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“SenāS ugunS naktS 2017”
26. augustā

19. reizi – tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā!

Pulksten 9.30 tenisa kortā 
Pāvilostas tenisa čempionāta noslēguma posms. 
Sīkāka infotmācija par tenisa turnīru pa tālruni 29230995 (Aldis).

Pulksten 11 pie tIC 
pulcēšanās Sakas upes regatei “PāvIloStaS aSaka” 
(līdz satekas vietai aizvedīs autobuss).

Jautrais laivu brauciens no Tebras un Durbes satekas vietas līdz TIC (~8km). 
Laivošanas maršrutā veiksim dažādus uzdevumus un piedalīsimies jautros pie-
dzīvojumos. Dalībnieku komandas aicinātas parūpēties par komandas nosau-
kumu, noformējumu, apģērbu – tā, lai pašiem būtu jautri! glābšanas vestes 
visiem dalībniekiem oBlIgātaS! Pasākumam par godu laivu iznomātāji pie-
dāvā īpaši draudzīgas cenas. Braucienā var piedalīties arī ar personīgajām lai-
vām! Reģistrācija braucienam līdz 18. augustam pa tālruni 29121894.

Pulksten 16 pie tIC 
darbosies radošās darbnīcas, būs atrakcijas, spēka zupa, laivu brauciena
dalībnieku apbalvošana, aizraujošs šovs no “BurBuļI BūS”!

Pulksten 20.30 pludmalē 
ugunskura iedegšana, ugunS SkulPtūra sadarbībā ar 
Zigmundu Vilni. Par muzikālo noskaņu rūpēsies “SuItu dūdenIekI”.

Pulksten 22 upesmuižas parkā 
zaļumBalle – muzIkantu SaIetS. Darbosies SIA “ELAS” bufete. 

Pasākumā aicināti pieteikties tirgotāji un amatnieki, 
sīkāka informācija pa tālruni 29121894. 

Pāvilostas novada pašvaldība 
Vērgales pagasta svētku svinīgajā koncertā 
19.  augustā plkst. 14 Vērgales centrā 
sveiks jaundzimušos vērgalniekus: 

Robertu APLOKU, Jāni BRĒDIĶI,
Anniku DIMANTU, Keitu MeLVAgU,
Līvu KRAUKLI, Robertu KURMI,
Arvilu LIePU, Rūtu LIePNIeCI,
Kati MATISONI, evaletu VĪTOLU,
Jāni Niku VĪTOLU, Loretu ZĒRANDI.

Pašvaldības iestāžu darbiniekus apaļajās darba 
jubilejās Vērgales pagastā sveiksim Latvijas 
valsts dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā 
novembrī Vērgalē! Informācija par darba jubilejām 
Vērgales pagastā tiks publicēta novembra avīzē.

Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis
Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis. 
Lai balta svecīte
Kā sargs pie gultas deg,
Jo visas nelaimes
No sveces elpas bēg.
Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.
Lai izaug gudrs, liels –
Tas jūsu lepnums, gods.    

/Ā. Elksne/

SVeIKSIM JAUNDZIMUŠOS NOVADNIeKUS!
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2017. gada 27. jūlijā Vērgalē notika 
kārtējā domes sēde.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Piedalījās Pā-
vilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 
DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA un Andris ZAĻKALNS, kā arī 
pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS,  Vērgales pa-
gasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE. Neparedzētu apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās 
deputāts Ralfs JENERTS. Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē 
tika izskatīti 23 darba kārtības jautājumi. 

â Nolēma piedalīties Liepājas domes kā vadošā partnera izstrādātajā projektu pietei-
kumā “Dienvidkurzemes mantojums cauri gadsimtiem” ar šādiem Pāvilostas novada paš-
valdības izstrādātiem projektiem: “Vērgales muižas kompleksa  atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana”; “Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdrau-
dējumu  un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”. Nolēma 
nodrošināt projektiem nepieciešamo līdzfinansējumu 15% apmērā, ņemot vērā, ka ERAF at-
balsts abiem projektiem ir 800 000 EUR, kas ir 85% no kopējām attiecināmām izmaksām.

â Nolēma piešķirt papildu finansējumu 179,34 EUR no Pāvilostas novada pašvaldības 
budžeta pozīcijas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”  Saraiķu bibliotēkas budžetā Sarai-
ķnieku saieta organizēšanai. Nolēma izdevumus Saraiķnieku saieta rīkošanai iekļaut Saraiķu 
bibliotēkas budžetā, veidojot ikgadējo budžetu.

â Nolēma atvērt 10. klasi Pāvilostas vidusskolā 2017./2018. mācību gadā, paredzot 
finansējumu Pāvilostas vidusskolas 10. klases darbības nodrošināšanai 2017./2018. mācību 
gadā 906 EUR apmērā mēnesī.

â Nolēma uzsākt Pāvilostas mākslas skolas (izglītības iestādes reģistrācijas 
Nr.4101901760, adrese: Ernesta Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV–
3466) un Pāvilostas Mūzikas skolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4176902165, adre-
se: Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV–3466) reorganizāciju, nosakot, ka: ar 
2018. gada 1. februāri Pāvilostas mākslas skola un Pāvilostas Mūzikas skola tiek apvienotas, 
izveidojot Pāvilostas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skola” (turpmāk – Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola); ar  2018. 
gada 31. janvāri Pāvilostas Mūzikas skola un Pāvilostas mākslas skola tiek reorganizētas; 
ar 2018. gada 1. februāri uzsāk darbību Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola, kura īsteno 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas adresē Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pā-
vilostas novads, LV–3466, un profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas adresē 
Ernesta Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV–3466. Noteica, ka Pāvilostas 
mākslas skolā no 2017. gada 1. augusta līdz izglītības iestādes darbības izbeigšanai 2018. 
gada 31. janvārī direktora pienākumus veic Pāvilostas  Mūzikas skolas direktore Inga Šnore. 
Uzdeva Pāvilostas mākslas skolas līdzšinējai direktora pienākumu izpildītājai Initai Zingnikai 
līdz 2017. gada 1. oktobrim veikt materiālo vērtību, lietu sakārtošanu un nodot tās izglītības 
iestādes direktora pienākumu izpildītājai Ingai Šnorei un līdz 2017. gada 1. oktobrim infor-
mēt Pāvilostas mākslas skolas pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai 
personas, kuras viņus aizstāj) par reorganizācijas procesa uzsākšanu un Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas izveidošanu ar 2018. gada 1. februāri. Uzdeva Pāvilostas Mūzikas skolas 
direktorei un Pāvilostas mākslas skolas direktora pienākumu izpildītājai Ingai Šnorei līdz 
2017. gada 1. oktobrim informēt Pāvilostas Mūzikas skolas pedagogus, tehniskos darbinie-
kus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par Pāvilostas  Mūzikas un 
mākslas skolas izveidošanu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas izriet no šajā 
lēmumā noteiktās reorganizācijas; līdz 2017. gada 1. oktobrim sagatavot Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas nolikuma projektu un iesniegt to Pāvilostas novada domes priekšsēdētā-
jam, kurā noteikt, ka no 2018. gada 1. februāra Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola profe-
sionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īsteno adresē: Dzintaru iela 23, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV–3466, profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas īsteno 
adresē: Ernesta Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV–3466; līdz 2017. gada 
1. novembrim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā par 
attiecīgu grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā saistībā ar šajā  lēmumā noteikto 
reorganizāciju. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības metodiķei izglītības un kultūras jomā 
Silvijai Lejai līdz 2017. gada 1. septembrim sagatavot dokumentus, iesniegt Izglītības un 
zinātnes ministrijā un Kultūras ministrijā saskaņojuma saņemšanai par Pāvilostas mākslas 
skolas un Pāvilostas Mūzikas skolas reorganizāciju ar 2018. gada 31. janvāri, izveidojot vienu 
izglītības iestādi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola ar 2018. gada 1. februāri. Kontroli par 
šā lēmuma izpildi uzdeva Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 31.03.2017. lēmumu par nekustamā īpašuma no-
dokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no vienas personas par summu 
19,56 EUR. Nolēma piedzīt no šīs personas parādu par nekustamo īpašumu Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, par kopējo summu 26,72 EUR bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama 
arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums.

â Izveidoja Pāvilostas novada domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā: Marita Hor-
na, Alfrēds Magone, Zane Mežavilka. 

â Apstiprināja Iepirkumu komisijas nolikuma projektu. Izveidoja Pāvilostas novada do-
mes Iepirkumu komisiju šādā sastāvā: Inguna Blaubārde, Irina Kurčanova, Zane Mežavilka, 
Arita Mūrniece, Aldis Strazdiņš.  

â Izveidoja Pāvilostas novada domes Koku ciršanas komisiju šādā sastāvā: Alfrēds Ma-
gone, Gunita Vērniece, Andris Zaļkalns. 

Izveidoja Pāvilostas novada domes Licencēšanas komisiju šādā sastāvā: Aldis Barsu-
kovs, Mārtiņš Dēvics, Ralfs Jenerts. 

Izveidoja Pāvilostas novada domes Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas 
komisiju šādā sastāvā: Vita Cielava, Gunita Vērniece, Andris Zaļkalns. 

Apstiprināja Pāvilostas novada domes Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: Ralfs 
Jenerts, Gunta Kazeka, Ivars Ozols, Uldis Ozols, Andris Zaļkalns, Meža dienesta ieteiktais 
pārstāvis. 

zveidoja Pāvilostas novada domes Privatizācijas komisiju šādā sastāvā: Anna Brūkle, 
Gatis Brēdiķis, Gints Juriks. 

Apstiprināja Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecībā izman-
tojamo zemi nolikuma grozījumu projektu. Izveidoja Pāvilostas novada domes Tiesiskuma 
izvērtēšanas komisiju darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi šādā sastāvā: Anna 
Brūkle, Andis Cielava, Vita Cielava, Mārtiņš Dēvics, Liene Volenberga. 

Izveidoja Pāvilostas novada Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā: Sanita Ansone, Inguna 
Blaubārde, Arita Mūrniece, Jānis Šnore, Gunita Vērniece, Oskars Vērnieks, Mudīte Zamarīte. 

Uzdeva Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam līdz 23.08.2017. sa-
saukt apstiprinātos Vēlēšanu komisijas locekļus uz pirmo sēdi komisijas priekšsēdētāja un 
sekretāra ievēlēšanai. 

Par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvjiem dalībai Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstības padomē deleģēja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu kā 
pastāvīgo locekli un Pāvilostas novada domes deputātu Gintu Juriku kā aizvietotāju, kurš ir 
tiesīgs aizvietot padomes pastāvīgo locekli tā prombūtnes laikā ar balsstiesībām.

â Piešķira dzīvokļa īres tiesības vienai personai Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva 
personai 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu pie paš-
valdības kancelejas vadītājas un apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais 
uzņēmums”. Nolēma regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksājumu veikšanu. Uz-
deva Pāvilostas novada Sociālajam dienestam regulāri veikt kontroli par personas sadzīves 
apstākļiem.

â Pagarināja 12.09.2012. zemes nomas līgumā Nr.91a, kas noslēgts starp Pāvilostas 
novada pašvaldību un kooperatīvo sabiedrību “Vērgale 1”, noteikto līguma termiņu un to 
noteica līdz 2022. gada 26. jūlijam. Noteica nomas maksu 3% no kadastrālās vērtības, plus 
PVN. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

â Noslēdza zemes nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piekritīgās zemes Dzin-
taru iela 109A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienību 200 m2 platībā. Noteica nomas 
maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, plus PVN. 

â Nolēma piešķirt adresi zemes vienībai “Plāteri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
LV–3466. Piešķīra šķūnim un klētij, kuri atrodas uz zemesgabala “Plāteri”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, adresi “Plāteri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, LV–3466. 

â Piekrita nekustamā īpašuma “Autoceļš P111”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, ze-
mes vienības sadalīšanai un nolēma atdalīt no tās zemes vienības daļu, uz kuras atrodas 
valstij piekritīgs publiskais ūdens “Sakas upe” 0,1 ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās 
uzmērīšanas) platībā. Nolēma pievienot valstij piekritīgā nekustamā īpašuma “Saka” zemes 
vienībai zemes vienību 4,6 ha un no zemes vienības atdalīto daļu 0,1 ha platībā, izveidojot 
vienu zemes vienību ar kopējo platību 5,6 ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīša-
nas). Nolēma nekustamajam īpašumam “Saka”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, mainīt 
nosaukumu uz “Sakas upe”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Nekustamā īpašuma “Sakas 
upe” apvienotajai zemes vienībai ar kopplatību 5,6 ha noteica nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – publiskie ūdeņi. NĪLM kods 0301. Nekustamā īpašuma “Autoceļš P111” zemes 
vienības (22,4 ha) valstij piekritīgā publiskā ūdens atdalīšanas rezultātā izveidojās divas 
jaunas zemes vienības 19,1 ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas) un 3,2 ha  
(vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas) platībā, kuras tiek saglabātas nekustamā 
īpašuma “Autoceļš P111” sastāvā, nosakot abām zemes vienībām nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma 
joslā. NĪLM kods 1101. Nolēma dzēst no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas nekustamā īpašuma “Sakas upe”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā eso-
šo zemes vienību.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr.14 “Par nekustamā īpašu-
ma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanu pēc līguma par nekustamā 
īpašuma sadalīšanu”. Piekrita nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, sadalīšanai un nolēma atdalīt no tā zemes vienības 3,6 ha, 12,5 ha un 5,8 ha 
platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Ausmas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Jaunā 
nekustamā īpašuma “Ausmas” zemes vienībām 3,6 ha, 12,5 ha un 5,8 ha platībā noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. Nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pā-
vilostas novadā, sastāvā paliekošajai zemes vienībai 16,0 ha platībā saglabāja nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība. NĪLM kods 0201.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Bišu dzeņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, ze-
mes vienības apvienošanai ar nekustamo īpašumu “Krāces”, izveidojot jaunu zemes vienību 
0,42 ha platībā, to saglabājot nekustamā īpašuma “Krāces”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, sastāvā. Jaunajai zemes vienībai, kura izveidota apvienojot zemes vienības 0,42 ha 
platībā ar nosaukumu “Krāces”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
NĪLM kods 0101. Nolēma dzēst no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistē-
mas nekustamo īpašumu “Bišu dzeņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, un tā sastāvā 
esošo zemes vienību.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sada-
līšanai un nolēma atdalīt no tā zemes vienību 4,2 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu 
“Priežmeži”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 4,2 ha platībā, nosaukums 
“Priežmeži”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
Nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai ze-
mes vienībai 11,0 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Tauriņi”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Nolēma piešķirt nosaukumus/adreses un 
noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas plāno-

jumam

64860090384 3,00 Saglabāt nosaukumu/adresi  
“Tauriņi”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
0101  – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība

64860090385 21,37 Piešķirt nosaukumu 
“Tauriņmājas”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā

0101
0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība

â Klasificēja par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām šādas 
būves:

Īpašuma nosaukums Zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Būves kadastra 
apzīmējums

Zemes īpašnieks,
adrese

“Ceiruļi”, 
Ziemupē, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.

649600100473 Ēkas – fermas 
komplekss (apm. 
7 gab.), kuras nav 
reģistrētas VZD NĪVKIS

AS “Baltic Invest Liepāja”,
Meldru ielā 1, Liepājā, LV–3401 
vai Atslēdznieku ielā 29, 
Liepājā, LV–3401
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Viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas uzdeva īpašniekiem iesniegt Pāvilostas novada 
būvvaldē dokumentus atbilstoši plānotai būvniecības iecerei – būves sakārtošana, konservācija 
vai nojaukšana tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību (veicamie darbi, apjoms un laika gra-
fiks). Nolēma nekavējoties piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās 
kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības). Nolēma Pāvilos-
tas novada domes 2017. gada 26. janvāra protokola Nr.1, 20.§ “Par Pāvilostas novada domes 
29.12.2016. lēmuma Nr.34 “Par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu” precizēšanu” 3. punktu izteikt šādā redakcijā: “Pāvilostas novada pašval-
dībai būvi ar adresi “Saļienas saimniecības ēka”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads,  reģistrēt VZD 
NĪVKIS, par atbildīgo personu nozīmēt izpilddirektoru Alfrēdu Magoni.” Lēmums izpildāms nekavē-
joties. Lēmuma apstrīdēšana  un pārsūdzība neaptur tā darbību. Ja lēmums netiek pildīts, iestāde 
var nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus “Administratīvā procesa likumā” 
noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības noteikumus Nr.8 “Kārtība, kādā Pāvilostas 
novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošo noteikumu Nr. 5 “Pāvil
ostas novada pašvaldības nolikums” precizēto projektu. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

â Apstiprināja Pāvilostas novada domes Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas nolikuma redakciju pēc grozījumu apstip-
rināšanas.

â Nolēma atteikt elektromobiļu uzlādes stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā Tirgus 
iela 2A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Nolēma saskaņot iespējamo elektromobiļu uzlādes stacijas 
novietojumu nekustamajā īpašumā Avotu iela 1A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Pēc saskaņo-
šanas nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadiem elektromobiļu uzlādes stacijas novie-
tojumam nekustamajā īpašumā Avotu iela 1A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, līdz 60 m2 platībā. 
Noteica nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, plus PVN, papildus nomas maksai nomnieks 
maksā nekustamā īpašuma nodokli.

â Nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sa-
rakstā Pāvilostas Mūzikas skolas sadaļā, kā arī Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvie-
nību tarifikācijas sarakstā Pāvilostas Mūzikas skolas sadaļā, Pāvilostas novada domes iestāžu 
un struktūrvienību štatu sarakstā Pāvilostas mākslas skolas sadaļā un Pāvilostas novada domes 
iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas sarakstā Pāvilostas mākslas skolas sadaļā. 

â Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziņojumu par adminis-
trācijas un iestāžu darbu.

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 24. augustā 
Pāvilostas novada pašvaldībā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 31. augustā 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

PaZiŅojUms Par detālPlānojUmU
Pāvilostas novada domes 2017. gada 25. maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 

33.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka iela 
30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai”. Līgums par detālplānojuma izstrādes un 
finansēšanas kārtību noslēgts 2017. gada 14. jūnijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes 
gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mā-
jaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv.

PaZiŅojUms Par detālPlānojUmU
Pāvilostas novada domes 2017. gada 25. maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 

34.§) “Par apvienotā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma atkārtotu apstip-
rināšanu, līgumu grozīšanu un papildināšanu nekustamo īpašumu Brīvības iela 
39, austrumu iela 9, Brīvības iela 35, torņa iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
būvniecībai”. Grozījumi un papildinājumi 27.11.2014. līgumam un 29.04.2015. līgumam par 
detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgti 2017. gada 7. jūlijā. Informācijai par 
detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 
Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv.

PirmPirkUma tiesĪBas
Pašvaldība jūlijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“līguti”, sakas pagastā, 4,6 ha un 8,2 ha platībā;
“Žaņi”, Vērgales pagastā, 7,98 ha platībā;
“saulieši”, sakas pagastā, 5,7 ha platībā;
“līči”, sakas pagastā, 12,2 ha;
“rimšāni”, sakas pagastā, 21,1 ha platībā;
“Vasarnieki 2”, Vērgales pagastā, 0,3024 ha platībā;
“Ziemupes kalniņi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, 13,13 ha platībā;
“griezes”, sakas pagastā, 18,7 ha platībā;
“lielkungi”, sakas pagastā, 10,03 ha platībā;
“diždzintari”, sakas pagastā, 15,16 ha platībā;
“austrumi”, Vērgales pagastā, 6,36 ha platībā.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAIRĀKAS VAKANCES

iePirkUmU sPeCiālists/-e
Prasības kandidātiem:

– augstākā, pirmā līmeņa augstākā vai tai pielīdzināta augstākā izglītība (finansēs, grāmat-
vedībā, vadības zinātnēs vai tiesību zinībās). Juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

– izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
– normatīvo aktu publisko iepirkumu jomas pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, 

analizēt un piemērot tiesību normas;
– labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
– teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pa-

matotus lēmumus;
– iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
darba laiks: nepilna laika  5 dienu darba nedēļa (30 stundas).
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendā-

cijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem sūtīt uz epasta adresi dome@pavilosta.lv vai pa pastu: Pā-
vilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV–3466, vai iesniegt 
personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2017. gada 21. augustam plkst. 16.

amata PienākUmU aPraksts
n Pārzināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros.  
n Pārzināt Pāvilostas novada domes un tās komiteju lēmumus amata kompetences ietva-

ros.
n Nodrošināt un veikt Pāvilostas novada domes lēmumu un Pāvilostas novada pašvaldības 

rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi amata kompetences ietvaros. 
n Tehniski nodrošināt Pāvilostas novada domes Iepirkumu komisijas darbu: 
– saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas darbinieku vai iestāžu vadītāju 

iesniegtajiem tehniskajiem datiem nodrošināt Pāvilostas novada pašvaldības publisko iepirku-
mu dokumentācijas (t.sk. tehniskās specifikācijas) tehnisku noformēšanu un nepieciešamības 
gadījumos – sagatavošanu atbilstoši publiskā iepirkuma priekšmetam un normatīvo aktu pra-
sībām;

– saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas darbinieku vai iestāžu vadītāju 
iesniegtajiem publiskā iepirkuma dokumentu projektiem un Iepirkumu komisijas lēmumiem 
sagatavot publisko iepirkumu instrukcijas un nolikumus;

– nodrošināt identifikācijas numuru piešķiršanu iepirkumiem un iepirkumu reģistra kār-
tošanu;

– nodrošināt Iepirkumu komisijas izsludināto iepirkumu paziņojumu un rezultātu publicē-
šanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. 

n Piedalīties ikgadējā publisko iepirkumu plāna sagatavošanā.
n Sagatavot un iesniegt kārtējo statistikas pārskatu Iepirkumu uzraudzības birojā. 
n Veikt Iepirkumu komisijas sēžu protokolēšanu.
n Sagatavot iepirkuma līgumu projektus.
n Nodrošināt iepirkuma līgumu slēgšanas procedūru saskaņā ar Iepirkumu komisijas pie-

ņemtajiem lēmumiem.
n Veikt publiskajā iepirkumā iesniegto piedāvājumu reģistrāciju un nodrošināt piedāvāju-

mu saglabāšanu līdz iesniegšanai Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam. 
n Normatīvajos aktos vai Iepirkumu komisijas lēmumos noteiktajā kārtībā un termiņos 

sagatavot sarakstes dokumentu projektus ar ieinteresētājiem piegādātājiem, pretendentiem, 
valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām amata kompetences ietvaros. 

n Pēc Iepirkumu komisijas rīkoto iepirkumu noslēguma veikt iepirkuma dokumentu uzskai-
ti, kārtošanu un nodošanu glabāšanā Pāvilostas novada pašvaldības arhīvā atbilstoši normatī-
vajiem aktiem, lietvedības nosacījumiem un lietu nomenklatūrai. 

n Amata kompetences ietvaros sniegt konsultācijas pašvaldības darbiniekiem un Iepirku-
mu komisijas locekļiem iepirkuma sagatavošanā un organizēšanā. 

n Nodrošināt ar amata pienākumu izpildi saistītas un rīcībā esošas ierobežotas pieejamī-
bas vai konfidenciālas informācijas saglabāšanu un neizpaušanu; nodrošināt fizisko personu 
privāto un sensitīvo datu aizsardzību, saglabāšanu un neizpaušanu. 

n Piedalīties saistošo noteikumu projektu vai Pāvilostas novada domes lēmumu projektu 
sagatavošanā atbilstoši amata kompetencei.  

n Veikt citus līdzīga satura uzdevumus, kā arī darbus pēc darba devēja rīkojuma.

PāVilostas noVada BērnU Un jaUnieŠU Centra 
VadĪtājs/-a

Prasības kandidātiem:
– Prasme plānot un īstenot praktiskus pasākumus ar mērķi veicināt jauniešu dzīves kvali-

tātes uzlabošanos. 
– Organizēt aktivitātes jauniešiem, lai neformālās izglītības ceļā iegūtu dzīvei nepiecieša-

mās prasmes, zināšanas un kompetences. 
– Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radīt labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un 

radošajai attīstībai. 
– Veicināt jauniešu patstāvību, atbildību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā par savu dzīvi. 
– Pārzināt un izmantot inovatīvas metodes darbā ar jauniešiem. 
– Vēlama darba pieredze ar jauniešiem saistītu aktivitāšu un programmu īstenošanā.  
– Zināšanas un izpratne par jaunatnes lietu reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem. 
– Prasme orientēties neformālās izglītības iespēju, karjeras veidošanas un sociālā darba 

jomās. 
– Augsta motivācija darbam ar jauniešiem, radošums, teicamas komunikācijas prasmes, 

noturība stresa situācijās. 
– Svešvalodu zināšanas. 
– Pedagoģiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.
Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību.
darba laiks: pilna laika darba nedēļa (40 stundas), summētā darba laika uzskaite.
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendā-

cijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz epasta adresi dome@pavilosta.lv vai pa pastu: 
Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV–3466, vai ie-
sniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2017. gada 21. augustam plkst. 16.

administartĪVā komisija
Pāvilostas novada pašvaldības Administratīvās komisijas 2017. gada  6. jūlija slēgtā sēdē 

izskatīja vienu administratīvā pārkāpuma lietu, kurā personai tika izteikts brīdinājums. Savukārt 
2017. gada 20. jūlija Administratīvās komisijas sēdē izskatīja vienu administratīvā pārkāpuma 
lietu, kurā vainīgā persona tika sodīta ar naudas sodu 100 EUR.

Nākamā Administratīvās komisijas sēde plānota 2017. gada 17. augustā plkst.14.

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede liene Volenberga
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Par savvaļas ārstniecības augu vācējiem:
2016. gadā savvaļas ārstniecības augu vācēji bija 68 atbalsta pretendenti, kuriem kopējā 710 

kultūras koda apstiprinātā platība bija 1918 ha.
No šiem 68 atbalsta pretendentiem 11 klientiem 710 kultūras kods iesniegumā pārsniedz 50 

ha, ko paredz šībrīža MKN Nr.171.
Šobrīd LAD ir uzsācis savas ikgadējās kontroles uz vietas saimniecībās, par to rezultātiem 

varēsim informēt rudenī, atbilstoši konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem. 

7. Vai šobrīd esošā bioloģiskā saimniecība nākamgad varēs samazināt apsaimnieko-
jamo platību vairāk par pašlaik noteikto, jo šobrīd noteiktie ieņēmumi 200 eUr uz 1 ha 
apsaimniekojamās platības gaļas liellopu saimniecībai, sevišķi saimniecībai, kas šobrīd 
paplašinās, nav sasniedzami arī divu gadu periodā. tas ir grūti sasniedzams arī saimnie-
cībai, kas atrodas ainavu apvidū un apsaimnieko BdUZ platības. 

Šobrīd MK noteikumu Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” noteiktā saistību svārstību platība ir 10% robežās, kas 
nozīmē, ka, piesakot līdz 10% mazāku BLA platību, saistības netiks pārtrauktas. Ja klienti 
nevar izpildīt kādu no jaunajām MK noteikumu prasībām, piemēram, sasniegt minimālos 
ieņēmumus uz BLA, tad atbilstoši MK noteikumu Nr.171 21. punktam klients drīkst rakstīt 
LAD iesniegumu un atteikties no saistībām, pamatojot to ar izmaiņām MK noteikumos, par 
kurām klients nebija informēts uzņemoties BLA saistības. Šādā gadījumā LAD klienta BLA 
saistības pārtrauks bez atmaksas. Jāņem vērā, ka šāda iespēja ir tikai šogad, jo jaunās pra-
sības ir stājušās spēkā šogad. 

8. Vai patiesas ir baumas, ka ar 2018. gadu netiks maksāts mazāk labvēlīgais maksā-
jums un ka bioloģiskajām saimniecībām Bla samazinās uz pusi, jo nepietiek naudas? Vai 
ir pamats uztraukties? 

2018. gadā netiek plānots samazināt BLA likmes. Jau 2017. gada MK noteikumos ir ļoti lieli 
ierobežojumi attiecībā uz klientiem, kuri drīkst uzņemties jaunas BLA saistības, vai esošajiem 
BLA klientiem par darbības paplašināšanu, lai netiktu pārsniegti pieejamie finanšu resursi.

inVestĪCijas 

9. Vai būs kādas projektu iespējas, lai ierīkotu dziļurbumu, kas nepieciešams lopu 
dzirdināšanai (labturības prasību nodrošināšanai)? Pašreiz notiek diskusijas par labturī-
bas mērķa nosacījumu ieviešanu. 

Līdz šim pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ekonomiskā mērķa ietvaros ir bijusi 
atbalstīta investīcija “Dziļurbuma ierīkošana”.

10. Vai tiks pārdalīts mls finansējums no tiem reģioniem, kur nauda palika pāri, uz 
tiem reģioniem, kur iesniegto projektu skaits ir lielāks nekā tiem piešķirtais finansē-
jums?

Finansējumu nav iespējams pārdalīt starp reģioniem, jo jāievēro izsludinātais reģionalizāci-
jas princips.

11. Vai tiek plānota vēl viena mls projektu kārta tajās lad reģionālajās pārvaldēs, 
kurās pieteicies mazāk atbalsta pretendentu, nekā bija izsludinātais finansējums?

Pašreiz šis jautājums nav diskutēts ar ZM, jo jāsagaida pēdējās kārtas vērtēšanas rezultāti.

12. kā tiek definēta mērķa “attīstīta saimnieciskā darbība” izpilde pasākumā 
“atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstī-
šanā”?

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.320 pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” mērķa “attīsta saimniecisko darbību” izpilde šo no-
teikumu izpratnē nozīmē, ka trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina kopējo 
neto apgrozījumu vismaz par 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta 
īstenošanas nozarē, vienlaicīgi nesamazinot kopējo neto apgrozījumu un nodrošinot to visu pro-
jekta uzraudzības laiku.

13. Vai šī pasākuma ietvaros ir attiecināmas videonovērošanas sistēmas izveidoša-
nas izmaksas un laukuma pie ražošanas ēkas labiekārtošana, ja ražošanas ēka uzņēmu-
mā jau ir uzbūvēta iepriekš?

Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstī-
šanā” ir attiecināmas videonovērošanas sistēmas izveidošanas izmaksas un laukuma pie ražoša-
nas ēkas labiekārtošana, ja ražošanas ēka uzņēmumā jau ir uzbūvēta iepriekš.

14. Pašreizējā uzņēmuma struktūrvienība ir reģistrēta lauku teritorijā (jau 2009. 
gadā), bet paša uzņēmuma juridiskā adrese tikai 2016. gadā reģistrēta lauku teritorijā 
(līdz šim pilsētas teritorijā), bet ir plāns reģistrēt jaunu struktūrvienību, arī lauku terito-
rijā, jo tur ir iegādāts īpašums ražošanas paplašināšanai, kurā iecerēts realizēt plānoto 
projektu. nozare naCe 2 31. mēbeļu ražošana. jautājums ir par mk noteikumu nr.320 2. 
pielikuma 8. kritēriju – vai šajā gadījumā uzņēmums var saņemt 20 punktus par uzņē-
mējdarbības ilgumu?

Norādītajā situācijā tiks ņemts vērā laiks, no kura VID ir reģistrēta struktūrvienība, kas atro-
das lauku teritorijā.

15. Cik lielu finansējumu plānots izsludināt nākamajā ima 4.1. pasākuma kārtā, un cik 
kārtas šajā pasākumā vēl būs 2014.–2020. gada plānošanas periodā?

Publiskā finansējuma atlikums IMA 4.1. apakšpasākumā ~ 143 milj. EUR.
Ja sludina vēl trīs kārtas, tad var izsludināt ~ 47 milj. EUR katrā kārtā (2017.; 2018.; 2019.).
Ja sludina vēl četras kārtas, tad var izsludināt ~ 35,8 milj. EUR katrā kārtā (2017.; 2018.; 

2019.; 2020.).

16. kādas ir būtiskākās plānotās izmaiņas mk noteikumos ima pasākumos nākamajā 
kārtā?

Plānotās izmaiņas MK noteikumos Nr.600 (IMA):

Pieteikumu skaits 59 930 58 611 -1319 

Deklarētā platība (ha) 1 695 273 1 708 562 +13 289 

2016. gads 2017. gads Starpība

lauksaimnieku organizāciju jautājumi/atbildes
2017. gada 25. jūlija sanāksmei

PlatĪBU maksājUmi

1. Vai ir sagatavots aptuvens grafiks 2017. gada atbalsta maksājumiem vai to avan-
sam un tā procentiem par galvenajiem atbalsta veidiem (VPm, saistītie maksājumi par 
slaucamajām govīm, tā saucamais mla)? ar kādu maksājumu saņemšanu var rēķināties 
2017. kalendārajā gadā?

Aptuvens grafiks 2017. gada atbalsta maksājumiem vai to avansam:
Oktobris – VPM, ADSI;
Novembris – tiek turpināta VPM, ADSI, BLA;
Decembris – VPM, MLS, ZAL, ADSI, SAU, SDA, SVR, SMI, SAP, SSG, BLA, IDIV, BDUZ gala 

maksājumi.
Par avansa procentiem un konkrētām atbalsta likmēm Zemkopības ministrija lems septem-

brī.
2. kādi šajā gadā ir platību maksājumu pieteikumu rezultāti, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu?
Atlasīti dati par iesniegumiem, kuri nav atsaukti un kuriem ir VPM/MLS (pieteikumus 2017. 

gadam šobrīd administrē, dati tāpēc mainīgi).

3. Vai paredzēts kontrolēs īpaši apsekot to pretendentu saimniecības, kurās pieteik-
tas lielas ilggadīgo zālāju platības, bet tajās nav zālēdāju mājdzīvnieku?

Saimniecības, kurās ir tikai zālāju platības un nav dzīvnieku, ir mazāk riskantas, jo tās saņem 
tikai VPM un zaļināšanas vai tikai mazā lauksaimnieka shēmas maksājumu. Dienests ir identifi-
cējis riskus. Ir saimniecības, kurās nav lopu un deklarē kultūras, kas nav 710 (ilggadīgie zālāji) 
un 720 (aramzemē sētie zālāji), bet, piemēram, 610 (papuve), lai varētu saņemt ADSI atbalstu, 
neievērojot dzīvnieku blīvumu. Attiecībā uz šāda veida saimniecībām ir izveidots “riska grozs”, 
kas tiek izmantots iesniegumu atlasē pārbaudēm uz vietas, lai pārbaudītu ADSI atbalstu.

Papildus pārbaudēm uz vietas pļaušanas nosacījumu ievērošana katru gadu tiek vērtēta lauk-
saimniecībā izmantojamo zemju apsekošanas laikā.

4. sakarā ar lietaino laiku ir grūtības ar siena sagatavošanu. kādēļ lad nepārceļ lop-
barības sagatavošanas datumu uz 15. septembri? Cilvēki satraucas, pļauj platības, pūdē 
lopbarību un pēc tam nezina, kur to iegādāties!

Saistībā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem pļaušanas un zāles novākšanas termiņš ir paga-
rināts līdz 15. septembrim. 

5. Vai sakarā ar šā gada lietaino laiku tiks pagarināts zālāju pļaušanas datums? līdz 
šim brīdim ir izdevies savākt tikai 1/4 no platības. Vai šogad nav iespējams pagarināt 
pļavu appļaušanas termiņu pēc 15. augusta? 

Ziemeļvidzemē tikai šobrīd sākas siena laiks, pastāv risks nepaspēt nopļaut pļavas un saga-
tavot barību līdz noteiktajam termiņam, it sevišķi saimniecībās, kas pērk pakalpojumu. Šogad 
vasara ir ne tikai lietaina, bet arī auksta, un jau pavasarī visu veidu augiem veģetācijas laiks 
ir iekavējies par 2 – 3 nedēļām. Zālāju pļaušanas un novākšanas termiņš tiek pagarināts līdz 
15. septembrim.

6. kāda šogad situācija ar ķimeņu, ārstniecības augu un savvaļas ārstniecības augu 
vācēju pieteikumiem, jo īpaši bioloģiskajās saimniecībās?

Vispirms jāatzīmē, ka 2016. gadā garšaugiem un ārstniecības augiem bija noteikts viens 
kultūraugu kods (848), bet 2017. gadā ķimenēm, mārdadžiem, sinepēm un koriandram tika pie-
šķirti atsevišķi kultūraugu kodi, līdz ar to 2016. gadā minētajiem kultūraugiem atsevišķi platības 
netika norādītas.

Garšaugu kopējā uz BLA atbalstu pieteiktā platība 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir 
samazinājusies par 557,45 ha jeb 18%. Platības samazinājumu ietekmēja dažu garšaugu un kul-
tivētu ārstniecības augu (ķimene, sinepe, mārdadzis, sējas koriands) noteiktais atbalsta apmērs 
par 1 ha atbalsttiesīgās platības.

Ja 2016. gadā ķimenei, mārdadzim, sinepei, koriandram atbalsta likme bija noteikta 399 
EUR/ha, tad 2017. gadā – 117 EUR/ha.

* Pie 2017. gada rādītāja ir iekļautas arī ķimenes, sinepes, mārdadži, sējas koriandrs.
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jūlijā pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Pašvaldības policija saņēma ziņu, ka Sakas pagasta Upsēdē dzīvo nedeklarēts 

vīrietis. Turpinās lietas izmeklēšana.
â Pāvilostā notika automašīnas sadursme ar meža dzīvnieku – stirnu. Notikuma 

vietā meža dzīvnieks gāja bojā. Par notikumu paziņots Pāvilostas novada pašvaldībai.
â Sastādīti 12 protokoli – paziņojumi par automašīnas novietošanu Baltijas jūras 

krasta kāpu aizsargjoslā. Autovadītāji sodīti ar naudas sodu. Kopējā sodu summa ir 
660 EUR.

â Pāvilostā sastādīts viens protokols – paziņojums par nepareizi novietotu auto-
mašīnu krustojumā. Uzlikts naudas sods – 40 EUR.

â Pilsētā vairākas reizes brīdinātas kompānijas par naktsmiera traucēšanu un 
iespējamo administratīvo sodu.

â Pāvilostā pašvaldības policija pamanīja uz ietves gulošu vīrieti, kas tika pamo-
dināts un nogādāts mājās.

â Pāvilostā sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli par alkohola lieto-
šanu sabiedriskā vietā pie veikala “Top”.

â Brīdināti divi suņu saimnieki, kas pastaigājās ar saviem mājdzīvniekiem Pāvil
ostas pilsētas publiskajā pludmalē vietā, kur tas aizliegts.

â Tika saņemta informācija par kāda automašīnas “BMW” vadītāja iespējamo 
alkohola reibumu. Norādītā automašīna “BMW” netika atrasta.

â Zvejnieku svētki un festivāls “Zaļais stars” pagāja bez pārkāpumiem un nega-
dījumiem. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

soCiālais dienests ZiŅo
  
Jūlijā 16 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm – maz-

nodrošinātās ģimenes statuss, 1 ģimenei piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm 
– dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 2 ģimenēm 
piešķirts jaundzimušo bērnu aprūpes pabalsts, 1 personai piešķirts asistenta 
pakalpojums, 1 persona ievietota pansionātā, 1 personai piešķirts pabalsts pēc 
ieslodzījuma.

Sociālā dienesta darbinieku atvaļinājumi: Sintija Eizengraudiņa  būs at-
vaļinājumā no 14. līdz 27. augustam.

 Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

egons VĪtols 
(1938–2017) 

Dzimis 1938. gada 12. septembrī Kul-
dīgas rajona Kabiles ciema “Līdumos”, kur 
paiet arī viņa bērnības un skolas gadi. Ģi-
menē bez jaunākā dēla Egona auga četrus 
gadus vecāks brālis Elmārs, kurš arī jau 
staigā Mūžības ceļos. Egonam bija laba 
veselība, un, ik dienu mērojot sešus kilo-
metrus garo ceļu turp un atpakaļ uz Kabi-
les skolu, tika iegūts fiziskais rūdījums, kas 
izveidoja viņu par labu sportistu.

Pēc vidusskolas beigšanas 1958. gadā 
Egons iestājās Latvijas Valsts fizkultūras 
institūtā, kuru absolvēdams kļuva par fiz-
kultūras skolotāju. Viņš no trim piedāvā-
tajām darbavietām izvēlējās jaunuzcelto 
Pāvilostas astoņgadīgo skolu. 1962. gada augustā kopā ar sievu Veltu un meitu Maritu 
viņš pārceļas uz dzīvi Pāvilostā. 1967. gadā piedzimst dēls Dainis. Egons ne tikai ir labs 
sporta skolotājs, bet arī pats aktīvi sporto. Regulāri trenējas un piedalās sacensībās, 
kaldinot Pāvilostas sportistu labo slavu. Ilgus gadus viņa rezultāti 1000 m un 800 m 
skriešanā bija nepārspēti.

Otra nodarbe, noturīga un sirdij tuva, ir mežs. Visu mūžu bijis mednieks, vadījis Pā-
vilostas mednieku kolektīvu, dzīvojis meža vidū savos “Silos”, kur vēlas arī palikt mūžīgi. 
1974. gadā viņš aiziet no skolas un sāk strādāt par mežsargu Rīvas mežniecībā, pēc tam 
Apriķu mežniecībā. Nodibina jaunu ģimeni kopā ar sievu Āriju un uzņemas audzināšanas 
rūpes par viņas dēlu Gintu.

Mežs bija viņa būtība, viņa dzīve, viņa lielais aicinājums un mīlestība. Viņš izcili tajā 
orientējās un savas zināšanas un prasmes nodeva dēlam Dainim un mazdēlam Ansim. 
Jau būdams pensijā, netālu no saviem “Siliem” uzgāja aizsargājamo augu – Grīņu sārte-
ņu – audzi. Pēc Egona ierosinājuma šajā vietā izveidoja aizsargājamo teritoriju “Sakas 
grīnis”.

Skolotāja Vītola  stingrību, labestību un radošumu ar pateicību pieminēs viņa au-
dzēkņi.

Egona Vītola vienmēr draudzīgo, humora pilno un atvērto attieksmi un sportisko 
dzirkstelīti ar sirsnību atcerēsies viņa kolēģi.

Bijušie audzēkņi un kolēģi skolotāji

4.1. aPakŠPasākUms (lauksaimniecība)
l Ekonomiskā mērķa (2A) sasniedzamie rādītāji visām investīcijām būs jāpalielina 5% apmērā 

(iepriekšējo 10% vietā).
l 2A tiks paredzēts mērķis – uzlabot dzīvnieku labturības apstākļus vai nodrošināt biodrošī-

bu (biodrošība cūkkopības un vistkopības nozarē).
l Ieguldījumus varēs izmantot kopīgi viena vienota (saistīto) uzņēmumu ietvaros.
l Izmaiņas atbalsta intensitātēs 4.1.:
l Piena lopkopībā nesaņems papildus 10% par zālēdājiem;
l Biodrošības investīcijām +10%;
l Meteostaciju izveidošanai ilggadīgajiem stādījumiem +10%;
l Graudu kaltēm, ja izmanto atjaunojamos energoresursus, + 5%;
l Precīzajām tehnoloģijām (miglotāji, mēslošanas tehnika) + 10%;
l Investīcijām dārzkopības nozarē + 10%;
(Kopējā intensitāte nevar pārsniegt 50%, izņemot jauno lauksaimnieku, kam ir līdz 90%).

4.2. aPakŠPasākUms (pārstrāde)
l Ja uzņēmuma apgrozījums ir līdz 1 milj. EUR, tad pamata intensitāte palielināta līdz 40% 

(iepriekš 30%).
l Ja uzņēmums pārstrādā savu saražoto pamatizejvielu, tad + 10%.
l Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai var saņemt atbalstu līdz 500 000 EUR, ar no-

sacījumu, ka jaunā uzņēmuma vadītājam ir vismaz 2 gadu pieredze tāda pārstrādes uzņēmuma 
vadīšanā, kura neto apgrozījums ir vismaz 250 000 EUR.

(Kopējā intensitāte nevar pārsniegt 50%)

4.3. aPakŠPasākUms (meliorācija)
l Lauksaimniecības zemes meliorācijā uz atbalstu nevarēs pretendēt bez ieņēmumiem no 

lauksaimniecības. Jānodrošina ieņēmumi no lauksaimniecības: bioloģiskajiem – 200 EUR/ha, 
pārējiem – 285 EUR/ha.

l Kopprojektiem un vides elementiem būs vienāda atbalsta intensitāte 60%, izslēdzot māks-
līgu kopprojektu veidošanos ar paaugstinātām intensitātēm.

No 28.06.2017. stājušies spēkā grozījumi mežu pasākumu MK noteikumos Nr.455.
l Turpmāk mežu pasākumiem nākamajās kārtās projektu īstenošanas vieta būs visa Latvijas 

teritorija (iepriekš bija lauku teritorija).
l Ja VMD pārskatā uzrādītā stādu materiālu kategorija – “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks” 

–, tad piemēro 70%, bet, ja stādu materiālam norādīts – “ieguves vieta zināma” –, tad atbalsta 
intensitāte ir jāpārrēķina uz atbalsta intensitāti 60%. Šo varēs attiecināt arī jau apstiprinātiem 
projektiem tie, kas iesniedz VMD pārskatu par ieaudzēšanu.

daŽādi 

17. saimniecības ir nobažījušās par situāciju saistībā ar āfrikas cūku mēri, jo ir gadīju-
mi, kad ierodas lad kontroles darbinieki, kas tikko izstaigājuši laukus fiziskajā kontrolē, 
kā zināms āfrikas cūku mēris var būt ne tikai mežos, jo cūkas staigā visur, līdz ar to var 
būt arī tā, ka izstaigā laukus, ierodas saimniecībā, iet un fotografē kūtī govis un cūkas. 
saimniecības bažījas par to, ka šādā ceļā var iznēsāt cūku mēri!

Ņemot vērā nopietno situāciju ar Āfrikas cūku mēri, LAD, veicot kontroles, ievēro visus dro-
šības noteikumus. Ja saimniecībā ir cūkas (LDC datu bāzē tas ir redzams) un saimnieks nevēlas 
laist iekšā kūtī LAD inspektorus, lai pārliecinātos par dzīvnieku skaitu, tad uz darba bloka kartēm 
atzīmējam, ka pārbaudi saimnieks neļauj veikt sakarā ar Āfrikas cūku mēra draudiem, un datus 
LAD pārbauda tikai dokumentāli.

No 12. līdz 14. jūlijam Lubānas no-
vadā, “Latvijas Valsts mežu” atpūtas un 
tūrisma centrā “ezernieki”, notika soci-
ālo darbinieku Vasaras skola, ko organi-
zēja Labklājības ministrija.

Vasaras skolas tēma bija “Sociālo dar-
binieku ētikas kodekss”. Trīs dienu laikā 
skolas dalībnieki strādāja darba grupās, 
daudz diskutēja, gatavoja priekšlikumus 
Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa 
satura pārskatīšanai. Diskusijās piedalījās 
arī labklājības ministrs Jānis Reirs. Skolas 
dalībniekiem bija iespēja radoši, ar dažā-

diem mākslas terapijas veidiem pilnveidot 
un papildināt savas zināšanas sociālajā 
darbā. Vasaras skolā piedalījās apmēram 
50 sociālā darba speciālistu, tai skaitā Pā-
vilostas novada Sociālā dienesta darbinie-
ce darbam ar ģimenēm un bērniem Diāna 
Fridrihsone un sociālā darbiniece Sintija 
Eizengraudiņa. Vasaras skolā gūtā piere-
dze un zināšanas tiks izmantotas Pāvilos-
tas novada Sociālā dienesta darbā.

Pāvilostas novada Sociālā dienesta 
darbiniece Sintija eizengraudiņa

Sociālie darbinieki gūst 
zināšanas Vasaras skolā

Foto no dalībnieku personīgā arhīva
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Mūzikas un mākslas fes-
tivāls “Zaļais stars” Pāvilostā 
norisinājās jau ceturto reizi, 
pulcējot festivāla apmeklētā-
jus 21. jūlijā uz Vasaras nakts 
koncertu Sakaslejas baznīcas 
dārzā, bet 22. jūlijā Pāvilostā 
uz leģendāro izrādi “Tabāgo!” 
un pludmalē uz lielkoncertu 
ar daudzu mākslinieku uzstā-
šanos.

Jau tradicionāli festivāla 
atklāšana notika Sakaslejas 
baznīcas dārzā vēlā piektdie-
nas vakarstundā, ikvienu aici-
not baudīt neparasto auru un 
komponista Ulda Marhileviča 
uzaicināto mūziķu sniegumu. 
Koncerts iesākās ar Sakasle-
jas baznīcas mācītāja Erlanda 
Lazdāna uzrunu un Sakaslejas 
baznīcas ērģeļu fonda vadītājas 
Kristīnes Grasmanes sveicienu 
sanākušajiem koncerta baudī-
tājiem. Arī šogad koncertā tika 
vākti ziedojumi Sakaslejas baz-
nīcai. Uzstājās taustiņinstru-
mentālists Uldis Marhilevičs, 
mūziķis Igo, Liepājas Tautas 
mākslas un kultūras centra 
jauktais koris “Laiks”, vijolnieks 
Dzintars Beitāns ar draugiem – 
ģitāristu Māri Kupču un kontra-
basistu Gunti Kolertu, vijolnieki 
Elza Siliņa un Pēteris Caune, 
vokālais ansamblis “Impresija” 
no Kuldīgas, dziesminiece Sin-
tija Grava, soliste Krista Karl-
sone, ērģelniece Iveta Pelše, 
mazā Kurzemes mūzikas skolu 
ērģeļmūzikas festivāla laureāti – 
Aizputes mūzikas skolas 7. kla-
ses audzēkne Hanna Cinovska, 
Ventspils mūzikas vidusskolas 
3. klases audzēkne Sofija Sedača 
un 4. klases audzēkne Vladisla-
va Cise. Bet pats lielākais un pa-
tīkamākais pārsteigums Vasaras 
nakts koncerta apmeklētājiem 
bija grupas “Prāta vētra” solista 
Renāra Kaupera uznākšana uz 
skatuves, vienojoties kopīgās 
dziesmās gan ar Uldi Marhile-
viču, gan ar jaukto kori “Laiks”, 
gan ar visiem klātesošajiem baz-
nīcas dārzā. Arī šogad festivāla 
pirmās dienas sarīkojums – Va-
saras nakts koncerts Sakaslejas 
baznīcas dārzā – bija plaši ap-
meklēts, un vairāk nekā divas 
stundas garais koncerts pagāja 
vienā elpas vilcienā.

Festivāla “Zaļais stars” otrā 
diena iesākās ar amatnieku un 
mājražotāju tirdziņu Pāvilostas 
pilsētas vecajā ciemā pie ostas 
un keramikas skulptūru izstā-
des “Pēdas krastmalā” atklāša-
nu Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā.

Keramikas skulptūras no 
Vācijas atvedis keramiķis, māks-
linieks Martins Lihtmans, kurš 
pērngad viesojās Pāvilostā un 
kuram ļoti iepatikās novadpēt-
niecības muzejs un tajā esošā 
izstāžu zāle. Tā pagājušā gada 
nogalē iesākās rakstiska sadar-
bība starp muzeja vadītāju Iri-
nu Kurčanovu un mākslinieku 
Martinu Lihtmanu, vienojoties 
par izstādes eksponēšanas laiku 
un atklāšanas datumu. Jauks li-

“Zaļajā starā” rāda izrādi “Tobāgo!”

cies variants apvienot šo ieceri 
ar Pāvilostā jūlijā notiekošo mū-
zikas un mākslas festivālu “Za-
ļais stars”. Izstādes atklāšanas 
dienas, 22. jūlija, pēcpusdienā 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zeja izstāžu zālē sanāca daudz 
interesentu, lai klātienē tiktos 
ar mākslinieku no Vācijas un 
apskatītu interesantos darbus. 
Kā atklāja muzeja vadītāja, ar 
šo skulptūru izstādi muzejs sevi 
pieteicis jaunā darbības jomā, 
organizējot izstādes un atverot 
durvis ne tikai pašmāju māks-
liniekiem, bet piesaistot arī 
ārzemju māksliniekus un eks-
ponējot viņu darbus. Savukārt 
skulptūru autors, keramiķis 
Martins Lihtmans izstādes at-

klāšanā klātesošajiem nedaudz 
pastāstīja par katru no darbiem. 
Kopumā izstādē “Pēdas krast-
malā” apskatāmi 14 mākslinie-
ka darbi, un tie sevī ietver trīs 
novirzienus – krastmala un jūra, 
laivas un zvejniecība, telpa ap 
mums. Katrai skulptūrai ir savs 
stāsts un sava būtība, ko māks-
linieks vēlējies ar to pateikt. 
Izstāde Pāvilostas novadpētnie-
cības muzejā ir apskatāma līdz 
19. augustam.

2017. gada sākumā Latvijas 
plašsaziņas līdzekļos kā ļoti 
patīkama un intriģējoša vēsts 
izskanēja ziņa par komponista 
Ulda Marhileviča un dzejnie-
ces, dramaturģes Māras Zālītes 
traģikomiskās dziesmuspēles 

“Tobāgo!” atjaunotās versijas, 
kam šogad atzīmējama 15 gadu 
jubileja, izrādēm visā Latvijā. 
Vēl lielāks prieks un sajūsma 
bija par to, ka leģendārā izrāde 
tika iekļauta arī Pāvilostas mū-
zikas un mākslas festivāla “Za-
ļais stars” programmā. Tā bija 
pāvilostnieka, festivāla rīkotāja 
un komponista Ulda Marhileviča 
dāvana visiem pāvilostniekiem 
un Pāvilostas viesiem savā un 
izrādes jubilejā.

22. jūlija vakarā Pāvilostas 
Upesmuižas parka estrādē sa-
nāca rekordliels cilvēku skaits, 
lai klātienē noskatītos leģendā-

rās izrādes atjaunoto versiju un 
vaigā satiktu iemīļotus aktierus, 
titullomu atveidotājus Aiju Dzēr-
vi un Mārci Maņjakovu, Olgu 
Dreģi, Indru Briķi, Jāni Paukš-
tello, Katrīni Pasternaku, Valdi 
Liepiņu, Andri Bērziņu, Madaru 
Botmani, Sarmīti Rubuli u.c. Iz-
rādes laikā hercoga Jēkaba lomā 
iejutās un izrādes melodiskās 
dziesmas spēlēja pats mūzikas 
autors, komponists Uldis Marhi-
levičs. Turpat trīs stundu garajā 
izrādē tika izspēlēts un izdzie-
dāts stāsts par Tobāgo, kas ir 
ne tikai Kurzemes kādreizējās 
varenības pierādījums, bet arī 
ikkatra Laimes zeme, kuru daž-
kārt mēdzam meklēt ļoti tālu, 
lai gan tā varbūt atrodas tepat 
blakus.

Pāvilostas mūzikas un māks-
las festivāla otrās un noslēdzo-
šās dienas izskaņā notika Liel-
koncerts Pāvilostas pludmalē, 
uzstājoties grupām “Pērkons”, 
“Eolika”, “Linga”, “Montana”, 
Liepājas ģitāristu lielansamblim, 
muzikālajai apvienībai “Stiprās 
sievas”, Pāvilostas dziedošajiem 
jauniešiem u.c. Pie klavierēm sē-
dās pats festivāla rīkotājs Uldis 
Marhilevičs. Bet pusnaktī, ska-
not Pāvilostas pilsētas himnai, 
naksnīgajās debesīs virs moliem 
atmirdzēja svētku salūts.

Turpinājumā festivāla ap-
meklētāji turpat pludmales 
smiltīs varēja ļauties mūzikas 
ritmiem līdz pat saullēktam.

 Sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Marita Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapā www.pavilosta.lv, 
sadaļā “FOTOGALERIJAS”.
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Pāvilostas kultūras nama 
sieviešu koris “Sīga” no 14. 
līdz 16. jūlijam devās koncert-
ceļojumā uz Smilteni un Tartu 
Igaunijā.

Sestdien koris uzstājās Smil-
tenes pilsētas svētku koncertā, 
apmeklēja vietējo amatnieku 
tirdziņu un pasākuma izskaņā 
noskatījās krāšņu uguņošanu. 
Bet jau sestdienas vakarā kora 

dalībnieces ieradās studentu un 
muzeju pilsētā Tartu un gida pa-
vadībā to iepazina.

Svētdien sieviešu koris 
“Sīga” apskatīja Igaunijas Nacio-
nālo muzeju, kas ir modernākais 
muzejs Ziemeļeiropā, un vēlāk 
šajā muzejā sniedza arī koncer-
tu.

Pāvilostas sieviešu kora 
“Sīga” dalībnieces saka paldies 

Pāvilostas novada domei par fi-
nansiālo atbalstu, kora “preziden-
tei” Irinai Kurčanovai par brau-
ciena organizatorisko jautājumu 
risināšanu, Gunitai Riežniecei 
par kokles pavadījumu, kā arī šo-
ferīšiem Ilmāram Baltaiskalnam 
un Edgaram Kuplajam par jauko 
braucienu.

Diriģente Liene Breča

Sieviešu koris koncertē 
Smiltenē un Tartu

Ir daudz priekšnoteiku-
mu, lai bērni ģimenē justos 
laimīgi. Un viens no tādiem ir 
vecāku kopā būšanas laiks ar 
bērniem.

Šā gada pavasarī Sociālais 
dienests piedalījās pašvaldības 
projektu konkursā un guva at-
balstu projektam “Kopā būšanas 
prieks”. Dalībai projektā pir-
mām kārtām tika uzrunātas ģi-
menes ar bērniem, kuras ir Soci-
ālā dienesta redzeslokā, un tikai 
pēc tam pārējās. Projekta izpilde 
norisinājās divās daļās.

Pirmajā daļā, kas notika13. 
maijā, vecāki piedalījās semi-
nārā Pāvilostas domes telpās. 
Semināra tēma “Cik svarīgi ir 
ieguldīt laiku, ko pavadīt kopā 
ar saviem bērniem, kopīgas pie-
mērotas aktivitātes, ģimenes 
tradīcijas”. Semināru vadīja psi-
holoģe Ērika Gintere.

Savukārt 19. jūnijā norisi-
nājās projekta otrā daļa – eks-
kursija ģimenēm ar bērniem uz 
baskāju taku “Valguma pasau-
le” Tukuma pusē. Taka ir ne-
pilnus 3 km gara ar dažādiem 
segumiem un šķēršļu joslām. 
Taka bija liels izaicinājums gan 

lieliem, gan maziem aktīvis-
tiem, dodot iespēju pārbaudīt 
līdzsvara izjūtu, veiklību, iztu-
rību, uzņemot jaunu enerģiju, 
mazinot ikdienas stresu. Pēc  
aktīvas pastaigas baudījām gar-
das pusdienas – uz ugunskura 
vārītu zupu. Vēlāk turpinājām 
ceļu uz Sabili. Pabijām Sabiles 
Leļļu dārzā, kur bērni un vecāki 
ar interesi aplūkoja vairāk nekā 
200 salmu lelles dažādos ietēr-
pos un ar interesantiem atribū-
tiem. Tā kā bērniem enerģijas 
vēl bija gana, apmeklējām arī 
Kuldīgas pilsētas bērnu rotaļu 
laukumu. Bērni šeit ne tikai šū-
pojās un šļūca pa slidkalniņiem, 
bet ar akvareļa krāsām kopīgi 
veidoja plakātu par šīs dienas 
tēmu “Kopā būšanas prieks”, 
daloties ar ekskursijā gūtajiem 
iespaidiem un sajūtām.

Prieks un gandarījums, ka 
gan vecākiem, gan bērniem šī 
diena bija pozitīvām emocijām 
bagāta, ko veidoja aktīvs, kvali-
tatīvs un kopā pavadīts laiks!

 
Pāvilostas Sociālā 

dienesta darbiniece
Sintija eizengraudiņa

Projekts “Kopā 
būšanas prieks”

Foto no Smiltenes novada pašvaldības arhīva 
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2015. gada 27. martā starp Uk-
rainas Republikas Ļvovas apgabala 
Gorodokas pilsētu un Latvijas Re-
publikas Pāvilostas novada domi 
tika noslēgta sadraudzības dekla-
rācija ar mērķi veicināt sadarbību 
ekonomikas, izglītības, kultūras, 
ekoloģijas, sporta, tūrisma un so-
ciālajā jomā. Vairākkārt Pāvilostas 
novada domes delegācija viesoju-
sies Ukrainā, Gorodokas pilsētā, 
bet šīs pilsētas delegācija apmek-
lējusi Pāvilostas novada pašvaldī-
bu. 2015. gada augustā Pāvilostas 
Upesmuižas estrādē notika pasā-
kums “Ar mīlestību no Ukrainas”, 
kurā piedalījās ukraiņu mākslinie-
ki un amatnieki, savukārt Pāvilos-
tas novada pašdarbnieku kolektīvi 
jau divus gadus pēc kārtas pieda-
lās Ukrainas rīkotajā festivālā “Gu-
cuļu brinza”.

Vairākkārt viesojoties Goro-
dokas pilsētā un tiekoties ar tās 
mēru, Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
izteica piedāvājumu pilsētas va-
dībai rehabilitācijas nolūkos Pā-
vilostas novadā uzņemt ukraiņu 
bērnus, kuru ģimenes cietušas 
Ukrainas un Krievijas konfliktā. 
Ar lielu pateicību šo ziņu uzņēma 
Gorodokas mērs Romāns Košaks. 
Līdz ar to 2017. gada pirmā puse 
tika veltīta daudzām sarakstēm 
starp Gorodokas pilsētu un Pāvil
ostas novada pašvaldību, lai jau 
jūlijā Pāvilostā varētu ierasties Uk-
rainas bērni.

4. jūlijā Pāvilostā uz nedēļu 
ilgu rehabilitāciju ieradās septiņi 
ukraiņu bērni un Gorodokas pil-
sētas 5. skolas direktore Oksana 
Iščuka. Kā pastāstīja skolas direk-
tore, divi zēni 2013. gada novembrī 

Rehabilitācijas nolūkos Pāvilostā ierodas ukraiņu bērni

attēlā no kreisās: Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja sintija spriņģe, Pāvilostas novada pašvaldības 
projektu koordinatore Vizma Ģēģere, gorodokas pilsētas 5. skolas direktore oksana iščuka, ukraiņu bērni Pavlo, maksims, 
kristina, sofija, taras, Viktorija, tatjana un Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis kristapsons.

Ukraiņu bērni un skolas direktore oksana iepazina Pāvilostas 
Bērnu un jauniešu centru, izspēlējot dažādas galda spēles.

Kijevā notiekošajā Maidanā zau-
dējuši tēvu, bet pārējo piecu bēr-
nu tēvi piedalījušies gan Maidana 
protestos Kijevā, gan Ukrainas 
austrumos notiekošajās kaujās, bet 
tie veiksmīgi atgriezušies mājās 
Gorodokā.

Ukraiņu bērni un pavadone 
Oksana apmeklēja gan Pāvilostas 
pilsētu un novadu, gan devās ne-
lielā ekskursijā uz Ventspili. Bērni 
arī apmeklēja Pāvilostā notiekošos 
Zvejnieku svētkus. Par ukraiņu 
bērniem šajā viesošanās reizē 
rūpējās un viņus latviskajā vidē 

integrēja Pāvilostas novada Bērnu 
un jauniešu centra vadītāja Sintija 
Spriņģe un Pāvilostas bērni, kuri 
regulāri apmeklē jauniešu centru 
un kuriem ir kaut nelielas krievu 
un angļu valodas zināšanas. Tādē-
jādi Pāvilostas novada dome vēlas, 
lai savstarpējā pilsētu sadraudzība 
notiek ne tikai pašvaldību vadības 
līmenī, bet lai arī ukraiņu bērni at-
rod sev jaunus draugus šeit, Latvi-
jā, Pāvilostā.

Sabiedrisko attiecību spe
ciāliste Marita Kurčanova

Vasarā, kad sazied pļavas, 
bites ziedos dūc,
Noliec malā darbus savus –
Bebe gaida mūs!

Afiša ar Rasmas Vērnieces 
dzejas rindām aicināja visus 15. 
jūlijā plkst. 19 Bebes centrā (pie 
Vijas pļaviņā) uz kopā sanākšanu, 
kas jau notika devīto gadu.

Mājas saimnieki mūs laipni 
sagaidīja, un viņi bija parūpēju-
šies, lai šo vietu pamana visi. Bija 
gan dekorācijas, gan lāpas un ba-
loni, Bebes karogs un ugunskurs, 
pilnīgi jauna nojume, kur patver-
ties muzikantam. Bērnu priekam 
bija piepūšamā atrakcija, kuru 
uzraudzīja mūsu Vitauts.

“Lai kur es šai zemē būtu, pie 
tevis es atgriežos” – ar šīm Kur-
cija dzejas rindām Velga iesāka 
svētkus, un sākumā izskanēja 
arī Noras dziedātā Bebes himna. 
Nelielajā koncertā skandētā dzeja 
labi saistījās kopā ar Noras jauki 
un mīļi dziedātajām dziesmām 
un paliks sirdī un atmiņā uz ilgu 
laiku. Uz svētkiem bija ieradies 
un ar visiem sasveicinājās un la-
bus vārdus teica Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. 
Paldies Vijai un Gunitai par dā-

jau atkal notiek Bebes svētki!

vanu – albumu. Tā ir dāvana ar 
neatkārtojamu vēstures atspogu-
ļojumu par šiem astoņiem kopā 
pavadītajiem Bebes svētkiem. 
Vērgales svētkos albumu varēs 
aplūkot Vērgales muzejā.

Pēc koncerta bija kopīga foto-
grafēšanās pie dāvinātās kastaņas 
un Bebes karoga. Turpinājumā – 

mielasts, sarunas un atmiņu stās-
ti. Muzikants Vilnis aicināja visus 
gan dziedāt līdzi, gan padejot. Un, 
ja kādreiz svētkus iztraucē laika 
apstākļi, tad šoreiz tie bija vien-
kārši burvīgi. Kā teica tie, kas bija 
ieradušies, – mēs to esam pelnīju-
ši! Nu ko, ejam pretī desmitgadei 
2018. gadā. Nekas, ja nevarējāt 

atnākt uz šo vai iepriekšējām tik-
šanās reizēm, noteikti tiksimies 
nākamgad un skaisti svinēsim 
Bebes svētkus desmito reizi. Lai 
jums, kas atnācāt uz svētkiem, 
un jums, kas nevarējāt atnākt, bet 
bijāt domās kopā ar mums, laba 
veselība, mīļi radi, izpalīdzīgi kai-
miņi un liels dzīvotprieks!

Paldies Vijai ar ģimeni, viņas 
radiem un draugiem, kas palīdzē-
ja svētku organizēšanā! Kopā ar 
jums visas šīs tikšanās reizes biju 
arī es – Velga. Uz tikšanos 2018. 
gada 14. jūlijā!

 
Vērgales kultūras nama 

vadītāja Velga Freimane

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapā www.pavilosta.lv,
 sadaļā “NOTIKUŠIE PASĀKUMI/2017. GADA JŪLIJS”.
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Ik gadu Pāvilostā jūlijs ie-
sākas ar Zvejnieku svētkiem, 
kas ir vieni no populārākajiem 
svētkiem kā citās Latvijas pie-
krastes pašvaldībās, tā arī pie 
mums.

Par spīti apmākušajām de-
besīm un lietum rīta agrumā, uz 
svētku tirdziņu bija ieradušies 
gan amatnieki, zemnieki, māj-
ražotāji un citi tirgotāji, gan pir-
cēji. Tirgus, kā ik gadu, priecēja 
ar sortimenta dažādību, un bija 
iespēja ļauties gan vēdera prie-
kiem, gan gūt baudu arī no kādas 
smukuma lietas. Savukārt ma-
zākie svētku apmeklētāji prieku 
guva piepūšamajās un izklaides 
atrakcijās.

Turpat ostā savu varenību 
demonstrēja Valsts robežsardzes 
kuģa “TIIRA” apkalpe, organizē-
jot Atvērto durvju dienu uz kuģa 
un mobilā video novērošanas 
kompleksa apskati.

Viena no svētku gaidītākajām 
aktivitātēm bija Rīgas zivju res-
torāna “Le dome” šefpavāra Ser-
geja Šiporova meistarklase zivju 
ēdienu gatavošanā “No jūras 
dzelmes līdz pannai”. Šeit varēja 
nobaudīt pāvilostniekiem tik ļoti 
ierasto asara fileju, bet šoreiz tā 
bija pagatavota ļoti neparasti, kā 
arī šefpavārs demonstrēja, kā no 
reņģu liemenīšiem pagatavot iz-
smalcinātu un ļoti gardu ēdienu. 
Savukārt, atgādinot par tradicio-
nālām vērtībām, kas ir ļoti cieņā 
Pāvilostā un ko iecienījuši arī 
pilsētas viesi, pāvilostnieks Dzin-
tars Zamarītis svētku apmek-
lētājiem piedāvāja pēc sentēvu 
metodēm kūpinātas zeltainas un 
kārdinoši smaržojošas butes. Bet 
tie, kuri jau bija guvuši vēdera 
priekus, labprāt izmantoja iespē-
ju ar kādu no Pāvilostas laiviņām 
doties izbraucienā pa Sakas upi 
un jūru.

Svētku noskaņu ostas terito-
rijā radīja ne tikai pašmāju gru-
pa “Piemare”, bet arī Lielplatones 
jauktais vokālais ansamblis “Vī-
nava”.  

Kā ierasts, Zvejnieku svētki 
nav tikai svētku un izpriecu pa-
sākums, bet ik gadu tiek organi-
zēts arī atceres brīdis Pāvilostas 
kapsētā pie piemiņas akmens 
“Jūrniekiem un zvejniekiem, 
kuru kaps jūras dzelmē”. Šajā 
reizē pieminēt savus laikabied-
rus bija ieradušies gan Pāvilostas 
zvejnieki, gan Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs un citi pie-
derīgie, bet baptistu draudzes 
mācītājs aicināja klātesošos go-
dināt Pāvilostas zvejniekus un 
jūrniekus, kuri par spīti sūrajam 
arodam un smagajam darbam 
tomēr izvēlējās būt par zvejnie-
kiem.

Zvejnieku svētkos ik gadu tiek 
organizēts arī Kurzemes pludma-
les futbola čempionāts. Šajā reizē 
noritēja 2. posms. Uz turnīru bija 
ieradušās četras komandas: “SLV
PLUSS” un “Liepājas papīrs” no 
Liepājas, komanda “Dunalka” 
un komanda “Pāvilosta”. Turnīrā 
tika izspēlētas savstarpējās spē-
les, spēlējot 12 minūtes pa trim 
puslaikiem. Rezultāti šādi: “Pā-

Pāvilostā jūras krastā izkāpj Neptūns

vilosta” – “Dunalka” 3:2; “SLV
PLUSS” – “Liepājas papīrs” 0:4; 
“Pāvilosta” – “Liepājas papīrs” 
4:4; “Dunalka” – “SLVPLUSS” 
5:2; “SLVPLUSS” – “Pāvilosta” 
1:2; “Liepājas papīrs” – “Dunal-
ka” 1:1. Par otrā posma uzvarē-
tāju kļuva komanda “Liepājas pa-
pīrs” ar 5 punktiem, otrajā vietā 
“Pāvilosta” ar 4 punktiem, treša-
jā vietā “Dunalka” arī ar 4 punk-
tiem, bet ceturtajā vietā komanda 
“SLVPLUSS” ar 3 punktiem.

Savukārt Pāvilostas novada 
Tūrisma informācijas centrs un 
laivu noma “Redzēt debesis” rī-
koja kopīgu laivošanas distanci 
Sakas upē, lai popularizētu Pā-
vilostu kā vasaras galvaspilsētu. 
Pirmajai reizei atsaucība bija 
laba! Lietum pierimstot, 11 ko-
mandas devās trasē, lai parādītu 
labāko, ko spēj. Dalībniekiem bija 
jānoairē distance un noslēgumā 
jāsamainās vietām laivā. Katram 
izdoma bija cita, kā to panākt un 
neiegāzties ūdenī, lai nesamērcē-
tos paši un nesaslapinātu svarīgo 
ziņojumu, kuru saņēma, uzsākot 
distanci. Visātrākais trasē izrā-
dījās Aigara un Itas tandēms, 
kurš finišēja pēc 2 minūtēm un 
31 sekundes, apsteidzot pēdējās 
vietas tandēmu par vairāk nekā 
2 minūtēm. Distances dalībnieki 
saņēma restorāna “Pilsētas elpa” 
un laivu nomas “Redzēt debesis” 
balviņas, par kurām TIC kolek-

tīvs saka lielu paldies!
Lai gan svētku diena ir pie-

pildīta ar dažnedažādām akti-
vitātēm un pasākumiem, tomēr 
Zvejnieku svētku centrālais no-
tikums ik gadu ir kuģu un laivu 
parāde jūrā un Neptūna un viņa 
pavadošās svītas sagaidīšana. 
Lai Neptūns dzirdētu, ka viņu 
ar nepacietību gaida sauszemes 
ļaudis un tiek svinēti svētki par 
godu drosmīgiem vīriem un, pro-

tams, arī jūras valdniekam, kas 
bijis labvēlīgs Pāvilostas ļaudīm, 
pirms svarīgākā dienas brīža 
pludmalē ar lustīgām dziesmām 
uzstājās atraktīvo mūziķu ap-
vienība “Zaļā galma kapela”. Ar 
skaļiem izsaucieniem un svētku 
sveicieniem Neptūns un nāras 
lepni piepeldēja Pāvilostas jūras 

krastā un tālāk devās uz svētku 
skatuvi, lai skaistajos svētkos 
sveiktu visus klātesošos. Pats jū-
ras valdnieks svētīja Pāvilostu, lai 
tā plauktu un zeltu vēl simt gadu. 
Neptūna teikto papildināja arī 
Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons, norā-
dot, ka šogad svētki tiek veltīti ne 
tik daudz izklaidēm, cik darbam 
un attīstībai, jo ostā arī svētku 
dienā nerimst darbi pie Dienvidu 
un Ziemeļu molu pagarināšanas, 
lai tuvākā nākotnē Pāvilostā varē-
tu ienākt un savu bāzes vietu rast 
jau lielāka izmēra kuģi, kas vei-
cinās ne tikai pilsētas attīstību, 
bet arī tās iedzīvotāju labklājību. 
Turpinājumā turpat pludmalē 
notika netradicionālās sporta 
spēles bērniem un pieauguša-
jiem kopā ar jūras valdnieku un 
nārām. Neptūnam bija jāatrāda 
gan glābšanas riņķa un zvejnie-
ka zābaka mešanas prasme, gan 
virves vilkšanas meistarība, kas 
lieti noder ikvienam zvejniekam.

Turpinājumā svētku baudī-
tāji pulcējās uz centra tilta pie 
kuģa “Dole”, kur Sakas upē savu 
meistarību rādīja ūdens slēpoša-
nas kluba “Partizāņu ugunskurs” 
dalībnieki, demonstrējot dažādus 
akrobātikas elementus uz ūdens.

Pēc neliela pārtraukuma 
Pāvilostas Upesmuižas estrādē 
vakarpusē koncertā uzstājās 
Ventspils bigbends un solistes 
Denisa Dārzniece, Laura Rubīna, 
Undīne Rolava un Ance Jankov-
ska. Koncertā tika izpildītas po-
pulāras latviešu estrādes dzies-
mas un maestro Raimonda Paula 
klasika. Vēlāk ikviens svētku 
apmeklētājs varēja izdejoties 
pēc sirds patikas zaļumballē 
kopā ar grupām “Cits kvartāls” 
un “Ceļojums”. Bet kā ik gadu, 
pusnaktī virs Pāvilostas Upes-
muižas parka tumšajās debesīs 
atmirdzēja svētku salūts.

Organizatoru vārdā sakām 
lielu paldies gan svētku dalībnie-
kiem, gan apmeklētājiem, kā arī 
ikvienam, kas piedalījās svētku 
rīkošanā!

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapā www.pavilosta.lv, 
sadaļā “FOTOGALERIJAS”.

Foto: M. Kurčanova
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inFormāCija VeCākiem!
Visi Vērgales PII “Kastanītis” audzēkņu vecāki tiek aicināti 

28. augustā pulksten 18 uz vecāku sapulci. Pulcēšanās aktu zālē
 kopīgai sarunai, pēc tam sapulces grupiņās. Gaidīsim visus vecākus!

Jau otro gadu, pateicoties 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Latvijas 
Valsts mežu” atbalsts Kurze-
mes kultūras programmai” un 
Pāvilostas novada pašvaldības 
projektu koordinatorei Vizmai 
Ģēģerei, notiek Kurzemes zo-
nas “Mazais ērģeļmūzikas fes-
tivāls”.    

Šajā gadā tas notika Rucavā, 
bet laureātiem tika dota iespēja 
uzstāties Mūzikas un mākslas 
festivālā “Zaļais stars”. Pedagogi 
guva metodiskus norādījumus, 
kā dažādu laikmetu un stilu kla-
vierskaņdarbus pielāgot atskaņo-
šanai ar ērģelēm, bet audzēkņi 
apguva jaunus skaņdarbus, kā 
arī iemācījās tos atskaņot ar ēr-

Mazā ērģeļmūzikas festivāla 
noslēgums Sakaslejas baznīcā

ģelēm. Ar plašo, meistarklasēs 
apgūto repertuāru audzēkņi ie-
pazīstināja klausītājus trīs kon-
certos Liepājā un Rucavā.

Spilgtākie festivāla priekš-
nesumi izskanēja 4. mūzikas un 
mākslas festivāla “Zaļais stars” 
nakts koncertā 21. jūlijā Sa-
kaslejas baznīcas dārzā. Kopā ar 
Latvijā pazīstamiem mūziķiem 
Uldi Marhileviču, Igo, Renāru 
Kauperu, Dzintaru Beitānu un 
citiem uzstājās festivāla laureā-
tes Ventspils Mūzikas vidussko-
las 3. klases audzēkne Sofija 
Sedača un 4. klases audzēkne 
Vladislava Cise, atskaņojot J. S. 
Baha skaņdarbus skolotājas Tat-
janas Gusevas vadībā. Savukārt 
Aizputes 7. klases audzēknes 
Hannas Cinovskas izpildījumā 
dzirdējām Viļņa Salaka “Prelūdi-
ju” (skolotāja Inese Indriksone).

Izvērtējot festivāla ieguvu-
mus, organizatori un pedagogi 
viennozīmīgi izlēma, ka šāds fes-
tivāls jārīko arī nākamajā gadā, 
iepazīstot citas Kurzemes baz-
nīcas un to vēsturiskos sakrālos 
instrumentus – ērģeles, kā arī 
gūstot pieredzi uzstāšanās māks-
lā koncertos kopā ar Latvijā un 
ārzemēs populāriem mūziķiem.

Pāvilostas Mūzikas skolas 
direktore Inga Šnore

aizputes mūzikas skolas 7. klases audzēkne Hanna Cinovska. 

30. jūnijā Pāvilostas vidus-
skolas 12. klases skolnieces saņē-
ma centralizēto eksāmenu serti-
fikātus. Esam gandarīti, ka mūsu 
skolēnu rezultāti obligātajos ek-
sāmenos (angļu valoda, matemā-
tika, latviešu valoda) ir augstāki 
par vidējiem rezultātiem valstī 
un bijušā Liepājas rajona skolās. 
Vislabāk ir veicies angļu valodas 
eksāmenā – izsakot procentuā-
li 69,91%, bet labi rādītāji ir arī 
latviešu valodā (66,85%) un mate-
mātikā (52,91%). Medijos nepār-
traukti tiek runāts, ka mazās sko-
las ir jālikvidē, jo tajās ir zema 
izglītības kvalitāte, bet, analizē-
jot visus rezultātus, redzam, ka 
līmeni valstī kopumā ietekmē 
nevis mazo skolu, bet tehnikumu 

un vakarskolu audzēkņu zemie 
eksāmenu rezultāti. Pāvilostas 
vidusskolas šā gada absolventes 
bija centīgas, ar augstu motivāci-
ju, tāpēc atliek viņām novēlēt ne-
apstāties pie sasniegtā un veik-
smīgi realizēt savus nodomus. 
Un, galvenais, iegūt augstāko 
izglītību. Paldies pedagogiem par 
ieguldīto darbu, sagatavojot skol-
nieces eksāmeniem!

Priecājamies, ka arī šogad va-
rēsim atvērt vidusskolas 10. kla-
si. Aicinu 9. klases absolventus 
atgriezties savā skolā, lai iegūtu 
vidējo izglītību!

Direktores vietniece 
izglītības jomā 

Aina Jakovļeva

Par centralizēto 
eksāmenu rezultātiem

15. jūlijā Liepājā norisinājās 
Latvijas piejūras pilsētu un no-
vadu vidējās paaudzes dejotāju 
16. festivāls “Soļi smiltīs”, kas 
pulcēja vairāk nekā 700 dejo-
tāju no 28 deju kolektīviem. 
Vērgales kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Vēr-
galīte” jau tradicionāli gadu no 
gada piedalās šajā festivālā. 

Festivāla atklāšana norisinā-
jās pie pieminekļa bojā gājušiem 
jūrniekiem un zvejniekiem ar 

Ivo Fomina un dejotāju kopkora 
dziedāto Liepājas himnu “Pilsētā, 
kurā piedzimst vējš”. Pēcpusdie-
nā vairākās pilsētas vietās noti-
ka  koncerti. Vērgalnieki savas 
dejas izdejoja J. Čakstes laukumā 
kopā ar kolektīviem no Jelgavas, 
Grobiņas, Nīcas, Liepājas, Babītes 
un Garkalnes.

Vakarā visi pulcējās pludma-
lē un atstāja savas pēdas baltajās 
jūrmalas smiltīs, veidojot pēdu 
nospiedumu no dabas materiā-

liem, pēc tam gājienā virzījās uz 
vakara dižkoncerta “Sēju vēju” 
norises vietu un saulrietā dejoja 
gandrīz trīs stundu garumā. Kon-
certa noslēgumā debesīs palaida 
mirdzošu balonu salūtu. Tā kā nā-
kamais ir Dziesmu un deju svētku 
gads, tad šis  festivāls notiks pēc 
diviem gadiem, un tā norises vieta 
būs Jūrmala.

 
VPDK “Vērgalīte” dalībniece

Ieva Skābarde

“Vērgalīte” dejo liepājas smiltīs

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs 2017. gada 28. augustā:

n plkst. 15.00 Vērgales pagasta pārvaldē, 
n plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

PIRMĀ SKOLAS DIeNA PĀVILOSTAS NOVADA 
IZgLĪTĪBAS IeSTĀDĒS

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
1. septembrī plkst. 9 skolas aktu zālē.

VĒRgALeS PAMATSKOLĀ
1. septembrī plkst. 9 skolas telpās.

PĀVILOSTAS PIRMSSKOLĀ “DZINTARIŅŠ”
1. septembrī plkst. 10.30 pirmsskolas telpās.

VĒRgALeS PIRMSSKOLĀ “KASTANĪTIS”
1. septembrī plkst. 9 pirmsskolas telpās.

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLĀ un 
PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLĀ

4. septembrī plkst. 13 Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā! 
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Jau sesto gadu Ziemupes jūr-
malā augusta izskaņā – šogad 
26. un 27. augustā – divu dienu 
garumā norisināsies mūsu sak-
ņu, piederības, ģimeniskuma un 
kopā būšanas svētki “maDARA”. 
Šajā atpūtas pasākumā apstājas 
ikdienas rūpes – rodas mirkļi, 
ko baudīt, impulsi, kam ļauties, 
vietas, kur vienkārši būt, mācī-
ties, saklausīt, iepazīt un darīt. 
Citus gadus godā tika celtas tā-
das vērtības kā SAULE, SAKNES, 
ZALKTIS, RASA. 2017. gada vad-
motīvs – UgUNS. 

Mūsu pamatmērķis ir celt 
godā ne tikai mūsu saknes – tau-
tasdziesmu, bet arī to, kas tiek 
radīts mūsdienās caur dziesmi-
niekiem un dzejniekiem, to, kas 
tiek ražots un veidots no tā, kas 
mums ir apkārt. Pasākumā sa-
vijas vārda, dziesmas un skaņas 
spēks, to papildina radošās darb-
nīcas, kopīga saules pavadīšana 
un uguns iedegšana. Jau vairā-
kus gadus pasākumā piedalās 
arī mūsu draugi no Lietuvas – 

ATPŪTAS PASĀKUMS 
26. – 27. AUGUSTĀ ZIEMUPĒ

seko: 

draugiem.lv/pasakumsmadara;
twitter.com/pasakumsmadara;
facebook.com/pasakumsmadara.

atpūtas pasākums “ma-dara 2017”

folkloras kopa “Kurtuove” –, kas 
liek atcerēties ne tikai latviešu 
vērtības un tautas apziņu, bet do-
māt kopīgi par mums kā baltiem. 
Arī šogad darbosies minitirdziņš, 
kur varēs iepazīt un iegādāties 
bagātības, ko ražo tepat Latvijā – 
būs gardie Kuldīgas vīni, ar īpašu 
darbnīcu un recepšu krājumiem 
dalīsies “Embūtes garšaugu” pār-
stāvji, kopā ar “Noķerts Liepājā” 
mezglu pratējiem būs iespēja ie-
mezglot savu dzintaru vai īpašo 
akmeni, ar bišu produkciju vie-
sosies mācību drava “Strops”, un 
tās ir tikai dažas no ieplānotajām 
lietām. Darbosies “Pūķ spārna va-
saras skola”, kurā ir interesanti 

ne tikai bērniem, bet arī pieaugu-
šajiem, – būs gan Valtera Artūra 
Vītola stāsti, gan radoša darboša-
nās. Un noteikti būs dziesmas, 
dzeja, dejas un uguns! Šajā pa-
sākumā plānojam arī ieskicēt un 
veidot Ziemupes jeb ziemupnie-
ku tautastērpu.

Šis pasākums ir biedrības “Zie-
mupīte” auklējums un sirdsdarbs. 
Mūsu alga ir dalībnieku un skatītā-
ju atzinība un vēlme – apsolījums 
atgriezties arī nākamgad. Un tādu, 
jāatzīst, ir ne mazums.

Šis ir nekomerciāls pasā-
kums, bez ieejas maksas, tādējā-
di pieejams ikvienam.

Arī tu vari kļūt par pasākuma 
veidotāju, dalībnieku vai vienkār-
ši skatītāju! Tiekamies Ziemupē!

ORGANIZĒ biedrība “Ziemu-
pīte”, tel. 29400470, ziemupiite@
inbox.lv, www.ziemupe.ciemos.lv

Vērgales svētku programmā 
katru gadu tiek iekļautas sporta 
spēles, un arī šis gads nebūs iz-
ņēmums – 19. augustā plkst. 13 
sporta laukumā tiks dots starts 
sacensībām.

Kā jau ierasts, sporta spēļu 
programmā būs iekļauts top-1 
sporta veids Vērgalē – basketbols 
3x3. Ielu basketbola sacensības 
notiks divās vecuma grupās: no 8 
līdz 16 gadiem un no 17 līdz 99 
gadiem. Vienā komandā drīkst 
pieteikt trīs spēlētājus neatkarīgi 
no dzimuma.  

Paralēli basketbola spēlei 
pie skolas būs iespēja sacensties 
“Labirintā”. Šīs sacensības ir jau-
nums un notiks četrās vecuma 
grupās: no … līdz 12 gadiem, no 

13 līdz 17 gadiem, no 18 līdz 34 
gadiem un no 34 līdz … gadiem. 
Sacensības notiks individuāli, 
un, lai tajās piedalītos, nav nepie-
ciešams sporta tērps, jo ne vien-
mēr visu izšķir ātrums. 

Būs arī citas individuālās sa-
censības, bet tas lai paliek noslē-
pums!

Pieteikties sacensībām var 
19. augustā no plkst. 12.30 no-
rises vietā vai iepriekš, zvanot 
pa tālruni 26166146 (Dzintars 
Semenkovs). Ja rodas kādi jautā-
jumi, droši zvaniet! Uz tikšanos 
Vērgales svētkos!

Vērgales sporta nama 
vadītājs 

Dzintars Semenkovs

Pāvilostas atklātā čempionāta 
tenisā 3. posms notika 15. jūlijā 
Pāvilostas tenisa kortā. Turnīrā 
piedalījās četri bērni vecumā līdz 
16 gadiem un deviņi pieaugušie: 
astoņi vīrieši un viena sieviete. 
Izspēlējot savstarpējos mačus, 
grupā “Jaunieši līdz 16 gadiem” 
par trešā posma uzvarētāju kļu-
va Klāvs Kaņepe, 2. vietā – Klāvs 
Pauls Vējkājs, 3. vietā – Markuss 
Krastiņš, 4. vietā – Jānis Ūdriņš. 
Pieaugušajiem par trešā posma 
uzvarētāju kļuva Aivars Žimants, 
2. vietā – Jānis Štokmanis, bet 3. 
vietā – Evita Gancone.

Pēc trīs aizvadītajiem čem-
pionāta posmiem vecuma grupā 

“Jaunieši līdz 16 gadiem” vadībā 
ir Klāvs Pauls Vējkājs ar 25 punk-
tiem, 2. vietā ir Jānis Ūdriņš ar 23 
punktiem, 3. vietā – Klāvs Kaņepe 
ar 20 punktiem. Savukārt grupā 
“Pieaugušie” pēc trīs aizvadīta-
jiem čempionāta  posmiem vadībā 
ir Sandis Bieriņš ar 24 punktiem, 
2. vietā – Andris Bērziņš ar 20 
punktiem, 3./4. vietu dala divi 
sportisti – Artūrs Bērziņš un Jānis 
Štokmanis ar 17 punktiem. 

Noslēguma posms notiks 
26. augustā Pāvilostas tenisa 
kortā.

Pāvilostas sporta 
organizators 

Aldis Barsukovs

Pāvilostas atklātais 
čempionāts tenisā turpinās

sPortosim 
Vērgales svētkos!Programmā:

Plkst. 14.00 – ekskursija 
“Ko stāsta E. Šneidera laukuma un Tirgus ielas mājas”;
iedzīvotāju sagatavotās aktivitātes; minitirdziņš. 

Plkst. 16.00 – svētku koncerts 
Piedalās alsungas novada folkloras kopa 
“Suitu vīri”, Pāvilostas kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs un laikmetīgās dejas kompānijas “ārā” 
dejotājs un horeogrāfs modris oPELTS.

Visas dienas garumā 
izklaides ģimenēm ar bērniem

Laipni aicināts ikviens Pāvilostas iedzīvotājs, 
jo īpaši tie, kuri savulaik šeit dzīvojuši.

Laipni aicināti pilsētas viesi un visi tie, 
kuriem tuva kultūrvēsture.

biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”
20. augustā Pāvilostā rīko

e. Šneidera laukuma un tirGus ielas svētkus
Rosinām iedzīvotājus dalīties 
savās atmiņās par Tirgus 
ielas un E. Šneidera laukuma 
sadzīviskajām norisēm un 
kādreizējiem māju iemītniekiem, 
kā arī piedāvāt pārkopēšanai 
vēsturiskās fotogrāfijas, zvanot 
pa tālruni 29226526 Maritai.  

Būsim priecīgi, ja kādam būs 
saglabājušās fotogrāfijas, kurās 
fiksēti – vecās skolas ēdamzāle 
un mazās skolas iekštelpas, 
“Asarītis” Tirgus un Dzintaru ielas 
stūrī, vecā grāmatnīca un tai 
blakus esošie veikali un citas… 

Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
centrs” vadītāja marita Horna
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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 septembra 
izdevumam jāiesniedz līdz 2017. gada 29. augustam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu 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 – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

Mūžībā 
Sakas pagastā

astra Velga kUndZiŅa
(dzim. 1940. g.) 

Pāvilostā

Vilma lUkaŠeViCa
(dzim. 1920. g.)

www.pavilosta.lv

ZINĀŠANAI
Mežzinis Arturs BRIKMANIS 
pieņems apmeklētājus Vērgales pagasta 
pārvaldē 15. augustā.
.................................................................
Dievkalpojumi Vērgales baznīcā notiek 
mēneša pirmajā svētdienā plkst.14. Kapu-
svētki notiks 20. augustā plkst.14. Kalpo 
evaņģēlists Emīls Krieviņš. 

Pāvilostas novada pašvaldības 
iestāŽU Un strUktūrVienĪBU VadĪtājU sanāksme

notiks otrdien, 29. augustā:

l plkst. 9 Vērgales pagasta pārvaldē;
l plkst. 12 Pāvilostas novada domes ēkā (Dzintaru ielā 73, 1. stāvā).

PāVilostā
l 26. augustā Pāvilostā 19. reizi notiks pasākums “senās 

UgUns nakts”. Informāciju par svētkiem skatīt 1. lpp. 
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 19. augustam ir ska-

tāma martina lihtmana (Vācija) keramikas skulptūru izstāde “Pē-
das krastmalā”. Vācu mākslinieka Martina Lihtmana darbi atgādina 
par vēsturiskiem atradumiem, liecina par kultūrvēsturiskām saiknēm ar 
pagātni. Darbi no melnā un sarkanā māla parāda ciešu saistību starp 
dažādiem evolūcijas laika periodiem. Mākslinieks savos darbos ir cieši 
saistīts ar dabas un arheoloģijas elementiem un nepielieto mūsdienās 
tik iecienītās glazūras. Jūras krasts ir robeža un pāreja, kā arī simbols, 
lai apvienotu viņa mākslas elementus.

l 20. augustā no plkst.14 e. Šneidera laUkUma un tirgUs 
ielas sVētki. Vairāk par pasākumu lasiet 11. lpp.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 23. augusta būs skatā-
ma pāvilostnieces elĪnas Hornas rokdarbu izstāde “Par prieku 
sev un citiem”. Tikšanās ar darbu autori 26. augustā plkst. 14.

l Pāvilostas bibliotēkā no 1. līdz 31. augustam – eVijas ūdri-
Ņas  pašdarināto rotu izstāde. Tikšanās ar darbu autori 17. augustā 
plkst. 16 bibliotēkā.

l Pāvilostas bibliotēkā 22. septembrī plkst. 15 būs tikšanās ar 
grāmatas “mātes piens” autori norU ikstenU.

Vērgalē
l svētki Vērgalē 19. augustā visas dienas un nakts garumā! 

Informāciju par svētkiem skatīt 1. lpp. 

ZiemUPē
l Ziemupes jūrmalā 26. un 27. augustā divu dienu garumā nori-

sināsies sakņu, piederības, ģimeniskuma un kopā būšanas svētki atpū-
tas pasākumā “ma-dara”.  Citus gadus godā tika celtas tādas vērtības 
kā SAULE, SAKNES, ZALKTIS, RASA. 2017. gada vadmotīvs – UgUns.  
Plašāk par pasākumu lasiet 11. lpp.

PloCē
l 12. augustā plkst.10 Plocē sāksies sporta svētki. Visi laipni 

aicināti pulcēties pie Ploces kluba.

PāVilostas noVada PasākUmi 
kUltūras iestādēs

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
Sāpju un atvadu brīdī esam kopā ar 

Maritu un pārējiem tuviniekiem,
 EGONU VĪTOLU 

Mūžībā aizvadot!
Pāvilostas pilsētas 

kultūras nama darba kolēģi un 
amatierteātra kolektīvs 

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Dziļi skumstam, zaudējot 

EGONU VĪTOLU, 
un izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Mednieku biedrības 
“Saka” kolektīvs

LĪDZJŪTĪBAS

atVaĻinājUmi
l Vērgales pagasta pārvaldes lietvede a. sprudzāne būs atvaļinājumā 

no 9. līdz 16. augustam.
l Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja s. Vārsberga būs atvaļi-

nājumā no 7. līdz 20. augustam.
l kasiere m. Zamarīte būs atvaļinājumā no 3. līdz 25. augustam. Šajā 

laikā viņu aizvietos galvenā grāmatvede I. Blaubārde.
l Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja s. spriņģe un 

jaunatnes darbiniece g. Citskovska būs atvaļinājumā no 24. jūlija līdz 27. 
augustam. Līdz ar to BjC būs slēgts no 24. jūlija līdz 27. augustam. No 
28. augusta darbs tiks atjaunots vecajā grafikā. 

KAPUSVĒTKI 
PĀVILOSTAS NOVADA KAPOS

sakas pagastā:
 Ulmales kapos – 13. augustā plkst.12.30;
 Labraga kapos – 13. augustā plkst.13.30;
 Rīvas kapos – 13. augustā plkst.14.30;
 Stembres kapos – 20. augustā plkst.13.30; 
 Lankas kapos – 20. augustā plkst.14.30; 
 Akmeņraga kapos – 27. augustā plkst.15.00. 

Vērgales pagastā:
 Ziemupes kapos – 12. augustā plkst.12.00; 
 Vērgales kapos – 20. augustā plkst.14.00. 

Saraiķu Roņu kapos kapusvētki notika jau 30. jūlijā, 
bet Pāvilostas kapos – 6. augustā.

Sveicam nozīmīgās dzīves 
jubilejās augustā dzimušos 
Pāvilostas novada 
iedzīvotājus!

Lai mākoņi izklīst, saule laistās, 
Lai cerību koki debesis skar, 
Lai visu labo, cēlo un skaisto 
Dzīvē vēl izbaudīt var.

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 
Ziedoni Ausmu 
Anastasiju RĀTI – 89
Elzu KALNENIECI – 93
Valentinu OLEYNIKU – 93
Ernu DRULLI – 84
Onu KULBERGU – 84
Laumu MEGNI – 81
Mirjamu OŠENIECI – 81
Tamaru ZADOROŽNAJU – 81
Maiju ARĀJU – 80
Viju GABALIŅU – 80
Dzidru Astrīdi 
KRĒSLIŅU – 80
Austru ZANDI – 80
Zentu BERCU – 75

Rasmu PĒTERSONI – 75
Petro MERZEŅUKU – 70
Vladimiru PETRUŠENKO – 70
Lidiju LĀCI – 60
Gunti ŠĒNU, 
Matīsu KODOLIŅU

VĒRgALeS PAgASTĀ
Ernu JĒCI – 91
Arvīdu PIRKTIŅU – 85
Rozāliju Kitiju RIMKUS – 85
Ritu KNAUTU – 81
Lidiju BĀDERI – 80
Sofiju DUNAISKU – 80
Jāni PETROVICU – 80
Mirdzu Zentu ZIKMANI – 80

Aivaru KRŪMU – 70
Elgu Maigu ROMANOVU – 70
Māru VIŠEMIRSKU – 60
Sintiju DUNAISKU 
Mārtiņu ŠĒLI 
Viku ŠTRAUHU 
Inetu GLUŽĢI

SAKAS PAgASTĀ
Augusti MEGNI – 90
Valentīnu URBĀNI – 89
Evgeniju UNTULIENI– 86
Linardu ARĀJU – 80
Vladimiru LYUBOVITSKIY – 65
Helioni JAUNZEMI 
Gati VENTLANDU

PILNgADNIeKUS – 
Edgaru ĶIPSTU, 
Kārli RUDZĀJU Pāvilostā 
un Karlīnu ZATOVICU 
Vērgales pagastā!

SIRSNīGI SVEICAM ARī PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESī!

Inu un guntaru matISonuS 
ar meitas kateS piedzimšanu!

Justīni dalBaldIņu un andi melvagu 
ar meitas keItaS piedzimšanu!

SVEICAm

Lieni GAILIŠU un Kasparu GRīGU 

Ilzi SEGLIŅU un Raimondu LUKAŠEVICU

Ritu ROZI un Dereku Timotiju SUTONU 

Guntu MACKĒVIČU un Dzintaru ŠENbRUNU 

Sveicam kāzu dienā!

VĒRGALES PAGASTA 
SENIORU EKSKURSIJA – 29. AUGUSTā!

Mīļie seniori un visi, kas gatavojas šim brīnišķīgajam brīdim, 
noliksim malā mājas darbus un izbrauksim no novada robežām, lai 
paciemotos un ko jauku redzētu Saldus un Kuldīgas pusē. Saldus 
novadā būs iespēja redzēt lielos lavandu laukus, saldējuma tapšanu 
vērosim A/S “Druva FOOD” ražotnē, viesosimies pie Rasmas Balo-
des, kura visiem zināma no šova “īstās latvju saimnieces”, biškopis 
Jānis Vainovskis stāstīs un rādīs jaunumus par medu un bitēm, Blī-
denes stādu audzētavā varēsiet iegādāties kaut ko dārza smuku-
mam, bet Kuldīgas novadā viesosimies Snēpeles pagasta “Nornie-
ku” saimniecībā, kur aplūkosim strausu un kazu fermu. 

Ekskursijai pieteikties pie Velgas līdz 22. augustam pa tālru-
ni 29189223 vai personīgi Vērgales kultūras namā, tad tiks iedota 
arī sīkāka informācija par ekskursiju.


