
masveidīga bojāeja, novēro akū-
tu asiņainu diareju, smakšanu, 
putniem parādās respiratoras 

(elpošanas ceļu) infekcijas slimī-
bas pazīmes, nekavējoties jāziņo 
praktizējošam veterinārārstam 
vai Pārtikas un veterinārā die-
nesta teritoriālajai struktūrvie-
nībai. 

Tāpat noteikts, ka mājputnu 
novietnē aizliegts ienest savvaļas 
putnu līķus, savvaļas putnu līķu 
daļas vai jebkādu citu inficētu 
materiālu vai priekšmetu, kas 
var būt infekcijas slimības izpla-
tītājs.

Zemkopības ministrija vēlas 
atgādināt, ka saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem visiem mājputnu 
īpašniekiem un turētājiem (arī 
tad, ja saimniecībā tiek turēti ti-
kai viens vai divi mājputni) Lauk-
saimniecības datu centrā (LDC) ir 
jāreģistrē gan ganāmpulks, gan 
novietne un jāsniedz informāci-
ja par putnu skaitu divreiz gadā, 
proti, uz 1. janvāri un 1. jūliju. Ga-
dījumā, ja putnu gripa tiks kon-
statēta novietnē, kura nav reģis-
trējusi mājputnus LDC, tā nevarēs 
saņemt kompensāciju par slimī-
bas dēļ likvidēto ganāmpulku. 
Plašāka informācija par reģistrē-
šanu pieejama ZM tīmekļvietnē 
www.zm.gov.lv. 

Plašāka informācija par grozī-
jumiem Ministru kabineta (MK) 
2015. gada 9. jūnija noteikumos 
Nr.291 “Noteikumi par biodrošī-
bas pasākumu kopumu dzīvnieku 
turēšanas vietām” pieejama MK 
tīmekļvietnē www.tap.mk.gov.lv. 

Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste,
tālrunis 67027622,

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

nosaka biodroŠības 
Pasākumus 
mājPutnu noVietnēm

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādi-
na, ka lai piedalītos ceļu satiksmē, kā arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehnis-
kajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģis-
trācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. 

Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
   No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās 

uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem varēs sa-
maksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Uzziņām tālrunis 29437351 vai 20000450, 
mājaslapa www.vtua.gov.lv.

notiks traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate Pāvilostas novadā

Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 29.03. 10.30 15.05 10.30 Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

Vērgale 29.03. 10.30 17.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 29.03. 12.00 17.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 29.03. 12.30 17.05. 13.00 Šķēdes ielā 1

Saka 29.03. 13.30 15.05. 13.30 Pie pagastmājas

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates Pāvilostas novadā

beZdarbnieku skaits PāVilostas noVadā 31.01.2017.
Bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta 
(novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku 
skaits

no tiem

sievietes invalīdi jaunieši 
vecumā 
no 15 
līdz 17 
gadiem

jaunieši 
vecumā 
no 18 
līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bezdarb-
nieki

personas 
pēc 
ieslodzī
juma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinājuma

pirms
pensijas 
vecuma 
sievietes

pirms
pensijas 
vecuma 
vīrieši

Pāvilosta, Pāvilostas nov. 26 5 2  3 4   2 2

Sakas pag., Pāvilostas nov. 28 14 1  2 10   2 3

Vērgales pag., Pāvilostas nov. 61 27 1  2 13  1 6 4
Pāvilostas novads kopā 115 46 4 0 7 27 0 1 10 9

€€

Izmaksāt uzturlīdzekļus personai līdz 21 gada vecuma
sasniegšanai, ja tā turpina iegūt pamatizglītību, vidējo
izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas 
Republikā (spēkā no 2017. gada 1. septembra).

Jaunais 
Uzturlīdzekļu garantiju
fonda likums
Jaunais "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums" paredz paplašināt valsts garantēto
uzturlīdzekļu saņēmēju loku, efektivizēt un vienkāršot uzturlīdzekļu saņemšanas
procesu, un (spēkā no 2017. gada 1.februāra):

Piemērot uzturlīdzekļu parādniekiem transportlīdzekļa
un kuģu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, 
ja parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie 
minimālie uzturlīdzekļi un viņš nav noslēdzis vienošanos
par parāda atmaksu vai nepilda noslēgto vienošanos 
trīs secīgus mēnešus. Vienlaikus UGFA katra gadījumā 
individuāli izvērtēs tiesību izmantošanas aizlieguma 
samērīgumu (spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).

Iespēju uzturlīdzekļu parādniekiem veikt uzturlīdzekļu
maksājumus vismaz savu iespēju robežās. 
Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa
ietvaros un parādnieks nespēs nodrošināt minimālos
uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad parādnieks ar UGFA 
varēs noslēgt vienošanos par maksājumu veikšanu 
(spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).

Trīs reizes ātrāk iegūt valsts garantētos uzturlīdzekļus
(3 mēnešu laikā līdzšinējo 9 mēnešu vietā). Ja starp
vecākiem nepastāvēs strīds, uzturlīdzekļus varēs 
saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā
administratīvā procesa ietvaros uzreiz vēršoties 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (UGFA) 
(spēkā no 2017. gada 1. aprīļa).

mēnešu laikā
Tiek piešķirti

21

UZTURLĪDZEKĻU PARĀDNIEKIEM UZTURLĪDZEKĻU PARĀDNIEKIEM

3

€

Valsts garantētie
uzturlīdzekļi

€

Iespējami
uzturlīdzekļu
maksājumi
iespēju robežās

Līdz 21 gadu 
vecumam, ja mācāsUzturlīdzekļi

Vadītāja apliecībaLV

3 4

Turpmāk informācija par parādniekiem tiks publiskota portālā www.latvija.lv. Informāciju par parādnieku persona varēs
iegūt tikai tādā gadījumā, ja būs zināms parādnieka vārds, uzvārds un personas kods (spēkā no 2017. gada 1. februāra).
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2. februārī Vērgales pamatskolā 
notika “Bērnu žūrijas 2016” noslē-
guma pasākums. 

Tas bija gaidīts. Iespējams, tie-
ši šis pasākums ir viens no iemes-
liem, kāpēc tik daudz bērnu šajā 
projektā iesaistās. Jau par tradīciju 
ir kļuvusi pasākuma organizēšana 
vēlā pēcpusdienā. Pēcpusdiena ie-
velkas naktī... Kad beidzas visas ak-
tivitātes, tiek nakšņots vai nu skolā, 
vai teltīs pie jūras, vai arī Ziemupes 
tautas namā. Šogad pēc ilgāka pār-
traukuma – atkal skolā. Pasākums 
iesākās ar radošo darbu rakstīšanu, 
rotaļājoties ar grāmatu nosauku-
miem. Par veiksmīgāko tika atzīts 
Amandas Trofimovas dzejolis “Lau-
vas rūciens”. Bija arī zīmējumi. Uz-
devumā, kurā bija vajadzīga ne vien 
laba zīmētprasme, bet arī teicama 
atmiņa un atdarināšanas spējas, 
uzvarēja Rūta Klāsēna.

Pēc radošas darbošanās eksper-
ti tikās ar liepājnieci Mari Ēriku 
Beltu, kas ir divkārtēja pasaules 
čempione skeitbordā. Tikšanās lai-

“BĒRNU ŽŪRIJA” VĒRGALES PAMATSKOLĀ BEIDZ DARBU

uZZiņai

 “Bērnu žūrija” ir lasīšanas veicināšanas programma, kuras laikā tās 
dalībniekiem dažu mēnešu laikā jāizlasa sešas projekta vadītāju atlasītas 
grāmatas un tās jānovērtē.

Septembra sākumā projektā iesaistījās 33 Vērgales pamatskolas sko-
lēni, līdz beigām izturēja 27. Vislielākais dalībnieku skaits 4. un 8. klasē. Ie-
cienītāko grāmatu topā: Māris Rungulis. “Sāļās pankūkas”, Henriks Tamms. 
“Nindzja Timijs un nozagtie smiekli”, Džila Lūisa. “Sarkanais ibiss”, Timo 
Parvela. “Ella un draugi”, Astrida Lindgrēne. “Emīls un Īda no Lenneber-
gas”, Pēters Brūveris. “Grāmata Gundegai”. Viszemāk novērtētā grāmata: 
Keilebs Krisps. “Tikai ne Aivija Pokita!”

Paldies visiem ekspertiem par darbu! 

kā bija iespēja gan pavērot, kā brauc 
Mare, gan katram pašam uzkāpt uz 
dēļa, gan skatīties dažādu sacensī-
bu video ar sportistes piedalīšanos. 
Mare atbildēja uz visdažādākajiem 
jautājumiem. Šķiet, skolēnus visvai-
rāk pārsteidza nosauktais mīļākais 
mācību priekšmets – fizika. Pat 
vairāk par panākumiem skeitbordā.

Jau dziļā tumsā eksperti devās 
uz Elku kalnu, lai modinātu nogri-
mušo pili. Jāatzīst, nevienam ne-
izdevās uzminēt tās vārdu, un pils 
joprojām atrodas pazemē. Paldies 
rūķiem, kas bija iekūruši uguns-
kuru! Jāpiemin gan, ka tie bija blē-
dīgi un naski uz bērnu biedēšanu. 
Vislabāk gan izdevās nobaidīt sko-
lotāju, jo, izdzirdot mežā izmisīgas 
bērnu raudas, šķita, ka nomaldījies 
varētu būt kāds no ekspertiem... 
Žēl, ka miglas dēļ izpalika zvaigžņu 
vērošana un teikas un leģendas par 
zvaigznājiem. Varbūt citugad debe-
sis iepriecinās. 

Vakara turpinājumā dažādas 
kustību aktivitātes skolas zālē un 

paslēpes tumsā “Visi vienā mucā” 
– ja atrodi spēles vadītāju, neko 
nesakot, klusiņām slēpies blakus. 
Mazliet sirreāla sajūta, kad paliek 
arvien klusāks un klusāks... Un tad 
vairs nestaigā neviens. Paldies lie-
liskajiem aktivitātes vadītājiem, jo 
atrast viņus nebija viegli. 

Lai projekts un tā noslēguma pa-
sākums varētu veiksmīgi noritēt, jā-
saka paldies daudziem atbalstītājiem: 
Dainai Vītolai, Skaidrītei Blūmai, 
Benitai Baltrunei, Ligitai Ginterei par 
lasāmo grāmatu aizdošanu, Gaidai 
Akerfeldei un Lienei Zaļkalnei par 
matračiem, Arkādijam Semenkovam, 
Aivaram Sprudzānam, Edgaram 
Kuplajam par to atvešanu un aizve-
šanu, Birutai Kurmei par līdzdarbo-
šanos visa vakara un nakts garumā, 
Sarmītei Vērniecei par vakariņām, 
Vijai Jegoruškinai par mazajām bal-
viņām, Dzintaram Semenkovam par 
risinājuma meklēšanu un vietas at-
vēlēšanu sporta hallē, neraugoties uz 
tās tā brīža noslogotību, Inesei Raz-
mai, Trofimovu un Šlanku ģimenēm 
par “rūķošanos” Elku kalnā, skolas 
vadībai Gintam Jurikam un Andai 
Blūmanei par pozitīvu attieksmi visa 
projekta garumā un visiem skolotā-
jiem kolēģiem, kuri nākamajā dienā 
(piektdienā) saprata maz vai gandrīz 
nemaz negulējušos bērnus...

Viens nav karotājs. Tiešām pal-
dies!

Pieļauju, ka nākamgad turpinā-
sim. Lasītāju netrūkst!

Vērgales pamatskolas 
skolotāja Iveta Vanaga

fEBRUĀRA PASĀKUMI 
BĒRNUDĀRZĀ “DZINTARIŅŠ”

Valentīndienas ballīte “nāc ar mani padejot”.

bērnu radošo darbu izstāde “sveču balle”.
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No 13. līdz 17. februārim 
Vērgales pamatskolā norisinā-
jās Raibā nedēļa, kad katrai 
dienai ir sava tēma un ģērb-
šanās stils. Arī afiša aicināja 
skolēnus un skolotājus raiba-
jās dienās ar raibām domām 
iepriecināt citam citu. 

13. februāris – Melnā apģēr-
ba diena. Jau doma vien par to, 
ka ir 13. datums, dažus dara bažī-
gus, bet, ieraugot skolā tik daudz 
melnā ģērbtu cilvēku, sajūta bija 
nepārprotama. Pēc fotografēša-
nās daži pat atzina, ka tik melna 
bilde vēl nekad neesot bijusi… 

14. februāris – Sarkanā die-
na. Skolēnu un skolotāju apģērbā 
dominē tikai un vienīgi sarkanā 
krāsa. Blūzes, džemperi, svārki, 
bikses – sarkani, pa retam arī pa 
kādam aksesuāram sarkanā krā-
sā. Papildinājumam darbojās arī 
Valentīndienas pasts.

15. februāris – Pasaku tēlu 
diena. Visvairāk pasaku tēlos ie-
jutušies mazāko klašu skolēni un 

raibā nedēļa Vērgales pamatskolā
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skolotāji. Raibajā pūlī pamanāmi 
rūķīši, burvji, kaķi, zaķi, bites, 
prinči un princeses, bet Aladins 
ar burvju lampu solīja piepildīt 
visas vēlēšanās. 

16. februāris – Svītraino un 

rūtaino diena. Šoreiz apģērbā do-
minēja dažādu krāsu svītras un 
rūtis. 

Bet pēdējā Raibās nedēļas 
diena Dullā diena bija tā, kurā 
brīvi varēja izpausties ikviens, 

jo noteicošās bija  spožas un 
spilgtas krāsas, daudz dažādu 
aksesuāru, kā arī savdabīgs un 
netradicionāls ģērbšanās stils. 
Jāpiebilst, ka ne viens vien bija 
izvēlējies savu ārieni papildināt 

un izdaiļot ar parūku. Bet Dullās 
dienas pēcpusdienā visi pulcējās 
skolas aktu zālē uz Dullās dienas 
tirdziņu. 

 
Vita Braže

Pāvilostas jaunieši apgūst biznesa zinības
24. februārī visas dienas garu-

mā seši Pāvilostas novada jaunieši 
piedalījās jaunuzņēmēju konferen-
cē “Biznesa radars” Ventspilī. Kon-
ferences laikā jaunieši noklausījās 
Latvijas 16 veiksmīgo uzņēmumu 
pieredzes, kā veidot uzņēmuma zī-
molu, kā eksportēt produkciju, kā 
meklēt ideālo klientu un kā veidot 

konkurētspējīgu komandu, kā arī 
daudzus citus biznesa realizācijai 
nepieciešamus padomus.

Ar pieredzes stāstiem dalījās 
Mikus Opelts (“Giraffe 360”), Jānis 
Java (Līderu skola), Miķelis Studers 
(“Catchbox”), Sarmīte Mickeviča 
(“One Wolf”), Ilze Zaharāne (“Che-
eksUp”), Beāte Dronka (“Purpurs”), 

Sandijs Ruļuks (“Froont”), Vilis 
Brūveris un Sandris Štāls (“TUESI.
LV”), Ilona Viļuma (“GIGI Bloks”), 
Enno Ence (“Milzu!”), Ieva Sulutau-
ra (“Bee in”), Loreta Pižika (“Wild 
Good”), Ernests Štāls (“Techhub 
Riga”) un Voldemārs Dūdums.

Bērnu un jauniešu centra 
vadītāja Sintija Spriņģe
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Pāvilostas mākslas skolas 
skolotājs Ainars Zingniks jau 
ilgus gadus piedalās sniega un 
ledus skulptūru festivālos da-
žādās pasaules valstīs. Arī šajā 
ziemā viņš paspējis piedalīties 
vairākos festivālos.                      

Decembrī Vācijā, Rovershāge-
nā,  Ainars kopā ar vairākiem ko-
lēģiem no Latvijas izveidoja lielāko 
sniega skulptūru Eiropā “Mobijs 
Diks”, kurā attēlots 32 metrus garš 
baltais valis. Darbs atrodas lielā 
saldētavā un būs apskatāms 10 
mēnešus.   

Janvārī Ainars kopā ar koman-
das biedriem Kārli Īli un Maiju 
Punculi piedalījās sniega un le-

dus skulptūru festivālā Harbinas 
pilsētā Ķīnā. Viņu veidotā ledus 
skulptūra “Medus ir dzīvība” ierin-
dojās 3. vietā, bet no sniega veidotā 
skulptūra “Sniega sirds” ieguva 2. 
vietu.

Nupat  februārī Ainaram bija 
iespēja doties uz tālo Japānu un 
piedalīties vienā no senākajiem un 
prestižākajiem festivāliem Sapo-
ro pilsētā. Viņš kopā ar kolēģiem 
Kārli Īli un Maiju Punculi izveido-
ja sniega skulptūru “Koka sapņi”, 
kas kopvērtējumā ieguva 2. vietu.

Veiksmi arī turpmāk!         
                          

Pāvilostas mākslas skolas 
direktores p.i. Inita Zingnika

Pāvilostas mākslas skolas skolotājs 
GūST PANĀKUMUS PASAULĒ
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16. februārī Vērgales pa-
matskolas 7. klases skolēni ar 
audzinātāju Andu Blūmani de-
vās uz Tārgales pamatskolu, 
lai tiktos ar šīs skolas 7. kla-
ses skolēniem un viņu audzi-
nātāju Margitu Kronbergu. 

     Visas dienas garumā skolēni 
iesaistījās dažādās interesantās 
nodarbēs. Katra klase bija sa-
gatavojusi dziesmu, tika spēlēti 
arī mūzikas instrumenti. Kopīgi 
tika cepta pica. Bet pats intere-
santākais un noderīgākais bija 

Ventspils Valsts tehnikuma ap-
meklējums. Maijā Vērgales pa-
matskolas 7. klases skolēni gaidīs 
pie sevis ciemos Tārgales 7. kla-
ses skolēnus.

 
Vita Braže

Tikšanās Tārgalē
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Vērgales Pamatskolas Ziņas 
sPortā gūtie Panākumi

1. vieta florbolā zēniem (starp 8 komandām);
1. vieta basketbolā zēniem.

olimPiādēs gūtie Panākumi
elvita Petrauska – bioloģijā atzinība, skolotāja Daina Magone; 
rihards noVads – matemātikā 2. vieta, skolotāja Iveta Vanaga; 
madara brēdiĶe – matemātikā 2. vieta, skolotāja Sigita Freimane; 
elvita Petrauska – latviešu valodā 2. vieta, skolotāja Inese Renķe; 
marija Petrauska – latviešu valodā 3. vieta, skolotāja Inese Renķe; 
ieva jēCe – latviešu valodā 1. vieta, skolotāja Anda Blūmane; 
eva Vītoliņa – latviešu valodā 3. vieta, skolotāja Anda Blūmane.

Vidusskolas Ziņas
PāVilostas Vidusskolas skolēnu sasniegumi 
starPnoVadu māCību olimPiādēs

Pāvilostas vidusskolas skolēni ir aktīvi piedalījušies vairākās starpnovadu mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, bet godalgas ir ieguvuši:  

mihaēls doroņins ieguva atzinību starpnovadu bioloģijas olimpiādē;
mihaēls doroņins ieguva 1. vietu starpnovadu vēstures olimpiādē 9. klasei;
mihaēls doroņins ieguva 2. vietu starpnovadu fizikas olimpiādē 9. kl.;
markuss grīnhāgens ieguva 2. vietu starpnovadu fizikas olimpiādē 9. kl.;
mihaēls doroņins ieguva atzinību starpnovadu matemātikas olimpiādē 9. kl.;
rainers Zamarītis ieguva atzinību Aizputes novada atklātās matemātikas 

olimpiādē 3.–4. kl.;
mihaēls doroņins ieguva atzinību starpnovadu ķīmijas olimpiādē 9. kl.
Skolas kolektīvs priecājas par Mihaēla Doroņina panākumiem, jo viņš skolas 

godu ir aizstāvējis vairākkārt. Olimpiādes notiks arī martā un aprīlī. 10. aprīlī Miha-
ēls kopā ar vēstures skolotāju Āriju Paipu dosies uz Valsts vēstures olimpiādi Rīgā. 
Novēlu veiksmi un sasniegumus! Izsaku pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, kā arī visiem skolēniem, kuri tajās piedalījās. 
Neskumstiet, ja šoreiz neieguvāt godalgotu vietu, jūs bijāt tie, kuri izrādīja savu 
labo gribu un pārbaudīja savas zināšanas ārpus mācību standarta prasībām.

Direktores vietniece izglītības jomā aina jakovļeva

Vidusskolā atZīmē “112 dienu”
Ik gadu 11. februārī visā Eiropas Savienībā atzīmē Vienotā ārkārtas palīdzī-

bas izsaukumu tālruņa 112 dienu.
Arī Pāvilostas vidusskolā 10. februārī viesojās Valsts ugunsdzēsības un glāb-

šanas dienesta inspektore Agnese Sprūde no Liepājas 1. daļas, lai ar prezentāci-
ju izglītotu 5.–12. klašu skolēnus šajos jautājumos, stāstot par atgadījumiem no 
darba pieredzes, par pareizu rīcību ārkārtas situācijās, īpaši uzsverot to, kuros 
gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112. Viņa arī stāstīja par sarunas kultūru, 
zvanot uz šo numuru, un pie reizes atgādināja, ka ārkārtas situācijās nekavējo-
ties jāzvana VUGD, nevis jāfilmē vai jāfotografē negadījums. 

 marita rolmane

24. februārī Pāvilostas biblio-
tēkā notika šā gada pirmā “Grāma-
tu starta” dalībnieku tikšanās, uz 
kuru tika aicināti gan esošie, gan 
jaunie mazie lasītāji. Liels prieks, 
ka mūsu pulciņam pievienojās arī 
jaunākā dalībniece – Santa.

Šoreiz mūsu satikšanās tēma 
bija – Vinnijs Pūks un viņa draugi. 
Šajā gadā tiek atzīmēta 135 gadu 

jubileja angļu rakstniekam  Alanam 
Aleksandram Milnam, kurš radīja 
lācīti Pūku 1926. gadā, kad tika sa-
rakstīta milzu popularitāti ieguvusī 
grāmata. Bērni kopā ar vecākiem 
noskatījās multfilmu par Pūku un 
pēc tam, pārvarot dažādus šķēršļus, 
bibliotēkas telpās meklēja noslēpu-
šos lācēna draugus. Bērni krāsoja 
zīmējumus, izgrieza tos un tad pie 

bērnu istabas sienas – korķa grā-
matas – sasprauda savus darbiņus, 
izveidojot kopīgu ainu “Vinnijs Pūks 
un viņa draugi”. Pēc tam bērni izga-
tavoja sev grāmatzīmes un par labi 
paveikto darbiņu saņēma dāvanu no 
Pūka. 

Liels paldies Martas mammai 
Kristīnei par sarūpēto cienastu! 

Elīna Horna 

mazie lasītāji tiekas ar Vinniju Pūku

10. februārī projekta dalībnieki devās uz Lie-
pāju, kur piedalījās divās interesantās nodarbībās. 
Zinātkāres centrā “ZINOO” notika nodarbība “Ķīmija 
virtuvē”. Visus eksperimentus, kurus veicām, var iz-
mēģināt arī katrs pats savā virtuvē, un tādēļ mums 
tie likās aizraujoši. Mēs uzzinājām par ķīmiskajām 
reakcijām, kas notiek, sajaucot dažādus produktus. 
Nodarbības beigās cienājāmies ar pašu gatavoto sal-
dējumu. Paldies nodarbības vadītājai Madarai!

Pēc tam mēs ciemojāmies klubā “Ballistic Boxing 
Club” pie fitnesa treneres Ilonas Jēces, kura mums 

vadīja nodarbību “Veselīgs dzīvesveids un pareizs 
uzturs – bērni izglīto vecākus!” Trenere ļoti saprota-
mi izskaidroja, kas ir olbaltumvielas, ogļhidrāti un ci-
tas vajadzīgās uzturvielas, dalījās ar mums  pieredzē 
par pareizu ēšanu un pastāstīja, kāpēc tā ir nepiecie-
šama. Tālāk sekoja sporta aktivitātes pa pāriem 16 
dažādās “stacijās”. Bija ļoti interesanti! Es labprāt tā 
pavadītu katru sporta stundu. Paldies par jauko die-
nu!

Elīna Miltiņa, Vērgales pamatskolas 
7. klases skolniece

Viens no mūsu veicamajiem uzdevumiem nedē-
ļas garumā bija savākt apēsto pārtikas produktu ie-
pakojumus. Tad katra klase  tos noformēja, un tālā-
kās pārrunās tika pievērsta pastiprināta uzmanība 
produktu sastāvdaļām, cukura daudzumam tajos, 
E vielām, cik kilometru jānoskrien, lai neitralizētu 
apēstos našķus.

Nākotnē noteikti būs produkti, kurus vairs ne-
lietosim, pievērsīsim uzmanību to sastāvam un iz-
celsmei. Veicot šo darbu, guvām plašāku priekšsta-
tu un vielu pārdomām par to, ko lietojam ikdienas 
uzturā.

Paula Pelnēna, Vērgales pamatskolas 
8. klases skolniece

Veselīgs uzturs katra paša ziņā

Izzinošā diena Liepājā
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Pāvilostas vidusskolas spor-
ta zālē 24., 25. un 26. februārī  
notika ikgadējās Pāvilostas no-
vada sporta dienas.

24. februāra vakarā par ce-
ļojošo kausu basketbolā cīnījās 
četras basketbolistu komandas. 
Komandā ‘’Pāvilosta 1’’ spēlēja 
Endijs Klaks, Henrijs Tomilovs, 
Miķelis Horna, Elvis Vīgants, 
Kristaps Klaks, Mārtiņš Vēr-
nieks, Arvis Pētermanis, Ģirts 
Jakovļevs un Ansis Horna. Ko-
mandā ‘’Vērgale’’ spēlēja Edgars 
Sils, Dāvis Pirtnieks, Kaspars 
Kviesis, Andris Laumanis, Aivis 
Sils, Dzintars Semenkovs, Kris-
taps Jegoruškins un Edgars Svik-
lis. Komandā ‘’Jūrkalne’’ spēlēja 
Gatis Tomsons, Vitālijs Kizevs, 
Haralds Janvars, Alvis Siliņš, 
Matīss Peterlevičs un Nauris Bri-

kainis. Komandā ‘’Pāvilosta 2’’ 
spēlēja Gints Šulcs, Kristers Cā-
belis, Kristofers Pētermanis, Ed-
gars Ķipsts, Leo Kiričenko, Krišs 
Rudzājs un Kristers Girgensons.

Basketbola spēļu rezultā-
ti: ‘’Pāvilosta 2’’–’’Jūrkalne’’ 
39:32; ‘’Pāvilosta 1’’–’’Vērgale’’ 
36:63; ‘’Pāvilosta 1’’–’’Pāvilosta 
2’’ 56:35; ‘’Jūrkalne’’–’’Vērgale’’ 
33:44; “Vērgale’’–’’Pāvilosta 2’’ 
51:21; “Pāvilosta 1’’–Jūrkalne’’ 
51:24. Par ceļojošā kausa īpašnie-
kiem basketbolā uz gadu atkār-
toti kļuva komanda ‘’Vērgale’’, 2. 
vietu ieguva komanda ‘’Pāvilosta 
1’’, 3. vietu – ‘’Pāvilosta 2’’, bet 4. 
vietā palika komanda ‘’Jūrkalne’’.

Pāvilostas novada otrā sporta 
diena notika 25. februārī. Agri no 
rīta sporta zālē pulcējās volejbola 
spēles cienītāji, zolītes spēlētāji 

un zāles futbola spēlētāji, kā arī 
daudzi skatītāji un līdzjutēji. 

Volejbola mači par ceļojošo 
kausu volejbolā pulcēja sešas 
komandas. Komandā ‘’Alejas’’ 
spēlēja Solveiga Ansone, Ven-
dija Pētermane, Ivo Jaunzems, 
Matīss Eihvalds, Ansis Horna, 
Raitis Stepiņš, Krista Karlsone 
un Andra Lanka. Komandā ‘’Pā-
vilosta’’ startēja Endijs Klaks, 
Henrijs Tomilovs, Kristaps 
Klaks, Mārtiņš Vērnieks, Ar-
vis Pētermanis, Kate Štokma-
ne, Monta Priedola un Miķelis 
Horna. Komandas ‘’Vērgale’’ 
dalībnieki: Arta Ēberliņa, Guna 
Akarfelde, Ints Burkēvics, Harijs 
Aniņš, Valters Pirktiņš, Dzintars 
Semenkovs un Elvita Freidenfel-
de. “Jauniešu’’ komandas sastā-
vā bija Ilva Bunka, Klāvs Pauls 

Aizvadītas ikgadējās Pāvilostas novada 

Vējkājs, Liene Šķila, Gints Šulcs, 
Kristers Cābelis un Uvis Kārlis 
Mūrnieks. Komandu ‘’Mārsils’’ 
veidoja dalībnieki, kuri ne tikai 
skaisti dejo tautiskās dejas, bet 
arī labi spēlē volejbolu, – Einārs 
Vārsbergs, Valērijs Kurčanovs, 
Elvis Vīgants, Guntars Zamarītis, 
Agnese Ģēģere, Marita Kurčano-
va, Ivars Horns un Sintija Spriņ-
ģe, savukārt komandā  ‘’AC un 
CO’’ spēlēja Terēze Cābele, An-
nija Bērziņa, Mareks Selderiņš, 
Vairis Vilsons, Edgars Stonis, 
Andris Cābelis un Kārlis Vītols.

Lielā komandu skaita dēļ 
tās tika salozētas divās gru-
pās. Pirmās grupas rezultā-
ti: ‘’Alejas’’–’’Pāvilosta’’ 2:1; 
‘’Vērgale’’–’’Alejas’’ 2:0; ‘’Pāvil-
osta’’– ’’Vērgale’’ 2:0. Pirmās 
grupas uzvarētāja bija komanda 
‘’Pāvilosta’’, 2. vietā komanda 
‘’Vērgale’’, bet 3. vietā – ‘’Ale-
jas’’. Otrās grupas rezultāti bija 
šādi: ‘’AC un CO’’–’’Mārsils’’ 2:1; 
‘’Mārsils’’–’’Jaunieši’’ 2:0; ‘’AC 
un CO’’–’’Jaunieši’’ 2:0. Par ot-
rās drupas uzvarētājiem kļuva 
komanda ‘’AC un CO’’. Pirmajā 
pusfināla spēlē tikās komanda 
‘’Vērgale’’ ar ‘’AC un CO’’, ar re-
zultātu 2:0 uzvarēja komanda 
‘’Vērgale’’. Otrajā pusfināla spēlē 
tikās komanda ‘’Mārsils’’ ar ‘’Pā-
vilostu’’. Ar rezultātu 1:2 uzva-
rēja komanda ‘’Pāvilosta’’. Spēlē 
par 5. un 6. vietu tikās komandas 
‘’Alejas’’ un ‘’Jaunieši’’, ar rezul-
tātu 2:1 uzvarēja ‘’Alejas’’, iegūs-
tot 5. vietu un komandu ‘’Jaunie-
ši’’ atstājot 6. vietā. Spraigā spēlē 
par 3. un 4. vietu tikās ‘’AC  un 
CO’’ ar komandu ‘’Mārsils’’. Ar 
rezultātu 2:1 uzvarēja komanda 
‘’AC un CO’’, iegūstot 3. vietu. 4. 
vietā ierindojās komanda ‘’Mār-
sils’’. Finālā tikās ‘’Vērgales’’ un 
‘’Pāvilostas’’ komandas, ar rezul-
tātu 2:1 uzvarēja ‘’Vērgale’’, savā 
īpašumā uz gadu iegūstot ceļojo-
šo kausu volejbolā, bet komandai 
‘’Pāvilosta’’ tika godpilnā 2. vieta.

Jāpiebilst, ka šogad volejbola 
spēlēm bija pieteikušās īpaši spē-

cīgas un spēkos ļoti līdzvērtīgas 
komandas. Gandrīz visas spēles 
aizritēja punkts punktā, un, lai 
noskaidrotu spēles uzvarētāju, 
bija nepieciešami trīs seti ierasto 
divu setu vietā. Arī uzvaras spē-
lēs tika gūtas tikai ar viena vai 
divu punktu pārsvaru.  

Pēc spraigām un emocijām 
bagātām volejbola spēlēm vēlā 
sestdienas pēcpusdienā iesākās 
mači par ceļojošā kausa izcīņu 
zāles futbolā, uz kuriem pulcējās 
četras komandas. Komandā ‘’AC’’ 
spēlēja Andris Cābelis, Aigars 
Zvirbulis, Kārlis Vītols, Valērijs 
Kurčanovs, Guntars Zamarītis un 
Vairis Vilsons. Komandas ‘’Pā-
vilosta’’ spēlētāji: Mārtiņš Vēr-
nieks, Endijs Klaks, Henrijs To-
milovs, Arvis Pētermanis, Guntis 
Balodis, Edgars Grinbergs, Ingus 
Freidenfelds un Kristaps Klaks. 
Komandā ‘’Pāvilosta XS’’ spēlē-
ja Gints Šulcs, Kristers Cābelis, 
Kārlis Rudzājs, Toms Podziņš, 
Uvis Kārlis Mūrnieks, Helvijs 
Sprūds, Klāvs Pauls Vējkājs un 
Edgars Ķipsts. Komandas ‘’Izla-
se’’ dalībnieki: Ivo  Jaunzems, 
Ivars Horns, Matīss Eihvalds, Ar-
vis Barsukovs, Mareks Selderiņš, 
Miķelis Horna, Aldis Barsukovs, 
Ilmārs Šnore.

Pēc savstarpējām izspēlēm 
rezultāti šādi: ‘’Pāvilosta’’–
’’Izlase’’ 2:4; ‘’Pāvilosta XS’’–
’’AC’’ 5:6; ‘’Izlase’’–’’AC’’ 9:1; 
‘’Pāvilosta’’–’’Pāvilosta XS’’ 9:4; 
‘’Pāvilosta XS’’–’’Izlase’’ 1:10; 
‘’AC’’–’’Pāvilosta’’ 4:5. Par ceļo-
jošā kausa īpašniekiem uz gadu 
kļuva ‘’Izlase”, 2. vietā – koman-
da ‘’Pāvilosta’’, 3. vietā – “AC’’, 
bet 4. vietā – ‘’Pāvilosta XS’’.

Pēc zolītes spēlētāju ierosi-
nājuma šogad zolītes turnīrs tika 
rīkots sestdienā, uz to pulcējot 
sešus dalībniekus. Izspēlējot čet-
ras kārtas, par zoles turnīra uz-
varētāju kļuva Vilnis Grigorjevs, 
2. vietā atstājot Daini Klaku, bet 
3. vietā ierindojās Aivars Spru-
dzāns. 

>> 15. lpp

Par ceļojošā kausa īpašniekiem basketbolā uz gadu jau atkārtoti kļuva komanda ‘’Vērgale’’.

Par ceļojošā kausa zāles futbolā īpašniekiem uz gadu kļuva komanda ‘’izlase’’.

komanda ‘’Vērgale’’ savā īpašumā uz gadu iegūst ceļojošo 
kausu volejbolā.

SPORTA DIENAS
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Šajā mācību gadā Vērga-
les pamatskola sāka realizēt 
“Erasmus+” stratēģiskās sko-
lu sadarbības partnerības 
projektu “Healthy Living and 
Equal Opportunities  Through  
Sport” (“Veselīgs dzīvesveids 
un vienlīdzīgas iespējas spor-
tā”) 2016. – 2019. gadā.

Projekta partnervalstis ir 
Portugāle, Itālija, Grieķija, Spā-
nija, Rumānija, Polija un Latvija.

Projekta realizāciju plānots 
veikt trijos posmos. Katram ga-
dam ir sava tēma.

1. Skolēnu veselība, uzturs 
un sportiskās aktivitātes pret 
slimībām un aptaukošanos, at-
karības, riskanta uzvedība spor-
tā un ikdienas dzīvē.

2. Iekļaušana un invaliditā-
te.  

3. Sports pret rasismu un 
ksenofobiju kā līdzeklis, lai vei-
cinātu sociālo integrāciju.

Projekta galvenais mērķis ir 
palielināt skolēnu izpratni par 
veselīga dzīvesveida nepiecie-
šamību, apzināties riskantas 
uzvedības bīstamību, pārskatīt 
savu ikdienas dzīvesveidu, pie-
mēram, bezdarbību, neveselīgus 
ēšanas paradumus, smēķēšanu, 
uzlabot fizisko un psiholoģisko 
stāvokli, nodrošināt vienlīdzīgas 
tiesības un iespējas skolēniem 
ar invaliditāti, veicināt integrāci-
ju un sapratni starp dažādu rasu 
cilvēkiem.

Projekta realizēšanas gaitā 
tiks iepazīti projekta partneri, 
mazināti aizspriedumi un stip-
rinātas Eiropas valstu saites. 
Projekta darba valoda ir angļu 

valoda. Visi izveidotie materiāli 
tiks tulkoti angļu valodā, tādējā-
di skolēniem būs iespēja uzlabot 
savas valodas prasmes. Projek-
tā iesaistījušies skolēni aktīvi 
piedalīsies visās projekta akti-
vitātēs, plānos un realizēs tās. 
Skolotāji pārrunās, izvērtēs, plā-
nos aktivitātes un braucienus. 
Projekta ietvaros ir paredzētas 
skolēnu un skolotāju starpvalstu 
projekta mācīšanas/ mācīšanās/
mācību aktivitātes trijās part-
nerskolās un četras skolotāju 
starpvalstu projekta sanāksmes. 
Pie mums Latvijā projekta dalīb-
nieki viesosies 2019. gadā.

Mūsu pirmā sanāksme 
notika projekta koordinatora 
skolā  Agrupamento de Esco-
las Francisco de Holanda Porto 
(Portugālē)  no 2016. gada 28. 

VĒRGALES PAMATSKOLA PIEDALĀS STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ

>> 14. lpp
Kā ierasts, Pāvilostas novada 

sporta dienu noslēdzošā trešā 
diena tiek veltīta individuālajām 
spēlēm. Arī šogad ikviens, kam 
interesē šahs, dambrete, galda te-
niss, šautriņu mešana un novuss, 
tika laipni gaidīts svētdien, 26. 
februārī, Pāvilostas vidusskolas 
sporta zālē.

Šogad vairāk dalībnieku 
bija šaha turnīrā, tāpēc tas tika 
dalīts kategorijās ‘’bērni’’ un 
‘’pieaugušie’’. Uz šaha spēli bija 
pulcējušies četri bērni un trīs 
pieaugušie. Bērniem izspēlē-
jot savstarpējos mačus, 1. vietā 
ierindojās Edijs Bielis, 2. vietā 
Rei nis Zaļkalns un 3. vietā Klāvs 
Pauls Vējkājs. Savukārt pieaugu-
šie vietas uz pjedestāla sadalīja 
šādi: 1. vietā – Rudīte Bērziņa, 
2. vietā – Evija Brikmane, bet 3. 
vietā Jānis Štokmanis.

Šautriņu mešanā meitenēm 
piedalījās divas dalībnieces un 
vietas sadalīja šādi: 1. vietā Ilva 
Bunka, 2. vietā Liene Šķila. Šaut-
riņu mešanā zēniem piedalījās 
seši dalībnieki. 1. vietu iegu-
va Jānis ūdriņš, 2. vietā palika 
Klāvs Pauls Vējkājs, bet 3. vietā 
ierindojās Gints Šulcs. Šautri-
ņu mešanā sievietēm piedalījās 
piecas dalībnieces, un 1. vietu 
izcīnīja Ivonna Pīrāga, 2. vietā at-
stājot Aritu Mūrnieci un 3. vietā 
– Andru Lanku. Šautriņu mešanā 
vīriešiem piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits – divdesmit 
septiņi dalībnieki. No tiem 1. vie-
tu ieguva Guntis Balodis, 2. vietā 

ierindojās Arvis Barsukovs, bet 
3. vietā Kārlis Rudzājs.

Novusā meitenēm piedalījās 
divas dalībnieces, savstarpēji 
sadalot vietas šādi: 1. vietā Ilva 
Bunka, 2. vietā Liene Šķila. No-
vusā zēniem piedalījās četri da-
lībnieki. 1. vietā Uvis Kārlis Mūr-
nieks, 2. vietā Markuss Lazukins, 
bet 3. vietā Edijs Bielis. Novusā 
sievietēm piedalījās trīs dalīb-
nieces, kas sadalīja vietas šādi: 
1. vietā Evija Brikmane, 2. vietā 
Rudīte Bērziņa, 3. vietā Loreta 
Krafta. Novusā vīriem piedalījās 
desmit dalībnieki. 1. vietā Kārlis 
Vītols, 2. vietā Edgars Jaunzems, 
3. vietā Dāvis Bērznieks.

Galda teniss ierasti ir popu-
lārākais no sporta veidiem, bet 
šoreiz iedzīvotāju aktivitāte bija 
mazāka. Kategorijā ‘’sievietes’’ 
piedalījās četras dalībnieces – 1. 
vietā Laila Priedola,  2. vietā Aija 

Barsukova, 3. vietā Arita Mūr-
niece. Savukārt kategorijā ‘’zēni’’ 
piedalījās astoņi dalībnieki, vietas 
sadalot šādi: 1. vietā Leo Kiričen-
ko, 2. vietā Artūrs Bērziņš un 3. 
vietā Kristiāns Roberts Gertsons. 
Piecu dalībnieku konkurencē vīri 
medaļas sadalīja šādi: 1. vietā Ul-
dis Kristapsons, 2. vietā Ivo Jaun-
zems, bet 3. vietā Zintis Vīgulis.

Dambretes turnīrā kopumā 
piedalījās 17 dalībnieki – divas 
meitenes, četri zēni, trīs sievietes 
un astoņi vīri. Meitenēm pirmo 
vietu ieguva Liene Šķila, 2. vietā 
– Ilva Bunka. Zēniem par uzvarē-
tāju kļuva Jānis ūdriņš,  2. vietā 
Markuss Lazukins, bet 3. vietā 
Roberts Vērnieks. Sievietēm god-
pilno pirmo vietu izcīnīja Rudīte 
Bērziņa, 2. vietā ierindojās Evi-
ja Brikmane, bet 3. vietā Loreta 
Krafta. Savukārt vīriem dambre-
tes turnīrā par uzvarētāju kļuva 

Zintis Vīgulis, 2. vietā atstājot 
Arvi Barsukovu, 3. vietu ieņēma 
Edgars Ķipsts.

Līdz ar to vēlā svētdienas pēc-
pusdienā noslēdzās šā gada Pāvil-
ostas novada sporta spēles. Sporta 
organizators Pāvilostā Aldis Bar-
sukovs pateicās visiem par aktīvu 
dalību un aicināja piedalīties arī 
nākamā gada sporta dienās.

Liels paldies Andrai Lankai, 
Annijai Bērziņai, Terēzei Cābelei, 
Evitai Jakovļevai un Ilvai Bunkai 
par spēļu protokolēšanu. Liels 
paldies arī apkopējai Ludmilai 

Vasinai par sporta zāles sakop-
šanu, ko viņa darīja ārpus darba 
laika.

Bet vislielākais paldies atsau-
cīgajiem cilvēkiem, kuri ziedoja 
naudu pāvilostnieces Ritas Bērzi-
ņas rehabilitācijai.

Uz tikšanos nākamā gada 
novada sporta dienās vēl kup-
lākā pulkā!

 
Sporta organizators Pāvilostā 

Aldis Barsukovs un 
sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

individuālo spēļu dalībnieki.
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līdz 30. novembrim. Tā bija ie-
pazīšanās un plānošanas sanāk-
sme, kurā piedalījās skolotāji 
koordinatori no visām septiņām 
projektā iesaistītajām valstīm. 
Skolotāji  iepazinās ar skolām, 
pārrunāja projekta uzdevumus 
un mērķus, plānoja sanāksmes 
katrā valstī un pieņēma projekta 
kopējos noteikumus, kas jāievē-
ro, lai viss noritētu sekmīgi un 
produktīvi.

Projektā iesaistīto skolu uz-
devums ir pielāgot  skolu mā-
cību programmas, iekļaut pro-
jekta aktivitātes skolu mācību 
plānos un realizēt tās savā  sko-
lā. Projektā skolēniem, sadar-
bojoties ar skolotājiem, jāveic 
pētījumi, jāapkopo informācija, 
jāizstrādā materiāli, ar kuru pa-
līdzību padarīt mācību procesu 

interesantāku, atraktīvāku un  
labāk saprotamu. Šajā mācību 
gadā projektu saturiski vieno 
sports un veselīgs dzīvesveids. 
Ko tas nozīmē praktiski? Skolē-
ni pēta, sporto, raksta rakstus, 
veido dažādus interaktīvus ma-
teriālus, izzinot konkrēto tēmu 
un pilnveidojot savas IT pras-
mes. 

Darbs ir veiksmīgi uzsākts, 
un liels paldies visiem tiem  
skolēniem un skolotājiem, kuri 
aktīvi iesaistās projekta darbā! 
Atbalstīt un sekot līdzi mūsu 
aktivitātēm varat vietnē “Face-
book” izveidotajā lapā “Vērgales 
pamatskola”.

Ivita Meļķe,
projekta koordinatore, 
Vērgales pamatskolas 

skolotāja
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu: sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente 
Vita Braže (tālr. 29393866). Raksti 2017. gada aprīļa izdevumam 
jāiesniedz līdz 2017. gada 30. martam. Rakstus var iesūtīt 
e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv, nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) 
vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža: 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Mūžībā 
Pāvilostā

emīlija jemberga 
(dzim. 1923. g.) 

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 

Austru BĒTU – 89
Ādamu Albertu URNU – 89
Almu ĒLERTI – 88
Jāzepu KAUTIŅU – 87
Annu PRIEDOLU – 84
Frīdu SILIŅU – 82
Guntu JAKOVĻEVU – 80
Katrinu MIEZĪTI – 75
Vairi VASKOPU – 60
Agri GERTSONU 
Gunitu LĀCI

VĒRGALES PAGASTĀ

Voldemāru Žani BĒTU – 91
Austru LIEĢI – 84
Zigfrīdu HELMŠTEINU – 81
Andri BALANDI – 70
Robertu RIMKUS – 70
Voldemāru Visvaldi VĒRNIEKU – 70
Ivaru ROZI – 65
Inesi VĪTOLU – 60
Egilu GĒGERSONU 
Ausmu JONUŠU 
Aivitu VĪTOLIŅU

SAKAS PAGASTĀ

Austru Veroniku MAZūRI – 89
Aldonu Vēsmu VILKASTI – 89
Ingeborgu Rūti VINDAVU – 86
Arvīdu UZARU – 85
Āriju ARĀJU – 83
Jāzepu JANCI – 81
Izabellu LOGINOVU 
Aleksandru ŠĻAHTU 
Lauru STIRNU

Pilngadniekus – Kristīnu Kristu ZITMANI Pāvilostā 
un Sandi KOMOROVSKI, Agnesi PINKULI, Lauri RIMU Vērgales pagastā.

sVeiCam
Inetu LAGZDIŅU 
un Raivi JONKUS 

KāZU DIeNā!

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās martā dzimušos 
Pāvilostas novada iedzīvotājus!

No lielā visuma spēkus smelt. 
No brīnišķās dzīves prieku gūt. 
Ar pārbaudījumiem tiekoties, 
Gudrākam, stiprākam kļūt. 
Saglabāt sevī visu labo un gaišo, 
Dalīties tajā ar citiem, 
Un vienmēr prast laimīgam būt. 
Nebaidīties un tikai uz priekšu iet, 
Sekot saviem sapņiem, mērķiem 
Un paņemt visas iespējas ciet.

(Baiba Magone)

Vēsmu GRINDULI  un Arvi KURMI 
ar dēla ROBERTA piedzimšanu, 

Agnesi RAKŠTI un Edgaru LIEPNIEKU 
ar meitas RŪTAS piedzimšanu, 

Maldu REBUKU 
ar meitas UNDĪNES piedzimšanu,

Andu un Jāni VĪTOLUS 
ar dēla JĀŅA NIKA piedzimšanu.

SvEIcAm

Juristes novada iedzīvotājiem juridiskās konsultācijas 
sniegs 2017. gada 15. martā:

n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē, 
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).

PāVilostā
l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 11. martā plkst. 15.00 

notiks bērnu un jauniešu sadziedāšanās festivāls “marta Vējos”. 
Pasākumā piedalās Vaiņodes kultūras nama popgrupa “Ūbelītes”, Vēr-
gales pamatskolas vokālais ansamblis, Pāvilostas vidusskolas popgrupa, 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši” 
un jauniešu ansamblis “Stella amare”. 

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. 
stāvā) līdz marta beigām skatāma Ģirta brumsona gleZnu iZ-
stāde.

l Pāvilostas bibliotēkā no  6. marta  līdz 30. aprīlim ir iespēja ap-
skatīt initas baltaiskalnas orģinālas un skaistas PaŠdarinātas 
rotaslietas un rotaĻlietas. 

l tikšanās ar interesantām personībām! Pērnā gada nogalē grā-
matu cienītāji saņēma lielisku dāvanu – grāmatnīcu plauktos parādījās 
biogrāfiska rakstura grāmata “Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu 
sirdi”. Rakstnieks Pēteris Strubergs šajā personību sērijā iznākušajā li-
terārajā darbā apkopojis profesora, viņa ģimenes locekļu, radu, draugu, 
kolēģu, studentu un pacientu stāstījumus, dodot iespēju izsekot līdzi 
fascinējoša cilvēka, tautā populārā daktera Anatolija Danilāna, daudz-
šķautņainajam dzīves stāstam. Šā gada 7. aprīlī plkst. 14.00 grā-
matas varonis anatolijs  danilāns kopā ar rakstnieku Pēteri 
strubergu viesosies Pāvilostas bibliotēkā. Interesentiem būs uni-
kāla iespēja klātienē tikties ar profesoru, kura sirds dāsnums un plašās 
zināšanas ir palīdzējušas ļoti daudziem cilvēkiem. Jo īpaši popularizējot 
veselīgu dzīvesveidu, daloties ar savu personīgo pieredzi, vienkāršā un 
saprotamā valodā stāstot par to, kas nepieciešams, lai cilvēks dzīvotu 
ilgi, laimīgi un būtu vesels. Tikšanās laikā būs iespēja gūt izsmeļošas 
atbildes uz interesējošiem jautājumiem, zināšanu pūram pievienot ne 
vienu vien jaunu, vērtīgu un dzīvē noderīgu atziņu, ka arī iegādāties grā-
matu ar A. Danilāna un P. Struberga autogrāfiem.

l 8. aprīlī plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā atjaunotā 
PāVilostas amatierteātra 10 gadu jubilejas Pasākums. 

Vērgalē
Ir mājas gars,
Un ir dziļdziļa aka,
Un tajā ūdens vēl joprojām vēss.
Es tomēr atgriežos.
                  (R. Vērniece)

l 31. martā plkst. 13.00 Vērgales muzejā notiks pasākums “Vēr-
gales Pagasta muZejam – 25, muZeja dibinātājam alfredam 
ŠniPkem – 85”.

l Vērgales kultūras namā visu marta mēnesi apskatāma fotogrāfa 
edgara Poheviča fotoizstāde “kāZu foto”. 

l 9. aprīlī plkst. 12.00 Vērgales kultūras nama vadītāja orga-
nizē kolektīvu braucienu uz izrādi “ZVani žurkai 112!” rīgas na-
cionālajā drāmas teātrī. Mēs gatavojamies mūsu valsts simtgadei, un 
aktieri ir gatavi parādīt, kas viss pa šo laiku ir noticis. Kā būtu, ja īste-
notos tie darbi un nedarbi, kurus bijām iecerējuši. Žurka piedāvās savas 
versijas, un noticis ir tik tiešām daudz! Izrādes režisors ir Valdis Lūriņš. 
Pēc izrādes apmeklēsim arī Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Maksa 
par braucienu 15 eiro (ceļš un divas ieejas biļetes). Lūdzu pieteikties 
braucienam līdz 1. martam pie Velgas personīgi vai zvanot pa tālruni 
29189223.

ZiemuPē
l Ziemupes bibliotēkā martā skatāma Ziemupes bibliotēkas krā-

juma vissenāko grāmatu izstāde (no 1839. gada) “senas un Ļoti 
senas…”. 

l Ziemupes tautas namā 11. martā plkst. 20.00 groziņvakars 
“Pie Ģimenes PaVarda nr. 35”. Ņemiet līdzi dāvaniņu ar vēlēju-
mu, aiciniet draugus, radus. Ballē spēlēs grupa “Čirkainie” no Liepājas. 
Pieteikties Ziemupes bibliotēkā pa telefonu 29437166. Ieeja – 8 eiro 
ģimenei.

l Ziemupes jūrmalā 20. martā plkst. 6.00 sagaidīsim sauli un 
svinēsim pavasara saulgriežus! Tradicionāli martā Ziemupes jūrma-
lā tiek sagaidīti un svinēti pavasara saulgrieži. Šis ir laiks, kad dienas 
kļūst gaišākas, daba mostas, briest pumpuri un sākas jauns spēka un 
dzīvības cikls. Lai uzņemtu spēku un enerģiju šim gadam, kopīgi sagai-
dīsim sauli, dzīsim putnus, mazgāsim muti jūrā, veiksim uguns rituālu, 
dižosimies un kausimies ar Lieldienu olām, cepsim pantāgu, dziedāsim 
un būsim kopā. Līdzi ņem krāsotas olas, vienu (vai divas) jēlas olas, 
mazu cienastu (brokastu tiesai), šautru putnu dzīšanai. Ģērbies atbil-
stoši laika apstākļiem!

PāVilostas noVada Pasākumi 
kultūras iestādēs

Pateicības
Izsakām lielu pateicību vi-

siem, kas bija kopā ar mums 
2017. gada 6. februārī, pavadot 
emīliju jembergu mūžībā. Liels 
paldies par sniegto palīdzību un 
skaistajiem ziediem.

Piederīgie

Pāvilostas novada Bērnu un 
Jauniešu centrs izsaka lielu pa-
teicību madei jetei janCei un 
Veltai VaŠkui par slidu kom-
plektiem, kas tika  dāvāti bērnu 
vajadzībām. Kopā tika uzdāvināti 
četri slidu pāri. Bērni un jaunieši 
labprāt tos izmantoja Pāvilostas 
publiskajā slidotavā.

Vadītāja sintija spriņģe

Zināšanai

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Dzintariņš” 
pret ziedojumiem var iegādā-
ties 3 litru stikla burkas. 
Vairāk informācijas 
pa telefonu 63498275. 

mežzinis arturs brikmanis 
pieņems apmeklētājus Vērgales 
pagasta pārvaldes telpās 
14. martā. Telefons 26173126.

2017. gada 16. martā 
PāVilostas bibliotēka 
būs slēgta. 
Bibliotēkas darbinieces kopā 
ar “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” dalībniekiem dosies 
ekskursijā uz Brocēniem.


