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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas
Īstā brīdī pateikts Paldies!

„Ir brīži, kad 
PALDIES vēlamies 
pateikt brīdī, kad 
mūsu emocijas ir 
saviļņojuma vir-
sotnē, bet nav īstā 
cilvēka pa rokai. 
Paiet brīdis un šis 
PALDIES ir palicis 
nepateikts un mēs 
par to esam piemir-
suši…”
Eva Savele-Gavare

Septembra mē
nesis ražīgi pagāja, 
izstrādājot un la

bojot Pāvilostas novada apbalvojuma noteikumus. Un darba 
dunā pieķēru sevi pie domas, cik tad bieži mēs ikdienā viens 
otram sakām paldies? Paldies par darbu, paldies par emocijām, 
paldies par siltu tējas tasīti... Tas palicis kaut kur pašsaprotami, 
par to nepateicas. Vai nemākam vai negribām otram tā vien
kārši no sirds un varbūt ne par ko pateikt Paldies? 

Reizi gadā pašvaldība izsludina Gada nomināciju pieteik
šanas brīdi, uz kuru atsaucas pavisam niecīga daļa mūsu no
vadnieku. Par ko tas liecina? Negribas domāt, ka no novadā 
dzīvojošajiem 3000 iedzīvotājiem nav neviens, kam pateikt 
paldies par sabiedrības labā izdarītu darbu vai vienkāršu cil
vēcīgu attieksmi. 

„Ne vienmēr klusēšana ir zelts un kādreiz kaut kas nepasa
cīts var būt lielāka nelaime.” – parādās manā datora monitorā, 
un kā var nepiekrist? Pati personīgi savā ģimenē esmu saskā
rusies ar situāciju, kad gadiem turēts aizvainojums un nevarē
šana vienkārši cilvēciski piezvanīt un pateikt ļoti tuvam cilvē
kam „piedod un paldies, ka tu man esi!”, nesis neatgriezeniskas 
sekas. Tā cilvēka vairs nav starp mums un nav kam vairs teikt 
paldies. Rūgta pieredze, bet arī tā ir devusi savu atziņu. 

Tāpēc aicinu Tevi, lasītāj, izvērtējot mūsu novadnieku pa
veikto un ieguldīto novada labā, atsaukties uz aicinājumu un 
ierosināt kādu līdzcilvēku 2014. gada nominācijai. Arī tas būs 
Tavs kādam pateiktais Paldies!

Marita Kurčanova

Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem un 
ierastajiem svinīgajiem svētku pasākumiem 
Pāvilostā un Vērgalē novembra mēnesī, 
Pāvilostas novada iedzīvotāji aicināti pie
teikt novadniekus un institūcijas pašvaldības 
apbalvojumiem, lai valsts svētku pasākumos 
godinātu pieteiktos pretendentus.

Līdz 20. oktobrim aicinām teikt labus 
vārdus par saviem līdzcilvēkiem un pieteikt 
tos šādās nominācijās:
  titulam GODA NOVADNIEKS – 

augstākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko 
piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā;
  titulam GADA NOVADNIEKS – 

Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, 
pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā 

un privātuzņēmuma darbā par konkrētu 
periodu;
  nominācijai „LABAIS DARBS NO

VADAM”, kurā tiek izvirzīti nominanti 
un godināti ar Pāvilostas novada apbalvo
jumu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu 
sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesu
mu novadam, nesaņemot par to materiālu 
atlīdzību;

PATEICĪBAS piešķiršanai, atzīmējot 
jubilejas vai sasniegumus, par kuriem ne
tiek piešķirti augstākie Pāvilostas novada 
pateicības apliecinājumi;
  nominācijai  „CILVĒKS  CILVĒKAM”, 

kurā nominanti tiek sveikti ar pateicības 
rakstu par sabiedrisku darbu otra līdzcilvēka 
labā.

Balsošanas urnas un anketas tiks izvie
totas novada pašvaldības ēkā, Vērgales pa
gasta pārvaldē, Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā un visās novada 
bibliotēkās.  Šogad kā jaunumu piedāvājam 
anketu aizpildīt elektroniski Pāvilostas no
vada mājas lapā www.pavilosta.lv (labajā, 
augšējā stūrī meklējiet zilu lodziņu ar 
uzrakstu
„2014. gada 
nominācijas”

Ar Pāvilostas novada apbalvojumu no
teikumu plašāku redakciju varat iepazīties 
mājas lapā www.pavilosta.lv  sadaļā „Aktuāli 
Pāvilostas novadā”.      

Esiet atsaucīgi!

AICINA  IETEIKT  GADA  NOVADNIEKUS

A N K E T A
Titulam „Gada novadnieks 2014” izvirzu

(pretendenta vārds, uzvārds)
Pamatojums

Nominācijai „Labais darbs novadam 2014” izvirzu
(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

Nominācijai „Cilvēks Cilvēkam” izvirzu
(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

ANKETAS IESNIEDZĒJS
   (paraksts)                                                                                                                           (vārds, uzvārds)



). 

Diāna Šlangena, 
 Pāvilostas Mākslas skolas 4. kurss
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2014. gada  OKTOBRISdOMES  ZIŅAS

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

1. „Kāpmaļi”, Vērgales pagastā  – 3,81 ha platībā
2. „Kļavas”, Sakas pagastā  – 1,38 ha platībā
3. „Zēģelnieki”, Vērgales pagastā
4. „Lejgaļi”, Vērgales pagastā – 15,38 ha
5. „Ozolkrogs”, Vērgales pagastā – 7,3 ha

PIRMPIRKUMA  TIESĪBAS

2014. gada 25. septembrī 
Pāvilostā notika kārtējā domes sēde

Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes 
deputāti – Aldis Barsukovs, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, paš
valdības darbinieki – pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde, pašvaldības sabiedrisko attie
cību speciāliste Marita Kurčanova, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, Vērgales pagasta 
pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. 
Darba dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Andris Zaļkalns un Dace Bērzniece.

Domes sēdes darba kārtībā bija izziņoti 25 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinā
jumu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 5 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 
30 jautājumi.
 Balsojumā nepiedaloties deputātam Ērikam Erleckim, nolēma nenoteikt Pāvilostas novada domes 

deputātam Ērikam Erleckim atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu 
deputāta pienākumu pildīšanu ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
 Apstiprināja Vērgales pagasta muzejā šādas biļešu un maksas pakalpojumu cenas ar 2014. gada 

1. oktobri:

Nr. Preces pakalpojums Cena, EUR
1. Skolēniem 0,25
2. Studentiem un pensionāriem 0,50
3. Pārējiem apmeklētājiem 0,70

4.
Gida pakalpojumi 
Vērgales pagasta teritorijā par vienu stundu 5,00

 Ar 2014. gada 1. oktobri nolēma izveidot jaunu štata vietu „pavadonis” Pāvilostas pilsētas pirms
skolas izglītības iestādē „Dzintariņš” un papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu 
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Dzintariņš” šādi:

Štata vienības
nosaukums profesiju kods skaits

Pavadonis 5311 03 0,125
Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītī

bas iestādei „Dzintariņš” šādi:

Ieņemamais 
amats

Darba dienu skaits 
nedēļā

Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

Pavadonis 5 5 47,00
Finansējumu darba samaksai uzdeva nodrošināt no Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestā

des „Dzintariņš” budžeta līdzekļiem.
 Ar 2014. gada 1. oktobri nolēma palielināt darba slodzi Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības 

iestādes „Kastanītis” pavāra palīgam un grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu 
Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanītis” šādi:

Štata vienības
nosaukums profesiju kods skaits

Pavāra palīgs 9412 01 0,75
Nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Vērgales pagasta pirmsskolas izglī

tības iestādei „Kastanītis” šādi:

Ieņemamais 
amats

Darba dienu skaits 
nedēļā

Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

Pavāra palīgs 5 30 282,00
Finansējumu darba samaksai uzdeva nodrošināt no Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 

„Kastanītis” budžeta līdzekļiem.
 Atļāva Oskaram Vērniekam papildus SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes locekļa ama

tam strādāt Pāvilostas vēlēšanu iecirknī par vēlēšanu komisijas locekli un Ildzei Agitai Balodei papildus 
Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītājas amatam strādāt Pāvilostas vēlēšanu iecirknī par vēlēšanu 
komisijas sekretāri.
 Apstiprināja kustamās mantas „DODGE RAM 350” izsoles rezultātus. Nolēma slēgt kustamās 

mantas „DODGE RAM 350” pirkuma līgumu 5 darba dienu laikā.
 Nolēma no 2014. gada 1. oktobra piešķirt Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītājai Ildzei Agitai 

Balodei piemaksu pie darba algas 2% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem administratīvajiem izdevu
miem, kas saņemti no Labklājības ministrijas par iepriekšējā kalendārā mēnesī sniegtajiem asistenta 
pakalpojumiem.
 Atlika jautājuma izskatīšanu par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 51, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

atsavināšanu līdz būs nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, bet ne vēlāk, kā līdz 01.04.2015.
 Apstiprināja izsoles rezultātus par Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Vasarnie

ki 19”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
 Apstiprināja „Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumu” projektu. Noteikumi stājas spēkā ar 

2014. gada 1. oktobri.  Ar 3.2. punktā noteikto noteikumu spēkā stāšanos brīdi, spēku zaudē Pāvilostas 
novada domes 29.04.2010. sēdē Nr. 4., 4.§ apstiprinātie noteikumi (skat. 3. lpp.).
 Nolēma apstiprināt Vērgales pagasta muzeja krājumu noteikumus. Apstiprināja Vērgales pagasta 

muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2015.–2019. gadam un tā pielikumus – Vērgales pagasta muze
ja komunikācijas darba politika 2015.–2019. gadam; Vērgales pagasta muzeja krājuma darba politika 
2015.–2019. gadam; Vērgales pagasta muzeja pētniecības darba politika 2015.–2019. gadam.
 Nolēma izveidot Vērgales pagasta muzeja krājuma komisiju šādā sastāvā – Vērgales pagasta mu

zeja krājumu glabātāja, Vērgales pagasta muzeja krājuma komisijas vadītāja Daina Vagule; Pāvilostas 
novada domes deputāts Gints Juriks; Vērgales pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Anda 
Blūmane.
 Nolēma noteikt samaksu par Pāvilostas novada pašvaldības sniegtajiem ārpusģimenes pakalpo

jumiem 6 bērnu vecākiem. 
 Apstiprināja Pāvilostas novada domes medību koordinācijas komisijas nolikuma projektu un iz

veidoja Pāvilostas novada domes medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: Valsts meža dienesta pār
stāvis – Aizputes nodaļas vecākais mežzinis Andris Zaļkalns; Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – Dien
vidkurzemes RLP Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore Gunta Kazeka; novada pašvaldības 
pārstāvis – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone; mednieku apvienības pār
stāvis – mednieku kluba „Mežrozes” vadītājs Ivars Ozols; lauksaimnieku apvienības pārstāvis – meža 
īpašnieku apvienības pārstāvis. Komisiju vadīs Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvis Alfrēds Magone. 
 Nolēma anulēt vienai personai deklarēto dzīvesvietu īpašumā Krasta ielā 25, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā un vienai personai deklarēto dzīvesvietu īpašumā Parka ielā 21, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.
 Nolēma atteikt zemes robežu pārkārtošanu  nekustamā īpašuma „Tupeši”,  Sakas pagasts, Pāvilos

tas novads un  nekustamā īpašuma „Piemare”,  Sakas pagasts, Pāvilostas novads.
 Nolēma veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par dzīvojamo māju un garāžu par 

2014. gadu  kā personai ar otrās grupas invaliditāti  par nekustamo īpašumu Viļņu iela 11, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais īpašums netiek izman
tots saimnieciskajā darbībā. Samazināja personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu 

Viļņu iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas novads  nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% 2015. gadā.
 Atturoties deputātam Uldim Kristapsonam nolēma iznomāt telpu Dzintaru ielā 7A, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā Gundegai Blūmai uz 3 gadiem. Noteica nomas maksu 0,43 EUR plus pievienotās vēr
tības nodoklis par 1 m2  mēnesī. Papildus nomas maksai uzdeva nomniekam samaksāt arī nekustamā 
īpašuma nodokli.
 Piekrita nekustamā īpašuma „Lāči”, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas novads sadalīšanai divos  

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību. Atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Ķe
paiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai 27,5 ha platībā nolēma noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 Balsojumā nepiedaloties deputātei Artai Bunkai, nolēma uz 5 gadiem slēgt zemes nomas līgumu 

uz zemes lietojumu „Flokši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads platībā 7,7 ha. Zemes nomas maksu gadā 
noteica 3% apmērā no kadastrālās vērtības. Uzdeva nomniekam papildus nomas maksai samaksāt LR 
likumos noteiktos nodokļus.
 Nolēma uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamajā īpašumā „Ķestermuiža”, Strante, 

Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma uzsākt būvprojektēšanu atbilstoši būvniecību reglamentējo
šajiem normatīvajiem aktiem. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Pāvilostas novada paš
valdības izpildirektoru Alfrēdu Magoni.
 Piedzīt no nekustamā īpašuma „Dzidras”, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas novads īpašnieka 

Kaspara Šlisera nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnie
ka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Parāds uz 25.09.2014. sastāda 
EUR 78,86. 
 Atcēla Pāvilostas novada pašvaldības 2010. gada saistošos noteikumus Nr. 18 „Par pašvaldības 

zemes nomu Pāvilostas novadā” un pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 15 „Noteikumi par neap
būvētu Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 
kārtību” projektu. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt 
saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Saisto
šos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma saņemšanas nolēma 
publicēt Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un izlikt redzamā vietā Pāvilostas no
vada pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. decembri.
 Piešķīra vienai personai īres tiesības uz dzīvokli „Sakas stacija”, Sakas pagastā, Pāvilostas no

vadā.
 Nolēma piemērot NĪN likmi 3% apmērā SIA „Melne” piederošām būvēm Sēņu iela 5, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā un Marinai  Gapirovai  piederošām  ēkām „Beltes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas  no
vadā par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām ēkām.
 Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Ziemupe, Vērgales pa

gasts, Pāvilostas novads. 
 Nolēma atcelt 30.09.2010. Pāvilostas novada domes lēmuma „Par zemes gabala „Pīlēni”, Ziemupe, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu”, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Piekrita nekustamā 
īpašuma „Pīlēni” sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību. Atdalītajai zemes 
vienībai piešķirt nosaukumu „Pīlēni”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Zemes vienībai 
nolēma mainīt nosaukumu no „Pīlēni”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz nosaukumu 
„Mazpīlēni”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 0,54 ha 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība. Zemes vienībai platībā 4,33 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 Atlikt jautājuma izskatīšanu par zemes nomu. Uzdeva SIA „Cerība resnīšiem” organizēt sabiedris

kās apspriešanas sanāksmi Ziemupes tautas namā. Nolēma jautājumu izskatīt atkārtoti pēc sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes rezultātu apkopošanas (skat. 4. lpp.).
 Ārkārtas apstākļu dēļ izpilddirektors sēdes laikā devās uz Pāvilostas mākslas skolu un ziņojumu 

par administrācijas un iestāžu darbu sniedza domes priekšsēdētājs. 
Nākamās komiteju sēdes notiks 2014. gada 23. oktobrī.
Nākamā domes sēde plānota 2014. gada 30. oktobrī.

Informāciju sagatavoja Vita Braže un Marita Kurčanova

PAZIŅOJUMS 
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2014. gada 25. septembrī pieņemto lēmumu „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.15. 22.§), ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam 
„Ķestermuiža” (kad. Nr. 64860030102), Strantē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

Nekustamā īpašuma „Ķestermuiža” plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā publiskās apbūves 
teritorija.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus publiskās apbūves teritorijas attīstībai 
(apbūvei) un infrastruktūras izveidei.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs ir Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.
Detālplānojumu izstrādās SIA „METRUM”.

Par pieteikšanos 
uz zvejas rīku piešķiršanu zvejai 2015. gadam

Pamatojoties uz 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdens
tilpju rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 29., 30. un 
31. punktiem noteikt iesniegumu un ar tiem saistīto dokumentu iesniegšanas termiņu zvejas 
rīku limitu piešķiršanai 2015. gadam līdz 2014. gada 31. oktobra plkst. 16.00.

Priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
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2014. gada  OKTOBRIS domes  ziņAs

JAUNAIS  BŪVNIECĪBAS  REGULĒJUMS 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumi nosaka Pāvilostas novada apbalvojumu dibināša

nas, piešķiršanas kārtību.
2. Pāvilostas novada apbalvojumi ir šajos noteikumos noteik

tie tituli un to atribūti:
2.1. tituls GODA NOVADNIEKS ir augstākais Pāvilostas novada 

apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā;
2.2. tituls GADA NOVADNIEKS ir Pāvilostas novada apbalvo

jums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmuma darbā par kon
krētu periodu;

2.3. nominācijā „LABAIS DARBS NOVADAM” tiek izvirzīti no
minanti un godināti ar Pāvilostas novada apbalvojumu par novada 
iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesumu 
novadam, nesaņemot par to materiālu atlīdzību;

2.4. PATEICĪBU piešķir, atzīmējot jubilejas vai sasniegumus, par 
kuriem netiek piešķirti augstākie Pāvilostas novada pateicības ap
liecinājumi;

2.5. nominācijā „CILVĒKS CILVĒKAM” tiek sveikti ar pateicī
bas rakstu novadnieku izvirzīti nominanti par sabiedrisku darbu 
otra līdzcilvēka labā.

3. Tituli  GODA NOVADNIEKS, GADA NOVADNIEKS, no
mināciju „LABAIS DARBS NOVADAM” un „CILVĒKS CILVĒ
KAM” saņēmēji vai PATEICĪBAS piešķiršana nerada apbalvotajiem 
priekšrocības.

4. Pāvilostas novada apbalvojumu aprakstus, zīmējumus un ar 
tiem saistīto atribūtiku izvērtē Pāvilostas novada domes izglītības, 
kultūras un sporta komiteja un apstiprina Pāvilostas novada dome.

5. Pāvilostas novada apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir:
5.1. GODA NOVADNIEKS;
5.2. GADA NOVADNIEKS;
5.3. LABAIS DARBS NOVADAM;
5.4. PATEICĪBA;
5.5. CILVĒKS CILVĒKAM.
6. Naudas balvas, atribūtu un apliecinājuma rakstu izgatavoša

nas izdevumus sedz pašvaldība.
Tituls GODA NOVADNIEKS un tā atribūti
7. Titulu piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Pā

vilostas novada labā. Nopelni Pāvilostas novada labā, par kuriem 
piešķir titulu  GODA NOVADNIEKS, var izpausties valsts, pašval
dības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā 
darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan 
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

8. Titula GODA NOVADNIEKS atribūts ir  apliecinājuma raksts 
(A4 formātā).

Tituls GADA NOVADNIEKS un tā atribūti
9. Titulu GADA NOVADNIEKS piešķir kā apbalvojumu par se

višķiem nopelniem Pāvilostas novada  labā par konkrētu periodu.
10. Tituls GADA NOVADNIEKS tiek piešķirts divām perso

nām – vienai personai no Vērgales pagasta administratīvās terito
rijas, vienai personai no Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas admi
nistratīvās teritorijas.  

11. Titula GADA NOVADNIEKS atribūts ir apliecinājuma 
raksts (A4 formātā).

Nominācija LABAIS DARBS NOVADAM un tā atribūti
12. Nomināciju „LABAIS DARBS NOVADAM” piešķir kā ap

balvojumu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivi
tātēs, dodot pienesumu novadam, nesaņemot par to materiālu atlī
dzību, par konkrētu periodu.

13. Nominācija „LABAIS DARBS NOVADAM” tiek piešķirta 
divām personām – vienai personai no Vērgales pagasta adminis
tratīvās teritorijas, vienai personai no Sakas pagasta un Pāvilostas 
pilsētas administratīvās teritorijas.  

14. Nominācijas „LABAIS DARBS NOVADAM” atribūts ir ap
liecinājuma raksts (A4 formātā).

PATEICĪBA un tā atribūti
15. Pateicību izsaka (piešķir), atzīmējot jubilejas vai sasniegu

mus, par kuriem netiek piešķirti Pāvilostas novada augstākie apbal
vojumi. Tā atribūts ir Pateicības raksts (A4 formātā).

Nominācija CILVĒKS CILVĒKAM un tā atribūti
16. Nomināciju „CILVĒKS CILVĒKAM” izsaka (piešķir) ar pa

teicības rakstu par sabiedrisku darbu otra līdzcilvēka labā. Tā atri
būts ir Pateicības raksts (A4 formātā). 

Izvērtēšanu veic Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras 
un sporta komiteja

17. Komitejas sēdes sasauc komitejas priekšsēdētājs.
18. Komitejas sēdes protokolā fiksējama sēdes darba kārtība, 

pieņemtie lēmumi un balsošanas rezultāti. Ja balsis sadalās vienādi, 
izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Sēdes protokolu paraksta 
komitejas vadītājs un komitejas locekļi.

19. Komitejas sēdes ir slēgtas, un tajās notikušo debašu saturs 
nav izpaužams.

20. Novada domes kancelejas vadītāja katram Pāvilostas novada 
apbalvojumam ved reģistru. Reģistrs ir pieejams pašvaldības mājas
lapā www.pavilosta.lv sadaļā Mēs lepojamies.

21. Komiteja ir tiesīga pieprasīt un saņemt no pašvaldību ies
tādēm bezmaksas informāciju par apbalvošanai ieteiktajām perso
nām.

22. Komiteja, ja nepieciešams, pieaicina konsultantus.
PĀVILOSTAS NOVADA APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS UN 

PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA
23. Ierosinājumus par apbalvošanu ar Pāvilostas novada apbal

vojumiem Domei var iesniegt līdz katra gada 20. oktobrim.
24. Nevienam nav tiesību izvirzīt sevi Pāvilostas novada apbal

vojumu saņemšanai.
25. GODA NOVADNIEKS un PATEICĪBU iesaka novada do

mes deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji, kā arī jebkurš novada 
iedzīvotājs, vēršoties ar rakstisku ierosinājumu Pāvilostas novada 
domē.

26. Apbalvojumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķir 
Pāvilostas novada dome pamatojoties uz izglītības, kultūras un 
sporta komitejas lēmumu. Apbalvojumu paraksta Pāvilostas nova
da domes priekšsēdētājs, un tiek apstiprināts ar Pāvilostas novada 
pašvaldības zīmogu. Apbalvojumu maketu un aprakstu apstiprina 
Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta komiteja.

27. Personas ierosinājumā par apbalvošanu titulam „GADA NO
VADNIEKS”  un nominācijās „LABAIS DARBS NOVADAM” un 
„CILVĒKS CILVĒKAM” rakstiski anketā norāda:

27.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai 
nodarbošanos;

27.2. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbal
vot ar Pāvilostas novada apbalvojumu;

27.3. iesniedzēja priekšlikumu (anketa pielikumā);
27.4. iesniedzēja fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai iesniedzēja 

juridiskās personas nosaukumu.
28. Anketa tiek publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Pāvilostas Novada Ziņas”, pieejama pašvaldības iestādēs un 
www.pavilosta.lv.

29. Anketas ievietojamas slēgtās balsošanas urnās, kas pieejamas 
novada pašvaldības ēkā, Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas nova
da tūrisma informācijas centrā un visās novada bibliotēkās.

30. Ierosinājumam par personas apbalvošanu ar apbalvojumu 
GODA NOVADNIEKS jāpievieno vismaz 10 (desmit) citu personu 
atsauksmes par apbalvošanai ierosināto personu, rakstiski norādot:

30.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai 
nodarbošanos;

30.2. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbal
vot ar Pāvilostas novada apbalvojumu;

30.3. iesniedzēja fiziskās personas vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu 
vai iesniedzēja juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numu
ru un juridisko adresi.

31. Apbalvojumam GADA NOVADNIEKS vai nominācijā „LA
BAIS DARBS NOVADAM” Pāvilostas novada domes izglītības, kul
tūras un sporta komiteja apstiprina tādu personu, kura saņēmusi 
vismaz 10 (desmit) dažādu personu balsis (anketas) konkrētas per
sonas izvirzīšanai apbalvojuma saņemšanai.

32. Apbalvošanai ar Pāvilostas novada apbalvojumiem kandi
datūras neizvirza pēc personu nāves. Ja apbalvotais miris laikā pēc 
apbalvojuma piešķiršanas līdz tā pasniegšanas dienai, apbalvojumu 
pasniedz attiecīgās personas piederīgajiem.

33. Apbalvojumu atkārtota piešķiršana:
33.1. titulu GODA NOVADNIEKS personai piešķir tikai vienu 

reizi;
33.2. titulu GADA NOVADNIEKS, nomināciju „LABAIS 

DARBS NOVADAM” par jauniem nopelniem jau apbalvotai perso
nai var piešķirt vairākkārt;

33.3. PATEICĪBU personai var piešķirt atkārtoti;
33.4. Nomināciju „CILVĒKS CILVĒKAM” personai var piešķirt 

atkārtoti.
PĀVILOSTAS NOVADA APBALVOJUMU PASNIEGŠANA
34. Pāvilostas novada apbalvojumus pasniedz novembrī, Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienas pasākumos Vērgalē un Pāvilostā.
35. Apbalvojumus pasniedz Pāvilostas novada domes priekšsē

dētājs vai cita persona tā uzdevumā.
36. Personas, kurām piešķirti tituli GODA NOVADNIEKS, 

GADA NOVADNIEKS, nominācija „LABAIS DARBS NOVA
DAM”, ierakstāmas Goda grāmatā.

37. Apbalvojamām personām tiek piešķirts naudas dāvinājums 
šādā apmērā:

37.1. titula GODA NOVADNIEKS saņēmējam – 100,00 EUR 
apmērā;

37.2. titula GADA NOVADNIEKS saņēmējam – 75,00 EUR ap
mērā;

37.3. nominācija „LABAIS DARBS NOVADAM” saņēmējam – 
35,00 EUR apmērā;

37.4. pateicības saņēmējam – 15,00 EUR apmērā.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

APSTIPRINĀTS
Pāvilostas novada domes 

25.09.2014. sēdē, protokols Nr. 15., 10.§

PĀVILOSTAS NOVADA APBALVOJUMU NOTEIKUMI

2014. gada 1.  oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie 
Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski mainīs līdzšinējo būvniecības kārtību.

Liepājas reģiona novadu būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvnie
cību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no šī gada 1. oktobra būvniecības iecerēm vairs 
netiks izsniegti Plānošanas un arhitektūras uzdevumi (turpmāk – PAU). Savukārt, atbilstoši 
speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskai
tes karšu vietā Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar 
klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā. Pēc saņemto dokumentu izvērtēšanas, Būvval
de viena mēneša laikā izdos būvatļauju, kurā norādīs projektēšanas nosacījumus detalizētai 
projekta izstrādāšanai un nosacījumus būvdarbu uzsākšanai. Par  attiecīgo nosacījumu izpildi  
pasūtītājam būs nepieciešams saņemt Būvvaldes atzīmi, kas apliecinās konkrēto nosacījumu 
izpildi. Tikai pēc konkrēto atzīmju saņemšanas, un tad, kad būvatļauja būs kļuvusi neapstrī
dama, pasūtītājs varēs uzsākt būvdarbus.

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz PAU, kas izsniegts līdz 2014. gada 1. oktobrim, 
būs tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču projektu, tehnisko projektu).

Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam regulējumam būs atļauts šādu agrāk izsniegtu do
kumentu derīguma termiņa laikā:
 plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU derīguma termiņš 2 vai 4 gadi),
 tehniskā projekta (akceptēta tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla teh

niskā projekta derīguma termiņš – 2 gadi).
Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir izsniegts PAU, Būv

valdē būs jāiesniedz:
 speciālajos būvnoteikumos noteikto iesniegumu (veidlapa), 
 atbilstošās būvju grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus.

Būvvalde izdos būvatļauju:
 projektēšanas nosacījumos norādot jau iepriekš  PAU noteiktās prasības,
 no jauna norādot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.
Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un skiču projektu, 

izvērsto skiču projektu (PAU derīguma termiņa laikā), Būvvalde izdos būvatļauju, projektē
šanas nosacījumos norādot PAU noteiktās prasības un norādot būvdarbu uzsākšanas nosa
cījumus.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un tehnisko pro
jektu Būvvalde izdos būvatļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā izpildītus un norādot 
būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

Būvvalde vērš uzmanību, ka turpmāk iesniedzot būvprojektus to saskaņošanai/ akcep
tēšanai, būvprojektam nepieciešams pievienot Ministru kabineta noteikumos noteiktās 
formas iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu, jo pēc 1. oktobra Būvvalde vairs neveiks 
būvprojektu saskaņošanu/ akceptēšanu. Tā vietā Būvvalde izsniegs būvatļauju ar atzīmi 
par projektēšanas nosacījumu izpildi vai noteiks projektēšanas nosacījumus, jeb atteiks 
izsniegt būvatļauju.

Gadījumos, kad iesniegtajam būvprojektam nebūs pievienots iesniegums par būvatļaujas 
izsniegšanu, tā izskatīšana Būvvaldē tiks atteikta.

Ja līdz 2014. gada 1. oktobrim ir izsniegta būvatļauja, saņemt būvatļauju ar nosacījumiem 
nebūs nepieciešams.

Detalizētu būvniecības procesu turpināšanas un pabeigšanas kārtību nosaka Ministru 
kabineta noteikumi „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas Ministru kabinetā pieņemti 2014. gada 
19. augustā.
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2014. gada  OKTOBRISdOMES  ZIŅAS

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzturama un kopjama Pāvilostas novada teritorija un 

tajā esošās būves.
2. Lietotie termini: 
2.1. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas, apaugušas vai apaudzēšanai paredzētas dabīgas vai 

mākslīgi veidotas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu 
produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, no
gāžu nostiprinājumus, viendzīvokļa, divdzīvokļu, rindu māju, daudzdzīvokļu māju un sabiedrisko ēku 
pagalmus u.c.; apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, 
takas, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, celtnes apstādījumu apkopei vai sabiedrības atpūtai un 
izklaidei u.c. Par apstādījumiem neuzskata mežus, meža parkus, purvus un lauksaimniecībā izmanto
jamās platības; 

2.2. publiska vieta (teritorija) – nekustamam īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā iela, ceļš 
un/vai ietve paralēli nekustamā īpašuma robežai; 

2.3. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļū
šanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un nekustamajam īpašu
mam;

2.4. piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esošas ietves (izņemot sabiedriskā transporta pietur
vietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz brauktuves malai, kas robežojas ar nekustamo 
īpašumu;

2.5. neapbūvēta teritorija – zemes gabals, kurā nav uzsākta vai veikta apbūve;
2.6. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu pieturas zīmi un paredzēta 

sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;
2.7. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu 

ir vairāk par diviem dzīvokļiem (kopā ar tai funkcionāli piederīgām palīgēkām un būvēm);
2.8. žogs – būve, kas izvietota uz zemesgabala robežas vai ielas sarkanās līnijas, vai gar ielu sarkanajām 

līnijām un pilda nekustamā īpašuma norobežošanas funkcijas;
2.9. iela – kompleksa inženiertehniska būve teritorijā, kuru ierobežo sarkanās līnijas un kas, 

galveno kārt, paredzēta gājēju un transporta satiksmei, inženierkomunikāciju, ielu stādījumu un 
aizsargstādījumu izvietošanai.

II. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas uzturēšana un kopšana
3. Visas fiziskas un juridiskas personas – Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā esošo nekus

tamo īpašumu (būvju, zemesgabalu) īpašnieki nodrošina:
3.1. sava nekustamā īpašuma uzturēšanu un kopšanu par saviem līdzekļiem ar savu darbaspēku un 

materiāliem, t.sk.:
3.1.1. ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, pašvaldības saistošos noteikumus, uztur bū

ves tehniskā, sanitārā un vizuālā stāvoklī, kā arī tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas un no tām nevar 
rasties kaitējums sabiedrībai vai trešo personu īpašumam;

3.1.2. aizdara logus un ieejas durvis neapdzīvotās, saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās un bū
vēs, lai novērstu tajās nepiederošu personu iekļūšanu un /vai uzturēšanos;

3.1.3. veic piegulošās teritorijas un neapbūvētas teritorijas uzturēšanu un sakopšanu, zālienu sav
laicīgu nopļaušanu (nepieļaujot zāles garumu virs 10 cm pilsētas un ciemu teritorijās), kritušo lapu, 
kritušo koku un krūmu augļu savlaicīgu savākšanu no teritorijas un sniega notīrīšanu no celiņiem/
ietvēm, piebrauktuvēm, privātajiem ceļiem un autostāvvietām, slideno virsmu nokaisīšanu ar smiltīm 
vai citu slīdamību ierobežojošu materiālu (izņemot sāli, izdedžus un citus atkritumus) ziemas periodā;

3.1.4. iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pāvilostas novada domes koku ciršanas komisiju, nodrošina 
nekustamā īpašumā esošo koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu vai novākšanu vietās, kur tiek traucēta 
gājēju pārvietošanās;

3.1.5. ārkārtas situācijās, kad nekustamā īpašumā esošie koki, krūmi un/vai to zari apdraud īpašuma 
un/vai iedzīvotāju drošību, nodrošina nekavējošu rīcību (koku, krūmu un/vai to zaru apzāģēšanu vai 
novākšanu) un par veiktajām darbībām nekavējoties, bet, ja tas nav iespējams, tad nākamajā darba 
dienā rakstiski informē Pāvilostas novada domes koku ciršanas komisiju, kura trīs darba dienu laikā 
izvērtē vai minētā situācija ir bijusi uzskatāma par ārkārtas situāciju.

3.2. publiskās vietas (teritorijas) kopšanu šādā kārtībā:
3.2.1. ja nekustamajam īpašumam pieguļ publiskā lietošanā esoša iela, ceļš un/vai ietve, nodrošina 

piegulošās publiskās vietas sakopšanu līdz ielas vai ceļa brauktuves tuvākajai malai paralēli nekustamā 
īpašuma robežai (bet ne platākā joslā, kā 10 metri), ieskaitot ietvi un iebrauktuvi (es), veicot  savlaicīgu 
zālāja pļaušanu (nepieļaujot zāles garumu virs 10 cm pilsētas un ciemu teritorijās un krūmāju veidošanos 
lauku teritorijās), kritušo lapu, kritušo koku un krūmu augļu savlaicīgu savākšanu, savlaicīgu sniega 
notīrīšanu no ietves un slideno ietves virsmu nokaisīšanu ar smiltīm vai citu slīdamību ierobežojošu 
materiālu (izņemot sāli, izdedžus un citus atkritumus) ziemas periodā, kā arī nodrošina nekavējošu 
paziņošanu Pāvilostas novada pašvaldībai par jebkādiem bīstamiem apstākļiem, kas konstatēti šajā 
punktā norādītās teritorijas robežās un kurus novērst nav nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums 
(piemēram, komunikāciju avārija, objekta – priekšmeta, koka atrašanās tādā stāvoklī, kas apdraud 
gājēju, satiksmes dalībnieku, īpašuma drošību vai traucē satiksmes norisei u.tml). Šī punkta noteikumi 
nav attiecināmi uz sabiedriskā transporta pieturvietu kopšanu;

3.2.2. ja nekustamajam īpašumam pieguļ publisko vai privāto ūdeņu tauvas josla, nodrošina tauvas 
joslas sakopšanu līdz ūdenstilpnes krasta līnijai, veicot, zālāja pļaušanu (nepieļaujot zāles garumu virs 
20 cm pilsētas un ciemu teritorijās), kritušo koku un to zaru savākšanu.

4. Sabiedrisko pakalpojumu (t.sk. tirdzniecības) sfēras objektu īpašnieki nodrošina gan sava nekus
tamā īpašuma, gan objektam piegulošās publiskās vietas teritorijas sakopšanu, ievērojot šo noteikumu 
prasības un šādas papildus prasības – objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrību, objekta klientu lietoša
nai paredzētu atkritumu urnu izvietošanu, to savlaicīgu iztukšošanu.

5. Inženierkomunikāciju īpašnieki nodrošina inženierkomunikāciju avāriju dēļ esošā apledojuma 
likvidēšanu uz ietvēm un brauktuvēm, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar 
standarta barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, teri
torijas sakopšanu gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 metrus platā joslā no 
tiem, inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšanu no sniega.

6. Pāvilostas novada pašvaldība nodrošina gan pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo 
īpašumu (teritoriju) gan objektam piegulošās publiskās vietas teritorijas sakopšanu un uzturēšanu, lab
iekārtošanu, ievērojot šo noteikumu prasības un šādas papildus prasības – pašvaldības iestāžu objektu 
skatlogu, durvju un fasādes tīrību, iestāžu klientu lietošanai paredzētu atkritumu urnu izvietošanu, to 
savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu, pašvaldības ielu un ceļu (izņemot privātās ielas un ce
ļus), ieskaitot tiem piegulošo sabiedriskā transporta pieturvietu sakopšanu un uzturēšanu, kā arī sīko 
atkritumu urnu uzstādīšanu sabiedriskā transporta pieturvietās, atkritumu savākšanu un izvešanu 
no tām.

7. Būvobjektā īpašnieks vai valdītājs papildus šajos noteikumos noteiktajām prasībām nodrošina 
būvobjekta teritorijai līdzās esošo piebrauktuvju, ietvju, zālienu un grāvju sakopšanu, nepieļaujot būv
niecībā izmantojamo transportlīdzekļu, būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu (smilšu, būv
gružu u.tml.) nokļūšanu šajās teritorijās, kā arī būvniecības vai būvju nojaukšanas atkritumu izvešanu, 
nodrošina sanitāro normu ievērošanu (piem., pārvietojamu pagaidu tualešu uzstādīšanu būvobjektā, 
kurā nav ierīkotas normatīvajiem aktiem atbilstošas labierīcības).

III. Būvju uzturēšana
8. Fiziskas un juridiskas personas – Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā esošo būvju īpašnie

ki, nodrošina savu būvju uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu un šādas prasības:
8.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (namīpašumos) sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzē

tu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie namīpašumu sienām (pie katras ieejas ēkā);
8.2. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepie

ļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem; situācijās, kad 
tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, tiek veikta bīstamo vietu norobežošana, steidzami 
veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;

8.3. aizliegts žāvēt veļu uz ēkas fasādēm, kā arī uz daudzdzīvokļu balkona vai lodžijas tādā veidā, ka šī 
veļa ir redzama garāmgājējiem, kā arī novietot uz šīm fasādes daļām priekšmetus, kuri bojā ēkas vizuālo 
izskatu vai rada draudus ēkas ugunsdrošībai.

IV. Apstādījumu uzturēšana un kopšana
9. Apstādījumu īpašnieka pienākums ir uzturēt un kopt apstādījumus, nepieļaujot:
9.1. augu slimību vairošanos apstādījumos un neradot draudus šo slimību izplatībai ārpus apstādīju

mu teritorijas citu personu apstādījumos;
9.2. nezāļu izplatību citu personu apstādījumos;
9.3. kritušo lapu uzkrāšanos un savākto lapu nokļūšanu uz citu personu īpašumu teritorijām;
9.4. apstādījumu vizuālā stāvokļa pasliktināšanos tādā apmērā, ka to izskats bojā novada ainavu;
9.5. apstādījumos esošo ūdenstilpju piesārņošanos vai cilvēku veselībai kaitīgu vai bīstamu organis

mu vairošanos tajās;
9.6. apstādījumu pārpurvošanos, kā arī nopludināšanu ar ūdeņiem;
9.7. apstādījumos esošo koku, krūmu (t. sk. dzīvžogu) un citu stādījumu vai to vainaga izplešanos 

ārpus apstādījumu īpašnieka, valdītāja, nomnieka/lietotāja īpašumā, valdījumā, lietošanā esošā nekus
tamā īpašuma zemes robežas.

10. Jebkurai personai, kas izmanto publiskā lietošanā esošos apstādījumus, ir pienākums saudzīgi 
izturēties pret tiem, nepiegružot, nebojāt tos, nekavējoties savākt savu mājdzīvnieku radītos ekskre
mentus un atlīdzināt zaudējumus ko persona, viņas aizbildniecībā esoša persona vai viņai piederošs 
mājdzīvnieks nodarījis apstādījumu īpašniekam ar apstādījumu bojāšanu vai piegružošanu.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
11. Šo saistošo noteikumu ievērošanas kontroli savas kompetences ietvaros (kompetence noteikta 

minēto institūciju nolikumos un amatpersonu amata aprakstos vai pilnvarojumos un rīkojumos) veic 
Pāvilostas novada pašvaldības policijas darbinieki, kā arī citas pašvaldības amatpersonas (domes priekš
sēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks). 

12. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas var tikt sauktas pie 
administratīvās atbildības.

VI. Noslēguma jautājumi
13. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 15. oktobri.
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada 

saistošie noteikumi Nr. 17 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi”.

Domes priekšsēdētājs  Uldis Kristapsons

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 28.08.2014.

sēdes protokolu Nr. 14., 18.§

PĀVILOSTAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  2014.  GADA  SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  NR. 13

Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas 
un kopšanas noteikumi

 Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, ceturto daļu

Š. g. 16. oktobrī plkst. 18:00 
Ziemupes tautas namā

tiek organizēta

 SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SAPULCE. 

Sapulcē  SIA „Cerība resnīšiem”  iepazīstinās 
ar plānoto uzņēmējdarbību Ziemupē

un  pamatos nepieciešamību iežogot 3 ha no īpašuma „Pagasta meži”, 
Ziemupē.
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2014. gada  OKTOBRIS sAbiebrība

NOTIKUMI
2014. gada septembrī

Septembrī pašvaldības policija veica šādus 
darbus: atrisināti 3 ģimeņu konflikti, viens Plo
cē un 2 Pāvilostā; Pāvilostā sastādīts viens ad
ministratīvā pārkāpuma protokolspaziņojums 
par nepareizu automašīnas parkošanu un vēl 
viens protokolspaziņojums par iebraukšanu 
Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā; mutiski 
izteikts aizrādījums par nesakoptu īpašumu 
Pāvilostā; saņemts izsaukums par piedzērušos 
vīrieti, kas guļ mājas kāpņu telpā, Dzintaru 
ielā, Pāvilostā, vīrietis nogādāts savā dzīves vie

tā; pārbaudīta Valsts Policijas informācija par 
cilvēka deklarēto un reālo dzīves vietu; trim 
Saraiķu iedzīvotājiem aizrādīts par nekontrolē
jamu suņu palaišanu no sētas; aizrādīts vainīgai 
personai par nelikumīgu atkritumu kaudzes 
veidošanu sporta laukumā Pāvilostā; veiktas 
četras patrulēšanas pa Baltijas jūras piekrastes 
aizsargjoslu, pārkāpumi netika konstatēti.

Pāvilostas novada pašvaldības 
 policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Septembra mēnesī piešķirts 8 ģimenēm 
trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 1 ģimenei 
piešķirts maznodrošinātās ģimenes sta
tuss, 2 personām piešķirts vienreizējs 
pabalsts veselības aprūpei, 6 ģimenēm 
piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai 
piešķirts apbedīšanas pabalsts, 2 ģimenēm 
piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, 
22  daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķirts 
atvieglojums 44 bērnu ēdināšanai.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS 
ZIŅO:

AKTUALITĀTES BIEDRĪBĀ „NILA”

2014. gada 30. novembrī beidzas Eiropas 
Sociālā fonda finansēts un Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) organizētais projekts „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, kura  
mērķis bija veicināt bezdarbnieku aktivitāti 
sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju 
iegūt vai uzturēt darba iemaņas. 

Projektā tika sniegts atbalsts bezdarb
niekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, 
ir reģistrēti NVA ilgāk par sešiem mēnešiem 
vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par 

sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav 
strādājuši. 

Šis projekts tika organizēts kopš 2012. gada, 
kopumā iesaistīti jau 116 bezdarbnieki. Projektā 
iesaistītie cilvēki  pārsvarā izmantoja iespēju strādāt 
visus četrus mēnešus un atbilstoši savām darba 
spējām un vēlmēm tika iesaistīti palīgdarbos – teri
torijas labiekārtošanā un uzkopšanā, telpu remontā, 
ikdienas uzkopšanas darbos. 

Programmmas organizatore Pāvilostā 
Gunita Vērniece

Beidzas programma 
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā”

Projekta „Radi dzīvi pats” noslēguma pasākums
26. septembrī Pāvilostas vidusskolas aktu zālē norisinājās biedrības „NILA” projekta „Radi dzīvi pats” no

slēguma pasākums. Katrs apmeklētājs saņēma zīmulīti ar biedrības mājaslapas adresi www.nila.lv . 
Projekts sākās pagājušā gada novembrī un tā laikā ir notikušas neskaitāmas aktivitātes, apmācības un 

nodarbības. Mācījāmies angļu valodu, apguvām veselīgas dzīves veida pamatus pie lektores Andželikas 
Kāles, sportojām, apguvām ielu vingrošanas pamatus. Visu projekta laiku apguvām dažādas tehnoloģijas 
rokdarbos un neaizmirstamas bija kulinārijas nodarbības. Bija iespēja tikties arī ar karjeras konsultantu, 
vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem. Ikvienam, kurš piedalījās, atmiņā palikuši pieredzes 
apmaiņas braucieni uz Nīcu un Talsiem.  

Maijā tika organizēta rokdarbu izstāde, bet no 24.–26. septembrim varēja aplūkot foto izstādi. Visa pro
jekta laikā veidojām dienasgrāmatu un aktuālo informāciju ievietojām biedrības mājas lapā www.nila.lv, kā 
arī nesen izveidojām twitter kontu nila_pavilosta, kur var sekot mūsu ikdienas notikumiem. Interesantu 
pieredzi ieguvām datorapmācībās un fotovideo nodarbībās. Šajās nodarbībās tapa nelielas video filmiņas, 
kuras demonstrējām pasākuma laikā. Pēc video noskatīšanās tika uzdoti jautājumi par redzēto un acīgākie, 
kuri pareizi  atbildēja uz jautājumiem, saņēma nelielas balviņas ar biedrības un projekta logo. Pēc datorap
mācībām radās ideja organizēt datorspēļu dienas, kuras bijušas jau četras.

Pasākuma beigās tika demonstrēts video par Pāvilostu no jauniešu skata punkta, kuru uzdāvinājām 
pilsētas Tūrisma informācijas centram, lai popularizētu Pāvilostu un jauniešu aktivitātes.  

Pasakāmies katram, kurš piedalījās, un atbalstīja un aicinām arī aktīvi piedalīties turpmāk un sekot līdzi 
jaunumiem.

Projekta foto izstāde Pāvilostas vidusskolas aktu zālē
No 24.–26. septembrim Pāvilostas vidusskolas aktu zālē ikvienam bija iespēja aplūkot foto izstādi par 

biedrības „No idejas līdz attīstībai” aizvadīto projektu „Radi dzīvi pats”. 
Izstādē varēja apskatīt bildes no notikušajām aktivitātēm un nodarbībām. Ikviens, kurš apmeklēja kādu 

no nodarbībām, varēja sevi atrast starp daudzajiem foto stendiem. Aplūkojot bildes, radās iespaids, ka 
dažu mēnešu laikā ir notikuši neskaitāmi dažādi, piedzīvojumiem bagāti notikumi un ir gūta neatsverama 
pieredze. Projekts risinājās no 2013. gada novembra līdz šī gada septembrim.

Paldies katram, kurš aktīvi piedalījās un būsim priecīgi arī par to, ja turpmāk aktīvi piedalīsieties 
biedrības ikdienas dzīvē.  

EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai” projekts „Radi dzīvi pats”, līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/084/009
Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Latvijas valsts, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Aizvadīta kārtējā datorspēļu diena
Š. g. 27. septembrī biedrības NILA telpās norisinājās ceturtās datorspēles „Counterstrike” turnīrs. Šajā 

reizē piedalījās 20 jaunieši, kuri tika sadalīti 4 komandās, katrā pa 5 cilvēkiem. Jauniešu vidū bija arī 
meitenes, kuras parādīja savu māku spēlēt. Šoreiz komandas tika izsauktas, lai būtu līdzīgāk un lai visiem 
būtu interesantāk spēlēt. Arī šoreiz neiztikām bez datorķibelēm, bet tās ātri tika novērstas.

Turnīram noslēdzoties, 1. vietu izcīnī
ja komanda „Kantoris”, kurā spēlēja Dāvis 
Bērznieks, Edgars Ķipsts, Kristers Cābelis, 
Madars Bērznieks un Jānis Ūdriņš. 2. vietu 
ieguva komanda „Netīrie”, kuras sastāvā bija 
Elvis Vīgants, Artūrs Bērziņš, Kristofers Pē
termanis, Uvis Mūrnieks un Andra Lanka, 
bet 3. vietā ierindojās komanda „HLGA
ME”, kuru pārstāvēja Niks Indriksons, Kār
lis Vītols, Rihards Ķepsnis, Klāvs Vējkājs un 
Viesturs Kurčanovs.

Turnīra labākie spēlētāji bija – Dāvis 
Bērznieks, Elvis Vīgants, Niks Indriksons, 
Artūrs Bērziņš un Kārlis Vītols, bet no mei
tenēm labākā spēlētāja bija Anna Elīza Šēna.

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

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

Tekstu autore: Terēze Cābele

Biznesa ideju forums jauniešiem Aizputē
Š. g. 19. septembrī arī  mēs – Biedrības „NILA” pārstāvji piedalījāmies Biznesa ideju forumā jauniešiem 

Aizputē. Pasākuma sākums izvērtās interesants ar it kā vienkāršu, taču radošu aktivitāti – iepazīšanos, kas 
ļāva atbrīvoties un labāk uztvert apkārtējos cilvēkus.

Pasākuma gaitā mēs uzklausījām trīs uzņēmējus: Filipu Baumani, Arti Dauginu un Ģirtu Vagotiņu
Vaguli,  kuri dalījās ar saviem oriģinālajiem veiksmes stāstiem. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši. Katrā 
gadījumā lika aizdomāties! Vislielākā vēlme bija dzirdēt mūsu pašu pāvilostnieka  Ģirta VagotiņaVaguļa 
veiksmes stāstu. Tas bija skaists un jautrs stāstījums par to, ka, ja tev ir ideja, kuru tu gribi īstenot, tad tev 
vajag rīkoties! Kādam tas var šķist ļoti grūti, turpretī citam – tīrais nieks.

Pēc šo trīs uzņēmēju uzklausīšanas sākās praktiskā daļa, kurā paši varējām izpaust savas idejas. Trīs 
galvenie jautājumi – KAS? KĀ? KĀPĒC? Protams, sekoja prezentācijas grupās, kas ir neatņemama šādu pa
sākumu sastāvdaļa. Un, ja vēl mūs objektīvi novērtē, tad kāpēc ne? Šis pasākums lika iepazīt jaunus cilvēkus, 
domāt radošāk, bet pats galvenais – apziņa, ka tu arī vari īstenot savu ideju, ja vien tu to pats ļoti vēlies! 

Paldies par iespēju baudīt nepiespiestu un radošu gaisotni ar patīkamiem cilvēkiem!
Andra un Evita 

EEZ „NVO fonds“ apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma”,
līg.nr. 2012.EEZ.DAP/MIC/161/1/K/033 „Jauniešu istabas” regulāras un ilglaicīgas darbības nodrošināšana, 

stiprinot tās darbību un veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību”.
Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments, Latvijas valsts, Islande. Lihtenšteina un Norvēģija.
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Vērgales pagastā realizēti vairāki projekti
Šis gads jau strauji tuvojas izskaņai un vairs tikai trīs mēneši atlikuši līdz gada beigām, tādēļ ir 

laiks atskatīties uz paveikto. 2014. gadā Vērgales pagastā tika realizēti vairāki nozīmīgi un veiksmīgi 
projekti.

Viens no lielākajiem, ko Pāvilostas novada pašvaldība realizējusi ir EZF pasākuma „Teritoriju 
attīstības stratēģiju īstenošana” projektu „Saraiķu iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija”. Šī projek
ta ietvaros tika veikta Saraiķu bibliotēkas rekonstrukcija, kas pēc rekonstrukcijas pilda arī Saraiķu 
saieta nama funkcijas. Šobrīd Saraiķu iedzīvotājiem ir vairāki ieguvumi – ne tikai atjaunota biblio
tēka, bet iegūtas arī telpas dažādu pasākumu rīkošanai, kas līdz šim nebija pieejamas.

Šī gada vasarā tika nobruģēts gājēju celiņš pie „TOP” un „MUIŽKALNIŅU” veikala un pie 
autobusu pieturas Vērgales centrā.  

Šogad notika arī Ploces sociālās dzīvojamās mājas „Ploce – 23” rekonstrukcija, kuras ietvaros 
mājai tika nomainīts jumta segums.

Vēl nerealizēts projekts, kurš tikai gaida savu kārtu, šobrīd ir Vērgales pamatskolas fasādes 
remonts. Taču nupat, uzsākot jauno mācību gadu, pamatskola piedzīvojusi patīkamas pārmai
ņas – tika renovētas Vērgales pamatskolas pagrabstāva telpas. Tā kā Vērgales pamatskola ir viena 
no Vērgales muižas kompleksa ēkām, tad remontdarbiem ikreiz tiek pievērta īpaša uzmanība. 
Rekonstrukcijas darbus vadīja darbu vadītājs Ainārs Brikmanis un darbu veikšanas procesā klāt 
bija un dažādos jautājumos konsultēja Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks, Vērgales mu
zeja vadītāja Mirdza Sīpola un Vērgales pamatskolas bijusī vizuālās mākslas skolotāja Ārija Pori
ņa. Remontdarbi sākās ar veco segumu noņemšanu. Vispirms tika noņemts apmetums un atsegta 
akmens siena un ķieģeļu sienas ar oriģinālajiem tā laika ķieģeļiem. Gan viena, gan otra šobrīd ir 
restaurēta un atstāta tā, kā tās izskatījās senos laikos. Tika atrasts arī daudz kas interesants – durvis, 
kuras agrāk vedušas uz cietumu. Interesants ir fakts, ka remontdarbu laikā tika iemūrēts vēstījums 
nākamajām paaudzēm. Vāciņos tika ielikti un iemūrēti arī mūsu novada avīzes daži numuri, kas arī 
kalpos tieši tādiem mērķiem. Atsedzot seno akmens sienu, būvdarbu vadītājs atzina, ka seno lai

ku meistari bijuši ļoti 
prasmīgi un tā vien 
šķiet, ka mūsdienās 
cilvēki vairs tik labi 
uzmūrēt neprastu! 
Šobrīd Vērgales pa
matskolas pagrabstāva 
telpas lepojas ar atre
montētām, oriģināla 
dizaina telpām, kurās 
ik uz soļa veiksmīgi 
sadzīvo senas pagātnes 
pieskāriens ar mūsdie
nīgu dizainu.  
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ĪSZIŅAS
 Pāvilostas bibliotēkas bērnu žūrija 28. oktobrī 

dosies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku „Gaismas pili”.
 24. oktobrī Medzes pagasta Kapsētes skolā no

tiks Grāmatu svētki. Vairāk par pasākumu lasiet 10. lpp.
 Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir ievadījis 

visus muzejā esošos priekšmetus Nacionālā muze
ja krājuma kopkatalogā www.nmkk.lv. Kopumā no 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja kopkatalogā ir 
aplūkojamas 9 kolekcijas un 8866 priekšmeti. 
 Pāvilostas novada izglītības iestādēs šajā mācību 

gadā mācās 419 audzēkņu. Pirmssko las izglītības iestā 
dēs – 111 audzēkņu („Kastanītī” – 63 bērnu, „Dzintariņā” – 
48 bērnu), skolās – 228 skolēnu (Vērgales pamatskolā – 
104  sko lēni, Pāvilostas vidusskolā  – 124  skolēni), 
Mūzikas skolā un Mākslas skolā – 80 audzēkņu.

 Vērgales pamatskolas 1. klases skolēni (kopā 
14 bērni) ar 2. oktobri sāka apmeklēt Liepājas 
Olimpisko centra baseinu. Pāvilostas vidusskolas 
1. un 2.  klases skolēni (kopā 15 bērni) baseinu sāks 
apmeklēt novembra mēnesī.
 Vērgales pagasta muzejs gatavojas akredi

tācijai, kas notiks 23. oktobrī.
 Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzin

tariņš” 10. oktobrī notika Straptautiskā Putras diena. 
Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu 
uzturā, tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās 
ietvaros soli pa solim bērnudārzu audzēkņiem ir iespēja 
uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc put
ras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi. Bet 22. oktobrī 
bērnudārzā „Dzintariņš” notiks Modes skate.

Pāvilostas 
kultūras namā 

22. oktobrī plkst. 12.00 
tiek organizēts seminārs 

darba  meklētājiem 
un  bezdarbniekiem 

par tēmu 
„Darba meklēšana 

reti apdzīvotās vietās, 
tai skaitā – sociālā tīkla 

aktivizēšana darba 
meklēšanas procesā.”
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Svētdienas, 28. septembra, vakarā Krievijas tūrindustrijas savienības Baltijas nodaļas 
rīkotā Tūrisma foruma II daļas ietvaros Pāvilostā viesojās Krievijas tūroperatori – tūrisma 
uzņēmēji un žurnālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī žurnālisti, tūrisma aģentūru 
un tūroperatoru pārstāvji no 12 Krievijas reģioniem – Maskavas, Sanktpēterburgas, Jekate
rinburgas, Petrozavodskas, Iževskas, Čeļabinskas, Toljati, Bernaulas, Ramenskas u.c.

Tūroperatoru vizītes mērķis bija klātienē iepa  zīties ar Baltijas jūras piekrasti, ietverot visas 
Kurzemes reģiona pilsētas, to skaitā arī Pāvil ostu.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons Starptautiskā Tūrisma foru
ma viesus prezentācijas veidā iepazīstināja ar pilsētas vēsturi, ostu un uzņēmējdarbību. 
Savukārt Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu izpildītāja Arita Brūkle pastāstīja par 
tūrisma iespējām mūsu novadā un esošo situāciju tūrisma nozarē Pāvilostas novadā.

Tikšanās reizē Starptautiskā Tūrisma foruma dalībnieki tika aicināti uz degustāciju, kurā bija 
iespēja baudīt Pāvilostas zivju veikala „Kaija” kūpinātās zivis, „Ievleju” cepto rudzu maizi ar 
medu un Sakas pagastā tapušo sieru kolekciju. 

Noslēgumā viesiem tika izrādīts Pāvilostas novadpētniecības muzejs un tā piedāvājums. 
Jau vēlā vakarpusē Krievijas tūroperatori devās uz Liepāju, lai iepazītu tās tūrisma piedāvājumu.

Krievijas tūroperatori atzina, ka Kurzeme līdz šim ir bijis svešs un nezināms galamērķis. 
Arī Rīgas tūrisma aģentūru pārstāvji bija patīkami pārsteigti par Kurzemes daudzveidīgo pie
dāvājumu.

Marita Kurčanova, 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī gada Pāvilostas pašvaldības kultūras un iz
glītības projektu konkursam iesniedzām projektu 
„Ziemupes tiltiņi” par tiltiņu atjaunošanu Ziem
upē. Iesākumā bija iecerēta 3 tiltiņu izbūve – til
tiņš pāri upei pie tās ietekas jūrā, tiltiņš pāri 
grāvim pie Aužuļu liepas un trešais tiltiņš pāri 
Kapupei pie Ziemupes kapiem, vietā, kur agrāk 
bija ūdens ņemšanas vieta  un laipa upes pārejai.

Saņēmām tikai daļēju finansējumu (197,89 EUR) 
un ar pašu darbu, degvielu, daļēji arī materiāliem 
izgatavot sanāca vien divus tiltiņus. No augusta 
sākuma abi izgatavotie tiltiņi ir savās vietās. Pal
dies Gatim Brēdiķim par projekta vadīšanu, par 
ieguldīto darbu un līdzekļiem. Paldies Andrim 
Gulbim un Andrim Balandem par kokiem, Rai
tim Brēdiķim, Maigonim Kļavam, Ārim Rollim, 

Nikolajam Pavlovskim par 
darbu.

Jaunās laipas ir nozī
mīgas ne vien  Ziem
upes iedzīvotājiem, bet 
arī mūsu ciemiņiem, tū
ristiem. Atvadoties no 
festivāla „Madara”, pie 
Aužuļu liepas devās divas 
folkloras kopas  – no Lie
tuvas Kurtuvēnu etnogrā
fiskā kopa KURTUOVE 
un Katlakalna kopa RĀM
UPE no Latvijas. Kolektī
vi šo liepu ir izvēlējušies 
par latviešulietuviešu 
draudzē   šanās kopienas 
„Liepūksnis” zīmi.

No Rāmupes vadītā
jas Guntas vēstules: „Kam 

īsti pieder tā teritorija ap liepu? Pašvaldībai vai 
privātajiem? Ievērojām, ka pagājšgad laipiņa bija 
tāda padilusi, bet šogad jauna, stipra un skais
ta uzlikta... Tas priecē! Jā, tādiem seniem kokiem 
ir sava aura – sava gaisa telpa, ko viņa veido un 
sava ieeja – no ziemeļiem uz dienvidiem – nosacī
ti tā viņa arī ir izliekusies, bet precīzi debess puses 
nemērījām. Īpaša jau ir viņas atdzimšana vien, jo 
tagad, kad klausos to cil
vēku stāstus, kas redzējuši 
liepu nolūzušu, nevienam 
nav pat sapņos nācis, ka 
viņa varētu atdzimt – tik 
bēdīgi tas bijis. Bet tagad 
kā liels brīnums. Liepa ir 
sievišķais koks. Tās ziedu 
lasīšana vien ir tik sievieti 
maidzinoša un stiprinoša. 
Mani interesē arī tie pā
rējie koki, kas ir tai tuvu
mā. Tie ir stādīti speciāli, 
lai turpinātu šīs liepas 
mūžu?  ...lai turpinās lie
pas mūžs. Lielā liepa jau 
arī mazajai „māca”, kā jā
aug, ja ir tik tuvu.”

Tādas vēstules liek 
aizdomāties par to, cik 

mēs paši novērtējam to, kas atrodas mums tepat 
līdzās? Kad beidzamo reizi jūs bijāt pie Aužuļu 
liepas?

Daina Vītola Ziemupē
(es arī visiem pa vidu maisījos 

 un man tika iespēja tiltiņus pāriet 
 vienai no pirmajām, izturīgi)

Ziemupes tiltiņi

Aužuļu liepa – draudzēšanās kopienas „Liepūksnis” zīme. Tiltiņu atjaunošanas komanda. 

Fo
to

: D
. V

īto
la

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projek
ta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un 
Igaunijā/RIVERWAYS”, projekta līguma Nr. 43385,  ietvaros, atbil
stoši projektā plānotajām aktivitātēm no 23. septembra līdz 25. sep
tembrim, mēs – divas pašvaldības pārstāves – minētā projekta 
koordinatore Pāvilostas novada pašvaldībā Vizma Ģēģere un TIC 
vadītāja Arita Brūkle, apmeklējām Lietuvu, lai iepazītos ar Lietuvas 
pieredzi ūdenstūrismā. Projektam ir dažādas aktivitātes, bet mūsu 
novadā minētā projekta ietvaros tika iztīrītas un ūdenstūrismam 
piemērotas trīs upes: Tebra, Durbe un Rīva, veikta koka tilta rekons
trukcija pār Tebras upi, labiekārtotas trīs atpūtas vietas, izvietoti divi 
informācijas stendi par ūdenstūrisma piedāvājumu mūsu novadā. 

Braucienu uz Lietuvu organizēja Kurzemes plānošanas reģions, 
kas ir projekta vadošais partneris, kopumā piedalījās 33 dalībnieki, 
tai skaitā deviņi Igaunijas pārstāvji. Dalībnieki pārstāvēja Kurzemes, 
Rīgas un Vidzemes plānošanas reģionus, to pašvaldību pārstāvjus, 
kas realizē projektu, TIC pārstāvjus un ūdenstūrisma laivošanas 
operatorus, kas nodarbojas ar laivu nomu. Pirmā dienā apmek
lējām Dzūkijas nacionālo parku, kas atrodas Lietuvas dienvi
dos. Laivojām 17 km garu posmu pa Ūlas upi. Secinājumi un 
pieredze: Dzūkijas nacionālā parkā laivošana tiek stingri kon
trolēta un limitēta sakarā ar upes krasta eroziju, līdz ar to paš
reiz vienā dienā nedrīkst braukt vairāk par 100 laivām. Laivo
tājiem obligāti ir jāiegādājas vienas dienas laivošanas biļete, kas 
maksā 20 litus (7 eiro). Upi pārrauga četri inspektori, kas iekasē 
sodus. Lai mazinātu lielo laivu operatoru konkurenci, vietējie 
laivu iznomātāji ir nodibinājuši savu asociāciju, kas arī pamatā 
izstrādā laivošanas noteikumus, lobē savas intereses, savāc at
kritumus, izzāģē kokus tik daudz, lai laiva varētu izbraukt un 
kontrolē situāciju uz upes, kā arī ir izstrādājuši dažādus papil
dus piedāvājumus, piemēram, piedāvā laivotājiem nacionālo 
virtuvi. Upi un arī pašu Dzūkijas nacionālo parku administrē 
Dzūkijas nacionālā parka administrācija. Pati upe ir samērā 
strauja, līkumaina, ar stāviem krastiem, daudz kritušu koku, 
bet izbraucama, bez izkāpšanas krastā, ved cauri vēsturiskiem 
ciemiem. Upes krastos ir izvietotas atpūtas vietas, kur var palikt 

arī ar teltīm. Bez laivošanas Dzūkijas nacionālā parka teritorijā iz
strādāti piedāvājumi arī riteņbraucējiem un kājāmgājējiem.

Otrā diena pagāja bez laivošanas, bet apmeklējām Dzūkijas na
cionālā parka administrāciju, kur iepazināmies vairāk ar Dzūkijas 
nacionālā parka darbību, apmeklējām interaktīvu ekspozīciju par 
nacionālo parku. Tālāk devāmies uz Viļņu, kur apmeklējām lielu Viļ
ņas tūrisma uzņēmēju „Vilniaus Baidares”, kas nodarbojas ar ūdens
tūrisma inventāra nomu. Secinājumi un pieredze: galvaspilsētās laivu 
noma ir ieguvusi jau biznesa apmērus, jo katra laiva parasti tiek laista 
apritē trīs reizes dienā, pārsvarā uz Neris upes, kas tek cauri Viļņai. 
Kopumā uzņēmējam bija vairāk kā 100 laivu, kā arī cita veida ūdens
tūrisma aprīkojums. Apkalpoti tiek laivotāji visā Lietuvas teritorijā, 
dažreiz pat uz Latvijas upēm. Šeit daudz klientu ir no Polijas. 

No Viļņas devāmies uz nākošo Lietuvas nacionālo parku, kas 
atrodas jau Latvijas pierobežā, gan tuvāk Latgalei – Augštaitijas na
cionālo parku, kas ir bagāts ar ezeriem. Sākumā apmeklējām Augš
taitijas nacionālā parka administrāciju un iepazināmies ar parka 

darbību un problēmām. Ļoti atraktīvā veidā, ar interaktīviem un 
radošiem elementiem bija iekārtota Augštaitijas  nacionālā parka 
apskates ekspozīcija. Tad devāmies apskatīt, projekta ietvaros izbū
vētu laivu piestātni, laivu māju un atpūtas vietas. Atpūtas vietās ir 
viena problēma – regulāri tiek piesavināti atpūtas vietu elementi, 
īpaši ozolkoka galdi. Šeit netiek izvietoti atkritumu konteineri, bet 
gan uzraksti, ka atkritumi jāņem līdzi un vairums gadījumu tas arī 
darbojas, līdz ar to tiek ietaupīti līdzekļi uz atkritumu savākšanu.

 Trešā pieredzes apmaiņas diena sākās ar vietējā tūrisma opera
tora apmeklējumu, kas piedāvā laivošanas aprīkojumu Augštaitijas 
reģionā. Minētais laivošanas operators mūs pārsteidza ar perfektu 
kārtību – viss laivošanas inventārs bija perfekti izvietots, sakār
tots un piedomāts pie sava piedāvājuma pasniegšanas. Izīrētas tiek 
100 laivas, ko apkalpo trīs busiņi, kas ir optimālais variants. Secinā
jumi un pieredze: jo augstāka laivu iznomāšanas cena – jo kārtīgi 
un apzinīgāki klienti tiek piesaistīti, netiek bojāts inventārs un ir 
mazākas problēmas, bet kopumā – peļņa lielāka. Uzņēmējs cenas 

maina katru dienu atbilstoši pieprasījumam, tam ir piemērota 
speciāla programma. Šajā reģionā uzņēmēji savukārt nevēlas, 
lai tiktu piemērota laivošanas biļete uz upēm.  Laivošana pa 
upēm tiek kombinēta ar laivošanu pa ezeriem, kas savā starpā 
ir savienoti ar upēm. Mēs šādu maršrutu izbraucām, kopā atkal 
apmēra 17 km garumā: sākām maršrutu Būkas upē, tad iebrau
cām Baluošas ezerā, tad atkal nedaudz braucām pa upīti, kas 
savienojas ar nākamo ezeru. Pasākuma noslēgumā pie ezera 
tika vārīta zivju zupa. 

Braucienā gūtā pieredze lika paskatīties uz mūsu tūrisma 
piedāvājumu no malas, sapratām, ka mūsu upes nav tik no
slogotas, kā tas ir Lietuvā, kā arī, salīdzinoši, mūsu tūrisma 
piedāvājums ir stipri mazāks, gan laivu skaita ziņā, kas ir vie
nam operatoram gan arī pašu operatoru skaits ir stipri mazāks, 
klienti Latvijā ir kulturālāki. Bez gūtās pieredzes, kas saistās ar 
upju apsaimniekošanu un laivošanu, kā arī nacionālo parku 
darbību, projektu realizāciju, vēl tika gūti jauni kontakti gan ar 
Latvijas, gan arī Igaunijas kolēģiem. 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Pieredzes apmaiņas brauciens par ūdenstūrismu Lietuvā
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PĀVILOSTĀ VIESOJAS KRIEVIJAS TŪROPERATORI
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Projekta 
„Izzināsim un baudīsim 

„Dvēseles veldzes dārzu” 
Ziemupē” norise

No šī gada 1. augusta tiek realizēts projekts „Izzināsim un 
baudīsim „Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē” (Nr. 5.2./201479), 
kuru finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds un līdzfinansē 
Pāvilostas novada dome. Nedaudz pastāstīsim par tā norisi.

Viena no projekta aktivitātēm ir „Dabas un dārza darbi”, 
kuri turpināsies līdz šī gada 31. oktobrim. No augusta sāku
ma esam jau paveikuši diezgan daudz, jo katru nedēļu uz 
„Dvēseles veldzes dārzu” brauc brīvprātīgie un projektā 
iesaistītie cilvēki ar invaliditāti. Tur projekta vadītāja asisten
tes Vēsmas Cibules un dārznieces vadībā tika stādīti, kopti 
un laistīti dažādi dekoratīvie augi un kultūraugi. Iestādīti 
jauni augļu koki un krūmaugi, augļu dārzam apkārt ierīkots 
žogs, lai dzīvnieki nesabojātu iestādītos kociņus. Tuvojoties 
rudenim, tika ievākta raža, kaltēti dažādi garšaugi un tējas, no
vācām un žāvējām ābolus, saldējām ogas, vārījām ievārījumus 
un konservējām dārzeņus. Pagatavoto kopīgi arī degustējām.

Strādājām arī pie sajūtu parka un baso pēdu takas izvei
des, turpinājām veidot celiņus ar dažādu segumu, veidojām 
jaunas puķu dobes un kopām jau sastādītās dobes. Tīrījām 
arī parka teritoriju, kurā veidojam atpūtas vietas un celiņus. 

Šīs aktivitātes šogad turpināsies līdz 31. oktobrim un no 
jauna atsāksies nākamajā pavasarī.

Rudens un ziemas laikā notiks dažādas aktivitātes telpās 
gan rehabilitācijas centrā „Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē, 
gan Neredzīgo biedrībā Liepājā. Cilvēki ar invaliditāti varēs 
mācīties pīt no klūdziņām, apgūt mājturības un saimniecības 
darbu veikšanas iemaņas. Notiks arī fiziskās aktivitātes svaigā 
gaisā – pārgājieni, nūjošana u.c.  Rīkosim arī izglītojošās ak
tivitātes – dažādas lekcijas, koncertus un galda spēļu turnīrus 
u.c. 

LNB pārstāve Marita Dambe

Pāvilostas novadā nu jau par tradīciju kļuvis oktobra 
sākumā atzīmēt Skolotāju dienu, visiem novada izglītības 
iestāžu pedagogiem un darbiniekiem apmeklējot kādu 
kultūras pasākumu.

Citu gadu tas ir bijis kāds koncerta vai teātra izrādes 
apmeklējums, bet šogad Pāvilostas novada pašvaldība no
vada izglītības iestāžu pedagogus un darbiniekus ielūdza uz 
Ventspili, kur teātra namā „Jūras vārti” Lauma Skride un 
Vineta Sareika aicināja baudīt „Sonāšu vakaru”. 

Bet pirms sonāšu baudīšanas izglītības iestāžu skolotāji 

un darbinieki tika aicināti uz svinīgu brīdi „Zaķu krogā” 
Jūrkalnē, kur metodiķe izglītības un kultūras jomā Sil
vija Leja ar uzrunu sveica novada skolotājus un izglītību 
iestāžu darbiniekus svētkos. Arī novada skolu un 
bērnudārzu vadītāji pateicās pašvaldībai un Silvijai Le
jai par veiksmīgu sadarbību un kopīgu Skolotāju dienas 
svinēšanu.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vēlēšanu rezultāti 
Pāvilostas novadā!

Dati par trim Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņiem

 577. iecirknis – Pāvilostas novada pašvaldība – 
620 aploksnes (619 zīmes)
  598. iecirknis – Sakas pagasta pārvalde – 181 aplok

snes (179 zīmes)
  601. iecirknis – Vērgales pagatsa pārvalde – 649 ap

loksnes (648 zīmes) 

Balsstiesīgie: 2422  
Nobalsojušie: 1450 jeb 59,87%
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 1450
Derīgas vēlēšanu zīmes: 1446
 

BALSU SADALĪJUMS
Zaļo un Zemnieku savienība – 606
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –  
                                     „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”  – 349
Partija „VIENOTĪBA” – 289
Partija „No sirds Latvijai’” – 84
Partija „Latvijas Reģionu Apvienība” – 51
Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” – 38
Jaunā konservatīvā partija – 13
Partija „Vienoti Latvijai” – 6
Partija „Latvijas attīstībai” – 3
Partija „SUVERENITĀTE”  –  2
Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” – 2
„POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” – 2
Partija „Latvijas Krievu savienība” – 1

Dati no www.cvk.lv 
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Pāvilostas novadā atzīmē Skolotāju dienu

Skolotāju diena Vērgales pamatskolā
3. oktobrī Vērgales pamatskolā atzī

mēja Skolotāju dienu.
Arī šoreiz tā mazliet atšķīrās no pa

rastas skolas dienas, jo mācību stundas 
notika ne tikai skolēniem. Skolas solā 
sēdās arī paši pedagogi un izpildīja 
devītklasnieku sagatavotos atjautības 
uzdevumus. Arī skolēniem stundas 
šajā dienā vadīja 9. klases skolēni, bet 
atbildību par 
notiekošo un di
rektores pienā
kumus uzņēmās 
Marta Kalēja. 
Pārsvarā tika 
mācīta vizuālā 
māksla, mūzika 
un sports. Vi
zuālās mākslas 
stundā tika gata
voti apsveikumi 
skolotājiem. Jā
piebilst, ka dažās 
klasēs mūzikas 
pasniegšana ne
aprobežojās vie
nīgi ar dziesmu 

dziedāšanu, bet gan kaut ko daudz in
teresantāku. Skolēni kopā ar Lauri no 
9. klases apguva bītboksu.  

Pēc mācību stundām skolas zālē 
skolēni ar ziediem un pašu gatavota
jiem apsveikumiem sveica savus sko
lotājus. Katra klase par savu skolotāju 
bija sagatavojusi dzejolīti, kuru no
lasot skolotājiem bija jāatpazīst sevi. 

Bez tam katrs skolotājs tika nominēts. 
Dažas no nominācijām – „sportiskā
kais”, „skaļākais”, „gudrākais”, „blon
dākais”, „muzikālākais” u.t.t. 

Par skaistām muzikālām veltēm sko
lotājiem parūpējās Nora Kurme no Vēr
gales.   

Vita Braže
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Vērgales „Kastanīši” 
kopā ar Notiņu mācās dziedāt

2. oktobrī Vērgales  bērnudārzā  ciemojās  Notiņa  ar  mammiņu  Gammiņu un  viņas draugiem. Katram  Notiņas  drau
gam  bija  ļoti sarežģīts  vārds, bet  saīsināts tas skanēja pavisam  vienkārši – DOREMIFASOLLASI! Un Notiņa kopā  

ar  saviem  draugiem  bēr
niem  mācīja  dažādas jaut
ras   dziesmiņas. Visiem 
bija jautri un   interesanti! 
Paldies  Notiņai – Ingūnai  
Lipskai   par   skaistajām   
bērnu dziesmiņām!

Iestādes  vadītāja
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Saulainā 8. septembra pēcpusdienā Pāvilostas Mākslas skolā sākās jaunais mā-
cību gads.

Skolas telpās skolotāji uz svinīgo brīdi gaidīja savus esošos audzēkņus un viņu 
vecākus, kā arī tos, kas skolu apmeklēs pirmo gadu. Skolotāja Inita Zingnika sveica 
klātesošos, vēlot radošu un izdevušos šo mācību gadu. Viņa iepazīstināja ar nodarbī-
bu grafikiem skolēniem un mācību priekšmetu skolotājiem. Savukārt skolotāja Ruta 
Ozola pastāstīja par mācību līdzekļiem, kas būs nepieciešami katram audzēknim.

Šogad skola savu jauno mācību gadu uzsāka ar jaunu skolas direktori – Zani 
Eniņu, kas līdz ar citiem bija ieradusies uz svinīgo jaunā mācību gada atklāšanas 
pasākumu Pāvilostas Mākslas skolā. Zane klātesošos iepazīstināja ar sevi un vēlē-
ja skolēniem labas sekmes. Arī Pāvilostas novada metodiķe izglītības un kultūras 
jomā Silvija Leja sveica visus ar jaunā mācību gada sākšanos.

Tiem skolēniem, kas šogad pirmo reizi uzsāka mācības Pāvilostas Mākslas 
skolā, tika dāvināts simbolisks, ziedos ievīts zīmulītis. Savukārt audzēkņi sveica 
skolotājus ar ziedu pušķiem.

Bet, lai bērniem atsvaidzinātu prasmes darboties radoši, skolotāja Inita aicināja bērnus 
ar krāsainām kļavu lapiņām izrotāt telpā novietoto kociņu, kas skolas telpās, līdz ar bērnu 
atgriešanos tajās, ienesīs krāsas, smieklus un radošu darbošanos.

Šajā mācību gadā Pāvilostas Mākslas skolā mācīsies 40 audzēkņu, bet kā norādīja skolotāja 

Inita, skolēnu skaits vēl var pieaugt, jo interese par skolā piedāvātajām iespējām un nodarbī-
bām ir. Tāpat kā iepriekšējos gadus arī šogad skolā mācīsies bērni no Vērgales pamatskolas. 
Arī Jūrkalnes pamatskolas skolēni labprāt apmeklē mūsu Mākslas skolu, šogad mācīties gri-
bētāju skaits ir ievērojami palielinājies.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzejas dienu pasākums 
Vērgales pamatskolā

„Sūti savu zaļo prieku visai pasaulei...”
                                                 /J. Baltvilks/

12. septembrī Vērgales pamatskolā notika Dzejas die-
nām un J. Baltvilka vasarā aizritējušajai jubilejai veltīts 
pasākums 2.–5. klašu skolēniem. Pasākuma moto: J. Balt-
vilka rindas „Sūti savu zaļo prieku visai pasaulei”. 

Bērni klausījās dzeju, minēja nobeigumu skolotājas 
Guntas Limbergas lasītajiem mīklupantiem, iemācījās 
jaunu dziesmu (skolotājas Maritas Kalējas rosināti) ar mi-
nētā autora vārdiem, papildināja kādas viņiem vēl nezi-
nāmas ilustrācijas izdzisušās līnijas, iegūstot pārsteidzoši 
dažādus darbus. Rezultātā dzīvespriecīgs vardulēns no 
J.  Baltvilka dzejas pantiem pārvērtās drūmā zirneklī, 
jautrā kazlēnā, bitē un puķēs... Variantu bija tik daudz, ka 
būtu jāpieraksta vesela lapa, lai visus nosauktu. 3. klases 
skolēni skolotājas   Ineses Razmas vadībā parādīja nelie-
lu, taču lieliski iestudētu dzejuzvedumu „Eža rudens”. Es, 
skolotāja Iveta Vanaga, to visu plānoju, kopā liku un līdz 
ar visiem citiem dalījos dzejaspriekā...

16. septembrī J. Baltvilkam veltīta Dzejas stunda noti-
ka 1. klasē. Dzejnieka radītie tēli ieguva jaunus veidolus 
un pārtapa zīmējumos.

Skolotāja Iveta Vanaga

Vērgales pamatskolā 
svin ražas svētkus

29. septembrī 
Vērgales pamatsko-
las skolēni atzīmē-
ja Miķeļdienu un 
skolas vecā ozola 
dzimšanas dienu. 
Jau iepriekšējā nedē-
ļā zālienā pie skolas 
tika veidota ražas 
svētku izstāde. Katrai 
klasei tika izdalīti apļi, 
lai tajos noformētu dažādas rudens veltes.

Vita Braže

Pāvilostas Mākslas skolā 
sākas jaunais mācību gads

Rudens saulgrieži pirmsskolā „Dzintariņš”
Ievērojot latviešu tautas tradīcijas, mūsu iestādē tiek atzī-

mēta Miķeļdiena – rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir 
vienādā garumā.

Visu septembra mēnesi bērni kopā ar pedagogiem darbo-
jas, izzina, izpēta, mācās, saklausa un izdzied dziesmas, iet ro-
taļās par rudeni un rudens ražu.

Lai gūtu pēc iespējas plašāku priekšstatu par rudens vel-
tēm, Miķeļu nedēļā bērni kopā ar saviem vecākiem sarūpēja 
rudens ziedus, dārzeņus un augļus, bet skolotājas un skolotāju 
palīdzes gaumīgi un interesanti izveidoja rudens ražas paklāju 
„Rudentiņš – bagāts vīrs”. Ļoti jauki – paldies!

Savukārt Miķeļdienas rītā bērni paši no mīklas veidoja 
smalkmaizītes, bet pavāri tās izcepa.

Pēc tam pirmsskolas rotaļu laukumā bērni kopā ar Miķelīti 
un saimnieci skaitīja tautas dziesmas, dziedāja, gāja rotaļās, 
minēja mīklas  un ķēra Jumīti. 

Laiks pagāja nemanot, un pašu ceptās smalkmaizītes ieprie-
cināja bērnus pēc čaklās darbošanās. „Cik garšīgi!”

Mūzikas skolotāja Aija

Vērgales bibliotē-
kā jau vairākus gadus 
kopā ar pirmās klases 
skolēniem tiek audzēts 
Grāmatu koks. Mācību 
gada garumā kokam 
ir saplaukušas dažādu 
krāsu lapas, jo katra 
lapa ir viena izlasītā 
grāmata.

Arī 22. septembrī 
pirmās klases skolēni 
iepazinās ar Vērgales 
bibliotēku un uzzinā-
ja par Grāmatu koka 
audzēšanu. Katras iz-
lasītās grāmatas no-
saukums un bērna 
vārds tiek uzrakstīts 
uz kļavas lapas formas 
lapiņām. Lapiņas ir 
dažādās krāsās un tiek 
iekārtas kokā, lai pavasarī varam novērtēt, kādi esam bijuši 
lasītāji, kurš grāmatas mīl visvairāk. Bērni ar ļoti lielu interesi 
apskatīja grāmatas, kuras ir iespējams izlasīt bibliotēkā. Pir-
majā tikšanās reizē visi pirmās klases skolēni jau izvēlējās sev 
tīkamu grāmatu. 

Šajā dienā Vērgales bibliotēkā pulcējās arī 2. klases skolēni, 
lai uzzinātu, cik čakli lasītāji bijuši pagājušajā mācību gadā. Iz-
plaucētajam Grāmatu kokam tika saskaitītas lapiņas. Čaklākos 

lasītājus apbalvoja ar konfekšu buķeti. Bērni bija uzzīmējuši 
zīmējumus, pēc pašu izvēles par grāmatu, kuru ir izlasījuši. 
No zīmējumiem tika izveidota izstāde. Kā arī tika turpināta 
aizsāktā tradīcija, jaunu pasaku izdomāšana un pierakstīšana. 
Šoreiz tapa sešas jaunas pasakas, un trīs pasakas pierakstīja 
paši bērni. 

Bibliotēkas vadītāja 
Benita Baltrune
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Miķeļdienas rītā bērni no mīklas veidoja smalkmaizītes.

Fo
to

: V
. B

ra
že

Fo
to

: V
. B

ra
že

Vērgales pamatskolas 5. klases 
skolēnu veidota izstāde.

Vērgales bibliotēkā audzē 
Grāmatu koku

Vērgales pamatskolas 2. klases skolēni.
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OLIMPISKĀ DIENA PĀVILOSTAS NOVADĀ
26. septembris Pāvilostas novada Vēr-

gales pamatskolā un Pāvilostas vidusskolā 
bija ļoti aktīva un interesanta diena, jo šeit, 
tāpat kā daudzviet citur Latvijā, atzīmē-

ja Olimpisko dienu, kas šogad tika veltīta 
handbola popularizēšanai.

Olimpiskais rīts iesākās ar Vērgales pa-
matskolas skolēnu pulcēšanos un nelielu 

sagatavošanos sporta aktivitātēm Vērgales 
sporta namā. Visi skolēni tika sadalīti ko-
mandās, kurās darbojās pārstāvji no katras 
klases, bet katras komandas kapteinis bija 

9. klases skolēns. Jau iepriekš tika 
sagatavotas dažādas veiklības 
stafetes un ieplānotas interesan-
tas sporta aktivitātes. Katrs sko-
lotājs bija atbildīgs par vienu no 
aktivitātēm, bet katrai komandai 
savukārt vajadzēja pēc iespējas 
īsākā laika periodā veikt visas 
stafetes. Gandrīz visās stafetēs 
tika izmantotas dažādas bumbas. 
Jātrāpa bumba aplī, no konkrēta 
attāluma jātrāpa futbola bumba 
vārtos, jāmet šautriņas un precīzi 
jādarbojas ar florbola, tenisa, bas-
ketbola un volejbola bumbām. 
Vislielāko precizitāti un koman-
das saskaņotu rīcību bija jāparā-
da uzdevumā ar tenisa bumbiņu. 
Komandai jānostājas ap tenisa 
galdu un 3 minūtēs pēc iespējas 
vairāk reižu jāpūš tenisa bumbiņa 
tā, lai tā ieripotu galda galā novie-

totajos vārtos. Komandu 
sacensībās uzvarēja devīt-
klasnieka Reiņa Trofimo-
va komanda.

Savukārt šīs aktivitātes 
nomainīja kārtīga vingro-
šana, kurai kustības un 
soļus iepriekš skolēniem 
bija iemācījis sporta sko-
lotājs Einārs Vārsbergs. 
Olimpiskajā vingrošanā 
piedalījās arī viesis no Rī-
gas – Londonas Olimpis-
ko spēļu bronzas medaļas 
ieguvējs pludmales volej-
bolā Mārtiņš Pļaviņš. Pēc 
vingrošanas skolēniem 
bija iespēja uzdot viņam 
jautājumus un gandrīz 

ikviens gribēja iegūt savā 

īpašumā  pazīstamā  sportista  autogrāfu.
Jau ap pusdienlaiku volejbolists Mārtiņš 

Pļaviņš, atvadoties no Vērgales pamatsko-
las skolēniem, devās uz Pāvilostas vidus-
skolu, kur viņu gaidīja Pāvilostas vidussko-
las skolēni un skolotājas.

Olimpiskā diena Pāvilostas vidussko-
lā iesākās agri no rīta sporta hallē, kur uz 
tikšanos aicināja ugunsdzēsēju pulciņa va-
dītājs Alfrēds Magone, kurš iepazīstināja ar 
ugunsdzēsēju aprīkojumu un rādīja dažā-
dus paraugdemonstrējumus.

Bet vēlāk, izskanot LOK himnai un sa-
stājoties pa klašu grupām, skolēni gatavojās 
olimpiskajiem pārbaudījumiem, kuros tika 
iekļauti handbola elementi. Pēc kārtīgas, 
kopīgas iesildīšanās deju ritmos, ko vadīja 
11. klases skolēni Kristaps Klaks un Elvis 
Vīgants, skolēniem bija jāpievar visdažādā-
kās veiklības stafetes un vingrinājumi gan 
ar bumbu, gan ar riņķi un lidojošo šķīvīti. 
Katra klase pārstāvēja savu komandu. Sta-
fetes skolēniem organizēja sporta skolotājs 
Zintis Vīgulis.

Ar neviltotu prieku skolēni vidussko-
las aktu zālē sveica olimpisko medaļnie-
ku – volejbolistu Mārtiņu Pļaviņu. Iepa-
zīstinājis skolēnus ar savām sportiskajām 
gaitām, Mārtiņam skolēni uzdeva daudz 
un dažādus jautājumus. Vēlāk sekoja foto-
grāfēšanās ar olimpieti Mārtiņu Pļaviņu un 
autogrāfu dalīšana. Sarēķinot rīta aktivitā-
šu rezultātus, katra klase pa vecumu gru-
pām tika arī apbalvota, katrs par piemiņu 
no Olimpiskās dienas saņēma diplomu ar 
olimpieša Mārtiņa Pļaviņa parakstu un sal-
duma balviņu. Liels paldies skolēnu līdz-
pārvaldes 8. klases meitenēm, kas palīdzēja 
sertifikātu-diplomu rakstīšanā.

Skolēni atzina, ka Olimpiskā diena, lai 
gan notiek tikai otro reizi viņu skolā, tiek 
gaidīta ar prieku, jo nevar zināt, kurš olim-
pietis vai cits jauniešu elks ieradīsies skolā, 
lai kopīgi ar viņiem sportotu.

Vita Braže un Marita Kurčanova

 „Iegūt izglītību nozīmē iegūt tiesības uz nākotni. Nav dro-
šāka ceļa tautai uz spožu un laimīgu nākotni kā izglītība.” 
                                                                                 (J. Akuraters)

Pateicoties 173 ziedotājiem no Latvijas, ASV, Kanādas, Anglijas, Vācijas, Zvied-
rijas, Austrālijas un Venecuēlas, Vītolu fonds jauno 2014./2015. mācību gadu sāk ar 
603 stipendijām spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem. 

No Pāvilostas novada stipendiju šogad saņem 6 studenti, to vidū ir viens stu-
dents, kam stipendija ir piešķirta pirmo reizi – Kārlis Vītols (Draugu stipendija).  
Savukārt Kristīne Podziņa (Emmas A. Kampes piemiņas stipendija), Anda Uzare 
(„Kurzemes Granulas” stipendija), Ivita Goguadze (Zelmas Grīnfeldes-Brežinskis 
piemiņas stipendija) un Ilze Ieva Vilne (Alfrēda un Sarmītes S. Gravu ģimenes 
stipendija) saņem stipendiju jau vairākus gadus. Vītolu fonds administrē vairākas 
stipendijas, kas ir paredzētas tieši Liepājas  rajona, t.s. Pāvilostas novada studen-
tiem – Alfrēda un Sarmītes S. Gravu ģimenes, Aleksandra un Austras Circeņu 

piemiņas, Emmas A. Kampes piemiņas un Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas  sti-
pendiju. 

Vītolu fonda administrētās stipendijas ir no 1500 EUR  līdz 4400 EUR akadēmis-
kajā gadā. Ar 412 stipendiātiem līgumi tika pagarināti, 191 ir jauns stipendiāts, bet 
35 talantīgi jaunieši vēl palikuši kandidātu sarakstā. 

Vītolu fonds šajos 12 darba gados ir pierādījis, ka ziedotāju sniegtais atbalsts ir 
nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē.  No Pāvilostas novada stipendiju ir saņēmuši 
19 jaunieši, savukārt kopumā 12 gadu laikā fondā izskoloti vairāk kā 1600 studen-
tu. Viņi atraduši darbu, turpina studijas maģistratūrā, doktorantūrā. Īstenojot VF 
vēlējumu: „Sasniegt tādu dzīves līmeni, lai varētu atgriezties un palīdzēt citiem, mūsu 
bijušie stipendiāti ziedo „Draugu stipendijai”. Pateicoties sadarbībai ar ZIEDOT. LV 
un daudzu cilvēku ziedojumiem, šogad būs 9 Draugu stipendijas. 

Pieteikšanās 2015./2016. mācību gada stipendijām sāksies 2015. gada 15. janvārī 
un ilgs līdz 1.03.2015.

Nodibinājums „Vītolu fonds” info@vitolufonds.lv; tel: 26022856; 67280122

Ražas svētki Vērgales bērnudārzā 
Rudentiņ, bagāts  vīrs,
Daudz  tu  mums  dāvināji:
Pilnas  klētis  labībiņas,
Pilnas  ķešas  sudrabiņa.

29. septembrī MIĶEĻI – ražas  novākšanas  svētki.  
Tas  ir  rudens saulgriežu  laiks.  Pēc Miķeļiem  die-
nas  kļūst īsākas, naktis  – garākas. 

Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” Miķelis bija at-
nācis jau piektdienā, 26. septembrī. Viņš priecājās 
par  bērnu un  vecāku izveidoto skaisto  ražas izstādi, 

kopā ar bērniem minēja mīklas un gāja rotaļās. Bēr-
ni savukārt Miķeli iepriecināja ar tautas dziesmām un 
dziedāja skaistas dziesmas.

Paldies visiem vecākiem, kas kopā ar  bērniem veidoja šo skaisto ražas izstādi. 
Iestādes  vadītāja Gaida Akerfelde

Ziedu un dārzeņu izstāde vidusskolā
Pāvilostas vidusskolas bibliotēkā no 15.–19. sep-

tembrim bija apskatāma ziedu un dārzeņu izstāde, 
ko veidoja 1.–4. klašu skolēni un viņu audzinātājas.  
Izstādes skatītāju acīm bija sarūpēti tiešām pārstei-
gumi – tādi kā  „Lauku sieva”, Velniņš, puķkāpostu 
aitiņas, dārzeņu ezis u.c. Arī rudens ziedi vāzēs ra-
dīja jauku noskaņu.  

Katram izstādes dalībniekam skolēnu līdzpārval-
des meitenes Kristiāna Šeiko un Liene Šķila pasnie-
dza atzinības rakstu. 

Paldies visiem skolēniem un viņu vecākiem par 
atbalstu.

Marita Rolmane

Izstādes apmeklētājus priecēja „Lauku sieva”. 

Olimpiskās dienas dalībnieki Pāvilostas vidusskolā. 

Olimpiskās dienas dalībnieki Vērgales sporta hallē. 
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Miķelītis piekrāvis pilnus ratus rudens 
labumu.
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Pāvilostas bibliotēka 
aicina savus lasītājus 

līdz 17. oktobrim pieteikties 
uz novadu 13. Grāmatu svētkiem, 

kuri notiks 24. oktobrī Medzē.
Programmā paredzēta tikšanās 

ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, 
Rolandu Zagorski, Andri Kiviču, Ingmāru Līdaku, 

Ingu Jērumu, Regīnu Devīti u.c. 
Būs arī dažādas radošās darbnīcas 

un atrakcijas bērniem un pusaudžiem.

Sīkāka informācija pieejama Pāvilostas bibliotēkā.

Augusta mēnesī Pāvilostas bibliotēka izsludināja konkursu „Jaunā dze-
ja”, lai rosinātu novada iedzīvotājus atklāt savu talantu, prasmes un iema-
ņas dzejoļu rakstīšanā.

Savus darbus iesūtīja trīs autori – Edīte Biģele, Ilze Jackēviča – Voit-
keviča un Reinis Trofimovs. Konkursa organizatori saka lielu paldies par 
piedalīšanos konkursā un ar autoru atļauju publicēsim viņu dzeju avīzē 
„Pāvilostas Novada Ziņas”.

  ORANŽI
kāda ir tava rudens krāsa?
man tā oranži zied,
oranži lapās spēlējas mežs
oranžās samtenēs paslēpjas vējš
oranžos lietussargos slēpjas draudzenes
oranži padebes ziedēs
kamēr rudens oranži izkvēlēs.
Tik dīvaina asara
pār tavu vaigu-rau
tik dīvaina smarža
pie loga rudenī snauž
tik dīvaini vēji auro
un jaunu gadu auž
drīz sniegi un ledi klās pelēko zemi
būs klusi un auksti
vien ilgas pēc vasaras
...un ziedu elpas
...oranži-oranži-oranži...
                     /Ilze Jackēviča-Voitkeviča/

Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā jauno sezonu 

ar 1. oktobri uzsāka 
pašdarbības kolektīvi

1. Bērnu dramatiskais kolektīvs 
2. Amatierteātris 
3. Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” 
4. Interešu pulciņš
5. Bērnu un jauniešu tautisko deju kolektīvi 
6. Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs
7. Sieviešu koris 

Deju kolektīvu vadītāji Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs īpaši aici-
na skolēnus pievienoties jau esošajiem deju kolektīviem, lai Pāvilostas 
pilsētu pārstāvētu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kos 2015. gadā (pieteikšanās pie k/n deju kolektīva vadītājas Daigas 
Cābeles vai zvanot pa tālr. Nr. 26398943).

Gaidīsim jaunus un bijušos pašdarbības kolektīvu dalībniekus uz 
aktīvu darbību jaunajā sezonā!

Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja 
Silva Vārsberga

Ar katru dienu tuvāk nāk Latvijas dzimšanas diena. Mēs 
varam priecāties, ka pie mums rudens ir zem mierīgām debe-
sīm un tā varētu būt  vienmēr, jo rudens jau tā ir pārdomu un 
nedaudz skumju laiks. 

Bet dzimšanas dienas ir svētki vienmēr, tāpēc arī mēs savu 
Latviju sveiksim no sirds, jo savu valsti mēs veidojam paši – ar 
saviem darbiem, vārdiem, mīlestību.  

Svētku pasākums ,,Tev, Latvija!’’ Vērgales kultūras namā 
notiks 14. novembrī plkst. 19.00.

Dāvāsim Latvijai labākos vārdus dzejā un dziesmās, godināsim labākos vērgalniekus 
dažādās nominācijās, kuru vārdi papildinās mūsu Goda grāmatas lappuses. No ikdienas 
steigas mums palīdzēs izrauties un atnesīs svētkus dvēselei grupas ,,Galaktika’’ svētku 
koncerts un pēc tam arī balle. Par līdzdalību ballē EUR 3,50, galdiņu rezervācijai, lūgums 

pieteikties līdz 12. novembrim pie Velgas. 

Izskan Dzejas dienu pasākums 
Pāvilostas muzejā

Septembra mēnesis visā Latvijā tiek 
dēvēts arī par Dzejas dienu mēnesi, kad 
atmiņā pārcilājam nesen izlasīto dzejas 
krājumu vai kāda dzejoļa rindas, kāds 
iedvesmojas sacerēt savu pirmo pantiņu.

Arī Pāvilostas bibliotēka katru gadu 
rīko Dzejas dienas un šogad pasākums 
notika Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā. Mazā muzeja izstāžu zālīte 
otrajā stāvā sen nebija pieredzējusi tik 
daudz apmeklētāju, tuvu pie 60 dzejas 
klausītāju un rakstītāju. 

Pasākums iesākās ar jauku Noras 
Kurmes dziedājumu, dažām Noras 
dziesmām vārdi ņemti arī no mūsu 
novadnieku dzejoļiem.

Dzejas dienu turpinājumā pa-
sākuma vadītāja Terēze aicināja 
Pāvil ostas vidusskolas 8. un 11. kla-
ses meitenes uz dzejoļu priekšlasī-
jumu, izskanēja gan Lūcijas To-
milovas, gan Smaidas Eglītes, gan 
Zigurda Pētersona u.c. dzejoļi.

Bet kas gan būtu pasākums bez 
pašiem dzejoļu rakstītājiem, un tāpēc 
bibliotēkas vadītāja Mairita uz Dzejas 
dienu pasākumu bija aicinājusi mūsu 
novada dzejniekus. Dažs labi jau zi-
nāms un pazīstama viņa daiļrade, cits 
pilnīgs jaunatklājums un netradicio-
nālāks savos uzskatos. Bet kopumā 
uz mūsu mazo novadu viņu ir ļoti 
daudz un visiem piemīt kāds ne-
aptverams šarms.

Savus dzejoļus Dzejas dienās 
lasīja – Ņina Apanaseviča (Stole-
re), Rasma Vērniece, Lūcija To-
milova, Zigurds Pētersons, Dai-
na Vanaga, Daiga Kadeģe, Jānis 
Mackus, Aivars Grava.

Pasākumā sveicām arī kon-
kursa „Jaunā dzeja” dalībnie-
kus – Edīti Biģeli, Ilzi Jackēviču- 
Voitkeviču un Reini Trofimovu. 

Bet Dzejas dienu pasākums ar 
dzejas baudīšanu vien nebeidzās. 
Pasākuma otrajā daļā visi klāt-
esošie tika aicināti turpat muzeja 
laukumā uz pankūku cepšanu un siltas tējas baudīša-
nu. Dzejas dienu pasākuma izskaņā bija pabarota gan 
dvēsele, gan miesa!

Organizatoru vārdā lielu paldies sakām muzeja 
darbiniecēm – Irinai un Sandrai, skolotājām – Annai 
Kažei, Inesei Renķei ar jauniešiem, Veltai  Citskov-

skai, Mirdzai Jansonei, Lonijai Karkovskai, Dainim 
Vītolam, šoferiem – Egonam, Dainim, Ilmāram un 
arī vērtīgo pannu saimniecēm – Sarmītei Ķipstei, In-
gai Šnorei, Martai Krugai, Edītei Biģelei.

Mairita Vītola un Marita Kurčanova

Tev, Latvija!
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Tikšanās ar fotogrāfiju autoriem
22. septembrī Pāvilostas novada pašvaldības iz-

stāžu zālē tika rīkota ceļojošās izstādes „Pāvilosta 
fotogrāfijās” darbu autoru tikšanās. 

Pasākuma laikā izstādes organizatori pastāstīja 
kā tapa izstāde, par bilžu atlasi un par daudzajām 
fotogrāfijām, kas, Pāvilostas novada tūrisma infor-
mācijas centram rīkojot konkursu „Pāvilostas no-
vads”, ir uzkrātas arhīvos. Kopā 766 fotogrāfijas, no 
kurām tika atlasītas 20 Pāvilostai raksturīgākās un 
izveidota ceļojošā izstāde. Slaidrādē tika demons-
trētas lielākā daļa fotogrāfiju, kas tapušas mūsu 
novadā un parāda to raksturīgāko šejienes dabā, 
dzīvesveidā, kultūrā un cilvēkos.

Tikšanās reizē pasākuma organizatori lūdza arī 
pašus fotogrāfiju autorus dalīties ar pieredzi un 
emocijām, kas rodas „medījot” labus kadrus. Ar 
savu vērtējumu un pieredzi dalījās gan Silvija Irēna 
Mauriņa, gan Vizma Ģēģere, kā arī Rudīte Bērziņa. 
Rudītei joprojām aktuāls ir palicis jautājums par   
vīru viņas fotogrāfijā, kas jūrmalā vāca jūras zāles. 
Arī pasākuma klātesošie neatpazina vīrieti fotogrā-
fijā.  

Ar savu redzējumu un atziņām dalījās arī fotokonkursa „Pāvilostas novads” žūrijas locekle 
Aija Ozoliņa, kura ieteica daudz labu ideju gan par fotoplenēru rīkošanu, gan par profesionālu 
fotogrāfu uzaicināšanu un pieredzes apmaiņu. Diskusijas laikā klātesošie atzina, ka ļoti noderētu 
šādas nodarbības, kas veicinātu izpratni par fotogrāfiju kā tādu un dotu pieredzi un zināšanas par 
fotografēšanu.

Pasākuma ietvaros ar rudenīgiem ziediem tika sveikti tie fotogrāfiju autori, kuru darbi aplū-
kojami ceļojošajā izstādē „Pāvilosta fotogrāfijās”, – Silvija Irēna Mauriņa, Itija Ozoliņa, Madars 
Kažis, Alberts Brūklis, Signe Perševica (Vaskopa), Edgars Ķipsts, Vizma Ģēģere, Rudīte Bērziņa, 
Inta Vīgante, Agnese Liping, Paula Sekača un Krišjānis Tūtāns. 

Lielu paldies teicām arī Dacei Bunkai un Pāvilostas vidusskolas meiteņu ansamblim, kas pasā-
kuma laikā sniedza jaukas muzikālās pauzes.

Vēlreiz savā vārdā vēlos pateikt paldies Mairitai Vītolai un Vizmai Ģēģerei par atbalstu un pa-
līdzību izstādes tapšanā, kā arī Elīnai, Silvijai, Ilzei un Santai par palīdzīgu roku, rīkojot tikšanos 
ar autoriem.

Ceļojošā izstāde „Pāvilosta fotogrāfijās» būs skatāma Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu 
zālē līdz oktobra beigām, pēc tam tā „ceļos” uz Grobiņas bibliotēku, bet vēlāk – Cīravas bibliotēkā. 
Lai gan sākotnējā iecere bija par izstādes „ceļošanu” pa Kurzemes pilsētām, pasākuma laikā izska-
nēja vēlme un ierosinājums izstādi aizvest un parādīt arī vidzemniekiem, proti, Siguldas pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem. Šo lūgumu mēģināsim izpildīt.

Izstāde tapusi Latvijas valsts mežu atbalstītā Kurzemes kultūras pārvaldes projektu konkursa, 
ko apstiprinājusi Valsts Kultūrkapitāla fonda padome, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Kul-
tūras pārvalde” administrētā projektu konkursā, projekta „Ceļojoša izstāde” Pāvilosta fotogrāfi-
jās”” ietvaros (I.D. Nr. 31/KKP).

Marita Kurčanova

„Vērgalīte” viesojas Suitos
Septembra pēdējā nedēļas nogalē Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Vērgalīte” kopā ar Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paudzes deju 
kolektīvu „Vaduguns” devās uz Alsungu, kur piedalījās Sv. Miķeļa svētkos. 

Laukumā pie Alsungas Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcas bija sabraukuši tirgo-
tāji, bet pircējus ar dziesmām un dejām priecēja dažādi kolektīvi. „Vērgalīte” uz Suitu 

novada galvaspilsētu devās ar visu savu pūru un izrādīja nesen iegūtos tautastērpus 
no dažādiem Latvijas novadiem. Jo kā norādīja kolektīva vadītāja Kristīne Jaunbrū-
na, Kurzemē un citur Latvijā ir tikpat skaisti tautastērpi kā Alsungā, kur tautastērps ir 
lielā godā un tiek uzvilkts pie katriem godiem, baznīcā ejot. Tautastērpi svētku laikā 
bija mugurā gan maziem bērniem, gan sirmiem kungiem un dāmām. Tirgū priecēt aci 
varēja pie dažādiem tautastērpu aksesuāriem – spožām saktām un izrakstītām zeķēm. 
Dejotāji arī pakonsultējās par pareizu saktu nēsāšanu, lai nesabojātu villaines. Lielu 
dejotāju piekrišanu tirgū guva arī Alsungas nacionālā vērtība – sklandrauši, ko pārveda 
arī mājeniekiem. 

Uzstājoties koncertā, „Vērgalīte” dejoja „Visi ciema suņi rēja”, „Puiši, puiši..”, „Apaļā 
polka”, „Saldus kadriļa” un kopā ar „Vadugunīm” „Abrama polku”.

S. Šenfelde

Karnevāla gājiens 
„Gribu iet uz bibliotēku!”

8. septembrī Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros Rīgā norisinājās vērienīgs 
un krāšņs karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja Latvijas Nacionālā 
bibliotēka un nodibinājums „Rīga 2014”.

Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, tai skaitā 9 dalībnieki no Pāvilos-
tas, kuri devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz „Gaismas pili”. 

Pasākumā bērniem bija iespēja demonstrēt pašu izveidoto karnevāla tērpu par mīļākās grāma-
tas tēmu, saņemt balvas, vērot cirka priekšnesumus, piedalīties „Gaismas pils” un tās lasītavu, pa-
kalpojumu un iespēju iepazīšanas spēlē, kā arī darboties radošajās darbnīcās. Pasākuma laikā tika 
prezentēta arī grāmata „Kā atmodināt Saulcerīti?”, kurā iekļauti domrakstu konkursā „Kā atmodi-
nāt Saulcerīti?” iesniegtie skolēnu domraksti. Bet karnevāla noslēgumā muzicēja „Dzelzs Vilka Jau-

no Jāņu Orķes-
tris”. 

Paldies jau-
niešiem – Unai 
Stendzei, Kristai 
Ziemelei, Sa-
mantai Sļesaren-
ko, Ilvai Bunkai, 
Samantai Bar-
sukovai, Mar-
kusam Grinhā-
genam, Jānim 
Š t o k m a n i m , 
skolotājai Annai 
Kažei un   šofe-
rim Dainim.

Pāvilostas 
bibliotēkas 

vadītāja
Mairita Vītola

Saraiķu bibliotēkas –  
saieta nama atklāšana

8. septembrī uz Saraiķu bibliotēkas – saieta nama svinīgu atklāšanu tika aicināti visi 
Saraiķu iedzīvotāji un visi tie, kuri piedalījās, palīdzēja tapt, atbalstīja un pacietīgi gai-
dīja rekonstrukcijas rezultātu.

Projekta rezultātā ēka ieguvusi jaunu jumtu, saremontētu ēkas fasādi un ārējās kāp-
nes, kā arī gaišas un mājīgas iekštelpas. Saieta nama telpās būs ne tikai bibliotēka, bet 
arī neliela saieta telpa un iespēja saņemt sociālos pakalpojumus – nomazgāties dušā un 
izmazgāt veļu veļas automātā.

Pasākumu, ar īsu uzrunu un ieskatu aizvadītajā laika periodā, atklāja Saraiķu bib-
liotēkas vadītāja Inguna Kopštāle, uzsverot, cik labi ir tad, ja apkārt ir labi draugi un 
kolēģi, kam lūgt padomu. Uz svinīgo atklāšanu bija ieradušās bibliotekāres no Vērgales, 
Ziemupes, Rīvas un Ulmales bibliotēkām, lai sveiktu savu kolēģi atremontētajās tel-
pās. Sveicēju pulkā bija arī domes izpilddirektors Alfrēds Magone un Vērgales pagas-
ta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, kultūras nama vadītāja Velga Freimane un sociālā 
darbiniece Vizma Alseika. Sveicot, atzinīgus vārdus Saraiķu bibliotekārei veltīja vietējā 
uzņēmēja Ilma Ruduša, atzīmējot, ka vienmēr bijusi laba sadarbība un nekad nav sa-
ņemts neviens atteikums. 

Svētku dienā, par prieku visiem apmeklētājiem muzicēja Nora Kurme no Vērgales. 
Bibliotēkas vadītāja lielu paldies saka Pāvilostas novada domei, Vērgales pagasta pār-

valdei, projekta izstrādātājai Vizmai Ģēģerei un celtniecības firmai „Taigers”. Paldies 
arī rūķīšiem vasaras garumā – Aijai, Intai, Vilnim un Visvaldim! Paldies arī Albertam 
Muceniekam par transporta  pakalpojumiem svinību dienā!

Vita Braže

Ceļojošās izstādes viena no fotogrāfiju 
autorēm – Rudīte Bērziņa.
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Vērgales bibliotēkas kolēģes sveica Saraiķu bibliotēkas vadītāju.

Fo
to

: M
. V

īto
la

Bērni saposušies maskās, gatavi doties karnevāla gājienā. 
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Pāvilostas novada pašvaldība ir 
realizējusi ELFLA pasākuma „Vie-
tējās attīstības stratēģijas” projektu 
„Skeitparka rekonstrukcija Pāvilos-
tas stadionā”, I.D. Nr. 14-02-LL09-
L413201-000037. Projekta ietva ros 
tika uzbūvētas jaunas un atjaunotas 
vecās skeitparka rampas un to ele-
menti, atbilstoši jaunākajām mūs-
dienu prasībām un projekta mērķim: 
modernizējot-izgatavojot un uzstā-
dot papildus konstrukcijas Pāvilostas 
skeitparka aprīkojumam, veicināt jau-
niešu fiziskās aktivitātes, to dažādo-
šanu un republikas mēroga sacensību 
organizēšanu Pāvilostā. Kopējās pro-
jekta izmaksas sastāda 5458,54  EUR, 
tai skaitā attiecināmās izmaksas sa-
stāda 4511,19 EUR. Projekta līdzfi-
nansējumu sastādīja Aivja Bērznieka 
atbalstītais projekts „Pāvilostas skeit-
parka atjaunošanas 1. kārta” šā gada 
Pāvilostas kultūras un izglītības pro-
jektu konkursā, kur projekts ieguva 
700  EUR lielu finansējumu ar nosa-
cījumu, ja projekts piesaistīs pamata 
finansējumu no LEADER projektiem, 
kas arī tika izdarīts.   

Rampu atjaunošanas darbus veica 
SIA „ĀĶAGALS” sadarbībā ar bied-
rību „RAVE Team”, kas nodarbojas ar 
bērnu un jauniešu apmācību un sacen-
sību organizēšanu skeitošanā Liepājā. 

Skeitparks tika atklāts 20. septembrī 
ar pirmām ekstrēmo sporta veidu sa-
censībām septiņu gadu laikā „Neptūna 
kauss Pāvilosta 2014”.

Sacensībās piedalījās 34 braucēji, 
kuri startēja BMX iesācēju, amatieru 
un meistaru klasēs, kā arī disciplīnā 
ekstrēmā skrituļošana – iesācēju un 
meistaru klasēs. Sacensības atklāja 
„RAVE Team” menedžeris Agris Klēpis, 
kā arī sporta organizators Aldis Barsu-
kovs. 

Sacensības „Neptūna kauss” nori-
tējušas ļoti veiksmīgi, daudz braucēju 
atzīst, ka Pāvilostas skeitparks ir diez-
gan mazs un saspiests, taču trenēšanās 
tajā ir patīkama un parku ir iespē jams 
ļoti labi izmantot dažādu triku veikša-
nai. Šī atziņa no braucēju puses motivē 
veikt atkārtotas šāda veida sacensības 

arī turpmākos gadus, kā arī censties 
atjaunot skeitparku pavisam un orga-
nizēt ekstrēmā sporta veida nometnes 
vasarās. 

Rezultāti sekojoši:
Inline AM
1. Roberts Ludāns
2. Hardijs Odiņš
3. Gvido Klims
Inline PRO
1. Niklāvs Katlaps
2. Andris Kreicburgs
3. Linards Odiņš
4. Dāvis Krauze
5. Valters Grasmanis
6. Dāvis Bērznieks
BMX iesācēji:
1. Raivo Naiverts
2. Mārtiņš Štelmahers
3. Ralfs Bārtnieks
4. Patriks Bumbulis
BMX AM:
1. Guntis Atmats
2. Patriks Petrovs
3. Rūdolfs Kronlaks
4. Ansis Rudzājs
5. Lauris Atmats
6. Madars Ivanovs
7. Roberts Berķis
8. Helvijs Sprūds
9. Henrijs Tomilovs
BMX PRO:
1. Viktors Kronbergs
2. Gints Apinis
3. Kārlis Dzērve
4. Tomass Grīnbergs
5. Kalvis Lazdiņš
6. Valters Klēpis
7. Arturs Pilats
8. Aivis Bērznieks
9. Ivars Stengrēvics

10. Niks Niklāvs
11. Guntis Atmats
12. Roberts Klēpis 

Projekta koordinatore 
Vizma Ģēģere 

un BMX braucējs  Aivis Bērznieks

VISLATVIJAS SPĒKA DIENA 
PĀVILOSTĀ!

14. septembrī notika Vislatvijas spēka diena, 
kur viens no Latvijas 95 punktiem tika rīkots arī 
Pāvilostas stadionā. Sacensību noteikumi sekojo-
ši – katrs dalībnieks pie vingrošanas stieņa pievel-
kas pēc spējām un sportiskās sagatavotības. 

Meiteņu grupā piedalījās tikai Ramona Rolma-
ne, kura uzrādīja ļoti labu rezultātu, pievelkoties 
pie vingrošanas stieņa 8 reizes. Savukārt zēnu 
grupā piedalījās 17 dalībnieki, sīvā cīņā par uzva-
rētāju kļuva Ansis Rudzājs pievelkoties 22 reizes, 
2. vietā Kristaps Klaks pievelkoties 21 reizi, bet 
3. vietā Elvis Vīgants pievelkoties 18 reizes.

Kopējais pievilkšanās reižu skaits Pāvilostas 
punktā 149 reizes.

Paldies sportistiem, 
kuri piedalījas Spēka 
dienā!

Aldis Barsukovs,
Pāvilostas 

sporta organizators
Spēku dienu uzvarētāji: no kreisās – Ansis Rudzājs, Kristaps Klaks, El-
vis Vīgants, uz rokām – Ramona Rolmane.

Vingro kopā ar mums
17. septembrī Vērgales kultūras namā 

atsākās vingrošanas nodarbības pie tre-
neres Annas Apenes. Pirmajā atkalredzē-
šanās reizē pēc spraigas vingrošanas, ar 
interesantu stāstījumu un fotogrāfijām, 
Anna mūs aizveda neklātienes ceļojumā 
uz Ameriku.

Lasi uzmanīgāk, jo varbūt ir vērts pa-
domāt. Nodarbības vingrošanā tagad 
notiek trešdienās no plkst. 17.20 vienu 
stundu. Ir nelielas izmaiņas maksāšanas 
kārtībā. Ja maksā par visu mēnesi uzreiz, 
tad viena nodarbība ir divi euro, bet ja 
maksā tikai par nodarbību, tad trīs. Pava-
sarī projektu konkursā mūsu vingrošanai 

piešķīra 285 euro. Par šo naudu mēs esam 
iegādājušās hanteles un vingrošanas len-
tas, kas ļaus vēl labāk un dažādāk izpil-
dīt vingrojumus. Lielie rudens darbi būs 
aiz muguras un varbūt ir laiks padomāt 
arī par savu organismu, jo fiziskais darbs 
nenodarbina visas muskuļu grupas. Ir va-
jadzīga tikai neliela piespiešanās un sevis 
patiesa mīlēšana. Diena un reize, kad gri-
bēsi piebiedroties mūsu veselīga dzīves-
veida atbalsta pulciņam, tuvojas. Gaidām 
Tevi un Tu sapratīsi – tas ir to vērts! 

Uz tikšanos trešdienās 
Vērgales kultūras namā

 aicina Velga un Anna

„Vērgales karpa 2014”
No 26.–28. septembrim pie Vērgales centra dīķa norisinājās ikgadējās makšķerēšanas sacensī-

bas „Vērgales karpa 2014”. 
Šajās saulainajās rudens dienās Vērgalē notika ceļojošā kausa izcīņa karpu makšķerēšanā. Uz sacen-

sībām ieradās 5 komandas. Makšķerēšanas sacensību organizators Aivars Sprudzāns pastāstīja, ka pē-
dējā brīdī dalību sacensībās atteikušas 2 komandas, bijis ļoti daudz mušu un dažubrīd slikti ķērušās zi-
vis, 2 komandas vispār palikušas bez loma, taču noslēgumā dalībnieki bijuši gandarīti par sacensībām. 

1. vieta Ventspils – Liepājas komandai (7 zivis un 42,2 kg); 
2. vieta komandai „Marija” (6 zivis un 39,5 kg); 
3. vieta RJ „CARP” komandai (2 zivis un 10,4 kg);
Lielāko zivi īsi pirms sacensību noslēgumā izvilka Vladimirs Babaicevs. 
Visas izvilktās zivis tika „amnestētas” un palaistas atpakaļ Vērgales centra dīķī! 

Vita Braže
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Šajā gadā Latvijas alterna-
tīvās motosporta asociācijas 
(L.A.M.A.) rīkotajās sacensībās 
Open Run klasē piedalījās arī 
pāvilostnieks Artis Gāliņš. No 
desmit posmiem Artis piedalī-
jās astoņos.

Visas trases, kur norisinājās 
L.A.M.A. rīkotās sacensības, 
bija svešas un nezināmas.  Aiz-
braucot uz kārtējo posmu, maz 
bija laika, lai iepazītu trases 
īpatnības un viltības. Praktiski 
visas trases bija jāiepazīst kva-
lifikācijas brauciena laikā, kur 
tai pašā laikā bija arī jāuzstāda 
pēc iespējas labāks apļa laiks, 
lai sacensībās būtu labāka starta 
vieta.

Arta šī gada pirmās sacensī-
bas notika 3. maijā Burtniekos, 
otrā L.A.M.A. rīkotajā posmā. Kvalifikācijas braucienā 
viņš uzrādīja otro labāko laiku, bet pirmajā  braucie-
nā Artis finišēja 3.vietā, arī otrajā braucienā Artis no-
brauca pa trešo vietu, tāpēc kopvērtējumā viņš izcīnīja 
3. godalgoto vietu.

Vēlāk visu vasaru sekoja L.A.M.A. rīkoto sacensību 
posmi gan Saldū, „Silavotiņu” mototrasē, gan Limba-

žos, gan Iecavas „Zorģu” mototrasē, kā arī Alojas mo-
torasē un  Madonas „Kusas” mototrasē. 

Sīkāk par to, kā Artim gāja šajos posmos, lasiet 
informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” no-
vembra numurā.

Ar Arti sarunājās Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostnieks 
piedalās motokrosa sacensībās
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      INFORMĒ  LAD

TIKS  SNIEGTS  ATBALSTS 
KŪTSMĒSLU  KRĀTUVJU  BŪVNIECĪBAI 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts at-
balsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēs-
lu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un 
stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt 
lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās 
darbības rādītājus un konkurētspēju. 

Sešpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku saimniecī-
bu modernizācija” lauku saimniecībām notiks no 2014. gada 
17. oktobra līdz 2014. gada 19. novembrim. Kopējais pub-
liskais finansējums pasākumam ir 2 000 000 EUR, projektu 
īstenošanas vieta – visa Latvijas teritorija. Iesniegto projektu 
īstenošanas beigu datums ir 2015. gada 1. jūlijs.

Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma 
aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteik-
tas 30  EUR/m³, virszemes metāla konstrukciju krātuvēm 
40 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm maksimālās 
attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir 
noteiktas 49,80 EUR/m³.

Plašāka informācija par atbalsta pretendentiem, atbalsta 
intensitāti un citiem jautājumiem, kā arī projekta iesnieguma 
veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atro-
dami LAD mājas lapā www.lad.gov.lv. Projekti tiks īstenoti 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pa-
sākuma ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas lau-
kumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

LAD IR SAGATAVOJIS ATBALSTA RĪKU 
LAUKSAIMNIEKIEM – ZAĻINĀŠANAS KALKULATORU

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu jauno zaļināšanas 
prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kal-
kulatoru (https://eps.lad.gov.lv/greenery_calculator).

Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, 
lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļinā-
šanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī vēl ir jāveic 
papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt infor-
māciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno 
audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski no-
zīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski 
aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un 
vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā. 

Kalkulators ir pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv un 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Lai to izmantotu, 
nav nepieciešams būt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistē-
mas (EPS) klientam. 

LAD atgādina, ka, lai 2015. gadā saņemtu platību maksāju-
mus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Pamatā 
platību maksājumi 2015. gadā sastāvēs no divām galvenajām 
daļām – Vienotā platību maksājuma un maksājuma par kli-
matam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļi-
nāšanu. Saimniecībām, kuru aramzemes platība būs 10 ha un 
vairāk, zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti. Plašāka 
informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem 
ir publicēta LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”.

LAD aicina visus lauksaimniekus savlaicīgi reģistrēties 
EPS, jo 2015. gadā, lai pieteiktos platību maksājumu saņem-
šanai, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība būs 10 ha un 
vairāk, reģistrēties EPS vajadzēs obligāti. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos var vērsties pēc kon-
sultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot  
e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

IZSLUDINĀTA JAUNA KĀRTA PASĀKUMAM
 „MEŽA EKONOMISKĀS VĒRTĪBAS UZLABOŠANA”

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana” ar kopējo publisko finansējumu EUR  1  045 400 
(viens miljons četrdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro).

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2014. gada 31. oktobra līdz 2014. gada 1. decembrim.

 Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, 
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, maz-
vērtīgu mežaudžu nomaiņa.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 
2015. gada 15. augustam.

Pretendējot uz atbalstu Atbalsta pretendentam jāievēro 
de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi 
tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sada-
ļā – Atbalsta veidi > Projekti un investīcijas >Atbalsta pasāku-
mi vai Atbalsts mežsaimniecībai.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas lau-
kumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). 

IZSLUDINĀTA JAUNA KĀRTA PASĀKUMAM 
„ARODAPMĀCĪBAS UN INFORMĀCIJU PASĀKUMI”

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) pasākumam „Arodapmācības 
un informāciju pasākumi” ar kopējo publisko finansējumu 
347 052 EUR (trīs simti četrdesmit septiņi tūkstoši piecdes-
mit divi eiro). Iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 
29. oktobra līdz 2014. gada 28. novembrim. 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu iz-
pratni par lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu 
apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas 
prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecī-
bas un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produk-
tus) nozarēs.

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas mācības par efektīvu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanu, 
vidi saudzējošām tehnoloģijām, ilgtspējīgu dabas resursu ap-
saimniekošanas metožu lietošanas, kā arī produktu kvalitātes 
un pievienotās vērtības paaugstināšanas un savstarpējās at-
bilstības prasību ievērošanas jomā.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015. gada 
1. jūnijs.

Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas ir atro-
damas mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Pro-
jekti un investīcijas/Atbalsta pasākumi/111-Arodapmācībās 
un informācijas pasākumi.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  re-
ģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta die-
nesta Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu ap-
kalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē 
(tālr. 67095000). 

Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt projektus  
pasākumā 

„ZVEJAS UN AKVAKULTŪRAS PRODUKTU 
APSTRĀDE UN MĀRKETINGS” 

un pasākumā
„INVESTĪCIJAS RAŽOŠANAS, PĀRSTRĀDES VAI 

MĀRKETINGA IEKĀRTĀS UN INFRASTRUKTŪRĀ” 
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaim-
niecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākuma 
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” 
astotās kārtas un pasākuma  „Investīcijas ražošanas, pārstrā-
des vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” devītās kār-
tas ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no  2014. gada 
20. oktobra līdz 2014. gada 20. novembrim.

Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 
un mārketings” astotās kārtas pieejamais publiskais finansē-
jums ir 4 935 506 EUR (četri miljoni deviņi simti trīsdesmit 
pieci tūkstoši pieci simti seši euro).

Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras pro-
duktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un dar-
ba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt 
produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju 
produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju 
apstrādes blakusproduktus un atkritumus. Pasākuma ietva-
ros atbalsta investīcijas apstrādes uzņēmumu ražošanas būvju 
jaunbūvē, esošo būvju rekonstrukcijā (ieskaitot nepieciešamo 
būvmateriālu iegādi), kā arī jaunu iekārtu, tehnikas un aprīko-
juma iegādi un uzstādīšanu, kas nodrošina ražošanas procesus 
vai ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izman tošanu.

Pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārke-
tinga iekārtās un infrastruktūrā” devītās kārtas pieejamais 
publiskais finansējums ir 348 565 EUR (trīs simti četrdesmit 
astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro).

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pār-
strādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ievie-
šanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares 
pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu 
interešu īstenošanai veic komersanti. Pasākuma ietvaros ir 
iespējams veikt investīcijas akvakultūras, zivju apstrādes un 
pārstrādes iekārtās un infrastruktūrā. Pasākuma ietvaros nav 
attiecināmas investīcijas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu 
peļņas gūšanai un mazumtirdzniecību.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 
2015. gada 31. augustam.

Projektu iesniegumu veidlapas un metodiskie norādījumi 
to aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs vai LAD klientu apkalpošanas centrā Rīgā, 
Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67095000).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, pa-
rakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, 
var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Zivsaimniecības daļa
Tālrunis: 67027235      

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000

VID piedāvā atbalstu 
Krievijas embargo skartajiem 

un finansiālās grūtībās 
nonākušiem uzņēmējiem 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka no šo-
dienas, 2014. gada 1. oktobra, vairākām uzņēmumu kategorijām pieejams 
plašāks valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā. Atbalsta pasākumi 
nodokļu saistību izpildes jomā ir noteikti uzņēmumiem, kurus tieši skāruši 
Krievijas Federācijas noteiktie importa ierobežojumi, uzņēmumiem, kurus 
Krievijas embargo skāris pastarpināti, kā arī finansiālās grūtībās nonāku-
šiem uzņēmumiem, kas labprātīgi apliecinās apņemšanos samaksāt kavētos 
nodokļus. 

Atbalsta pasākumi Krievijas Federācijas noteikto importa ierobežo-
jumu skartajiem uzņēmumiem

No 2014. gada 1. oktobra uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu 
termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto iero-
bežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu 
rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt un atlikt uz laiku līdz pieciem 
gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem. 

Uzņēmumam ir jāvēršas VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termi-
ņa iestāšanās1 un ir jāizpildās vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1)  nodokļu maksātāja tādu eksporta darījumu īpatsvars uz Krievijas 
Federāciju, kas pakļauti Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam, 
ir lielāks par 10 procentiem no kopējā realizācijas apjoma;

2) nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteik-
tajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai 
ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm 
vismaz 10 procentu apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspe-
dīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti 
piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakal-
pojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegā-
des) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo pakalpojumu apjoms.

Pozitīva lēmuma gadījumā VID rakstveidā vienosies ar nodokļu maksā-
tāju par parāda samaksas grafiku, ņemot vērā šādus faktorus: 

1) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus regulējošajos normatīvajos 
aktos noteiktos nodokļu maksājumu samaksas termiņus;

2) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav 
konstatēti pārkāpumi.

Atbalsta pasākumi Krievijas Federācijas noteikto importa ierobežo-
jumu netieši skartajiem uzņēmumiem

Tie uzņēmumi, kurus Krievijas noteiktie importa ierobežojumi skāruši 
pastarpināti, no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 9. augustam likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 1. punktā2 noteiktajos 
gadījumos četru nodokļa pagarinājumu vietā varēs saņemt sešus nodokļu 
pagarinājumus vienā nodokļu veidā. Arī šajā gadījumā nodokļu maksātā-
jam ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās ir jāvēršas VID 
ar motivētu rakstveida iesniegumu 

VID vērš uzmanību, ka audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā 
aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas sa-
maksu turpmāk varēs sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem (likums 
vairs neparedz iespēju maksājumu atlikt). 

Atbalsta pasākumi finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem
No 2014. gada 1. oktobra finansiālās grūtībās nonākušajiem nodokļu 

maksātājiem ir iespēja saņemt VID atbalstu nokavēto nodokļu maksājumu 
veikšanā, nosakot tiem samaksas termiņu uz laiku līdz pat trim gadiem. 
Šāda iespēja paredzēta nodokļu maksātājiem, kuri vienlaikus atbilst šādiem 
trim kritērijiem:
 par nokavētajiem nodokļu maksājumiem ir spēkā esošs lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda piedziņu;
 lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda piedziņu ir pie-

ņemts ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem;
 nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tie-

siskās aizsardzības process.
Šajā gadījumā nodokļu maksātājam jāvēršas VID ar motivētu rakstveida 

iesniegumu, kurā labprātīgi jāapliecina apņemšanās samaksāt kavētos no-
dokļus. Pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi 
pieņemšanas tiks pārtraukts aktīvs nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas 
process (piemēram, atsaukti inkasācijas uzdevumi).

Papildus VID vērš uzmanību, ka mainās arī VID un nodokļa maksātāja 
vienošanās līguma noslēgšanai nosacījumi3, proti, no 2014. gada 1. oktobra 
vienošanās līgumu var noslēgt arī par datu atbilstības 2014. gada 1. oktobra 
pārbaudes rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā un vie-
nošanās līgumā noteiktos maksājumus var veikt gada laikā pēc tā noslēgša-
nas dienas. 

Minētos atbalsta pasākumus nosaka 2014. gada 18. septembrī Saeimas 
pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu 
un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu 
apkalpošanas centrā vai sūtīt jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu 
Kontakti / Uzdot jautājumu VID. 

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 26351438; e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 

1 Attiecībā uz nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies pēc 
2014. gada 8. augusta līdz 2014. gada 1. oktobrim, likumā paredzētais iesnieguma iesniegšanas 
termiņš ir nosakāms, skaitot no 2014. gada 1. oktobra.
2 24. pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija 
(1) Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20. pantam administrē konkrētos nodok-
ļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības:
1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, no-
dokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai 
iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstvei-
dā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku.
3 VID un nodokļa maksātāja vienošanās līguma noslēgšanai nosacījumi noteikti likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” 41. pantā. 
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2014. gada  OKTOBRISpaZIŅojumi

  RELIĢISKĀS  ZIŅAS

  PATEICĪBA

  SLUDINĀJUMI

 
 Pāvilostas kultūras namā 11. oktobrī plkst. 16:00 muzikāls pasākums 

„Miljons laimes mirkļu”. Uzstāsies dažādas grupas un solisti, deju grupa un 
notiks citas jautras aktivitātes, tiks stāstīti patiesi dzīvesstāsti. Ieeja bez maksas. 
Vairāk informācijas www.priekavests.lv. 
 Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” 13. oktobrī 

plkst.  9:00 viesosies komponists Didzis Rijnieks ar koncertu „Tas man 
patīk”. Ieejas maksa EUR 1,20.
 Tas siltums, ko izstaro sirds,
 lai nezūd, lai paliek un mirdz!
Pāvilostas kultūras namā 2014. gada 18. oktobrī plkst. 14:00 notiks 

pensionāru atpūtas vakars „TURAMIES KOPĀ”. Dalības maksa 2,00 EUR. 
Pieteikties pie Austras „Bodītē-99” līdz š. g. 15. oktobrim. Pasākumu organizē 
pensionāru padome „Varavīksne”.
 Pāvilostas bibliotēkā 31. oktobrī plkst. 15:00 notiks pasākums „Roman-

tiskais rudens detektīvs”, kura laikā būs iespēja tikties ar detektīvrakstnieci 
Daci Judinu un mūziķi Arturu Kiseļovu.
 Š. g. 7. novembrī plkst. 18:00 Pāvilostas kultūras namā viesosies klaunu 

šovs „OKI-DOKI” – dažādi dzīvnieki, burvju triki, žonglieri. Izklaidējošu cirka 
programmu piedāvā komiķu grupa „Grog”. Ieejas maksa skolēniem 1,00 EUR, 
pieaugušajiem 1,50 EUR.
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 3. oktobra skatāma Mārtiņa 

Rozes fotogrāfiju izstāde „MĀRTIŅROŽU LAIKS”.
 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) līdz 

oktobra vidum skatāma ceļojošā izstāde „PĀVILOSTA FOTOGRĀFIJĀS”. 
Pāvilostas novada TIC jau vairākus gadus rīko foto konkursu „Pāvilostas 

novads”, kā rezultātā ir uzkrājušās daudz iespaidīgu un profesionālu fotogrāfiju 
par Pāvilostu un tās apkārtni. Vēloties popularizēt labākās no šajos gados 
iesniegtajām fotogrāfijām un kā dāvanu pasniedzot Pāvilostas pilsētai 135. gadu 
jubilejā, Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola sadarbībā ar sabiedrisko 
attiecību speciālisti Maritu Kurčanovu izveidoja ceļojošo fotogrāfiju izstādi 
„Pāvilosta fotogrāfijās”. Sadarbojoties ar Kurzemes zonas bibliotēkām izstāde 
tiks parādīta arī plašākā mērogā, tādā veidā popularizējot savu pilsētu. Oktobra 
beigās izstāde būs skatāma Grobiņas bibliotēkā.

Izstāde tapusi Latvijas valsts mežu atbalstītā Kurzemes kultūras pārvaldes 
projektu konkursa, ko apstiprinājusi Valsts Kultūrkapitāla fonda padome, 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” administrētā pro-
jektu konkursā, projekta „Ceļojoša izstāde „Pāvilosta fotogrāfijās”” ietvaros 
(I.D. Nr. 31/KKP).
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma izstāde „JAUNIEGU-

VUMI  SENATNES LIECĪBAS”. No muzeja jaunieguvumiem –  pēdējo piecu 
gadu laikā iegūtiem 538 eksponātiem – izstādes veidotāji izvēlējās 118 līdz 
šim neparādītus sadzīves un rakstiskos priekšmetus. Izstāde ieskicē pagājušā 
gadsimta 60-tos gadus, kad mūziku atskaņoja uz platēm koferu patafonos un 
parādījās pirmie melnbaltie televizori. Izstādē apskatāma arī tā laika bufete, 
galds, trauki un trīs radiolas, kā arī bijušo pāvilostnieku plašu  kolekcija, 
kuras izgatavotas Rīgas ierakstu un skaņuplašu fabrikā, un padomju laiku 
strādnieku ziemas apģērbs. 

 Vērgales kultūras namā 18. oktobrī plkst. 22:00 „RUDENS BALLE” 
kopā ar grupu „Vēja brāļi”, pie bungām – Emīls Akerfelds. Ieejas maksa 
3,50 EUR. Galdiņu pieteikt pie Velgas pa tel. 29189223.

Tu dzimusi starp rudens bērniem,
To dzīvei rudens krāsas klāt,
Un rudens vēju dotās dziesmas, 
Tev savā mūžā izdziedāt. 
Ik grūtībās tev lepnai stāvēt, 
kā mārtiņrozes salnās stāv, 
Un atvasaras silto gaismu 
Līdz pavasarim saglabāt. 
Nāk rudens atkal tavā sētā, 
Un vēl viens gads ir mūžam klāt. 
Tas pildīsies ar priekiem, bēdām, 
Varbūt būs mazliet bagātāks. 
                           /Lauma Daugiša/

Gintu JURIKU, Andreju PETROVU, Olgu SAVARINU,
Ivetu VINKLERI, Dzintaru VINOVSKI, Gundaru MILTIŅU, 

Jāni BIBI, Nauri BUMBULI, Jāni GRASMANI, Baibu PORIŅU, 
Kristīni ŠAKINU, Ilonu MATELSONI!

Pilngadniekus – Agiju BUNKU, Ģirtu JAKOVĻEVU 
un Alīnu ROGU!

MŪŽĪBĀ
Gatis ZIEDIŅŠ  (21.05.1964.–01.09.2014.)

Vilma NIEDOLA (07.08.1925.–11.09.2014.)
Alīda VINOVSKA  (27.08.1932.–18.09.2014.)

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 28. oktobrī

plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē 
plkst. 12.30 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Almu STRAUTIŅU – 90
Lidiju KREIDENU – 88

Andreju KRISTAPSONU – 87
Marzeldu PUĶEVICU – 86

Alfredu GRĪNIŅU – 86
Valentīnu FREIMANI – 85

Kārli EIZENGRAUDIŅU – 84
Ritu ERNŠTEINI – 84  

Hesami HANANOVU – 84
Leonīdu REBUKU – 83
Valēriju RUDZĀJU – 83

Amāliju Līnu GRUNTMANI – 81
Emīliju LOSĀNI – 81

Billi PLIENIŅU – 81
Alfrēdu DRAUGU – 75

Elzu LAZARENOKU – 75
Dzintru DEVIŅU – 70
Arvīdu DRĪLIŅU – 65

Gaļinu GUDEVICU – 65
Rudīti RITUMU – 65
Silviju BARKU – 60

Vitautu KĻAVIŅU – 60
Alfrēdu MAGONI – 60

Irēnu OZOLU – 60
Jāni ZARIŅU – 60

  9:00  Pāvilostas novada dome
  9:30  Pāvilostas tirgus laukums
10:00  Pāvilostas PII „Dzintariņš”
10:30  Sakā pie „Pagasta mājas”
10:50  Pāvilostas vidusskola
11:10  Pansionāts (Cīruļu iela 6)
12:50  Vērgales skola

13:15  Vērgales centrs, k/n
14:00  Ziemupe
15:00  Saraiķi
15:30  Ploce
16:30  Rīva
Nedaudz par mums: 
           www.skriverusaldumi.lv 

10. novembrī
būs iespējams iegādāties
„Skrīveru saldumus”

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums
„Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente
Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2014. gada 29. oktobrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada 
domē (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 800 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

VĒRGALĒ

„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” 
/Jāņa ev. 14:6/

■ Sākot ar š. g. 5. oktobri dievkalpojumi Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila ev. 
luteriskajā baznīcā notiks katru svētdienu plkst. 13:00. Pēc Dievkalpojuma visi 
mīļi aicināti uz Bībeles stundu.

„Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem 
pieder Debesu valstība.”„     /Mat. ev. 19:14/

■ Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila ev. luteriskajā baznīcā Svētdienskola no-
tiek mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst. 11:30.

 Daktere R. Vītola pacientes Vēr-
gales ambulancē pieņems 20.  oktob-
rī. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales 
ambulancē vai pa telefonu 63490739.
 Pāvilostas novadpētniecības mu-

zejs aicina iedzīvotājus ziedot-dāvināt 
muzejam vecās, melnās pannas. Papil-
dus informācija pa tel. 63498276 vai 
29226273.
 Pārdod kartupeļus no Sakas pa-

gasta saimniecības ar piegādi mājās, 
cena 0,22 EUR/kg. Tel. 26302685.
 Pārvietojamās pirts noma.

Lielisks veids, kā jauki un veselīgi 
pavadīt brīvo laiku ģimenes un draugu 
lokā, praktiski jebkurā Jūsu izvēlētajā 
vietā un laikā. Kā arī oriģināla pārstei-
guma dāvana pirts cienītājam, (pieeja-
mas arī dāvanu kartes). Pirmajai pirto-
šanās reizei – malka, viena pirts slotiņa 
un aukstais ūdens ir ieklauti cenā. Cena 
90 eiro diennaktī (24 h). Mob. 20300049.

MOBILAIS MAMOGRĀFS
Sievietes tiek aicinātas veikt 

krūšu izmeklējumus tuvāk savai 
dzīvesvietai! Veselības Centrs 4 
mobilais mamogrāfs Pāvilostā 
ieradīsies 24. oktobrī, pie veselības 
un sociālā centra (Lejas ielā 10).

➢ Uz mamogrāfa pārbaudi iz-
brauc TIKAI pēc iepriekšēja pie-
raksta!

➢ Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros, izmeklējums 
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 
datuma).

➢ Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta 
norīkojumu – izmeklējums maksā 
EUR 2.85.

➢ Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā 
ārsta norīkojumu, kuram NAV lī-
gumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 
67 14 28 40 un 27 86 66 55. Sīkāka 
informācija www.mamografija.lv 
vai uz e-pastu info@mamografija.lv

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarīt.

Rokdarbu pulciņš „Spundiņš” 
atsāk darbu 13. oktobrī plkst.  12:00 
pensionāru telpā (Pāvilostā, Dzintaru 
ielā 73, 2.  stāvā) un aicina jaunas da-
lībnieces.

Pensionāru apvienība „Varavīksne”

OPTIKAS „ELEGANT OPTICS” 
Speciāls piedāvājums

BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE
17. oktobrī plkst. 10:00

Pāvilostas kultūras namā 
(Dzintaru iela 47)

Redzi pārbaudam ar rokas NIDEK 
ARK-30 Autorefraktometru/Kera-
tomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu 
nosaka ar GL-7000B auto lensmetru. 
Acu spiedienu mēra ar bez kontakta 
Reichart PT100 portable NCT tono-
metru.
IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES:

➢ Piedāvājam BEZMAKSAS RĀ-
MĪŠU  kolekciju. Jūs maksāsiet tikai 
par briļļu lēcām un izgatavošanu.   

➢ Brilles pēc pasūtījuma.
➢ Saules brilles.
➢ Acu spiediena mērīšana 5 € 

(glaukomas un kataraktas profilak-
tikai  rekomendējams acu spiedienu 
pārbaudīt vienu reizi gadā).

Lūdzam reģistrēties 
pa tālruni 20454444. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
oktobrī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

SVEICAM

Alvi ĀBELI un Aritu VANAGU, 

Igoru NORVAIŠU un Lieni PĒTERSONI

kāzu dienā!

Liepājas Diakonijas centra vārdā sirsnīgi pateicamies Vērgales, 
Saraiķu un Ziemupes iedzīvotājiem, kuri ziedoja savu lauksaimnie-
cības produkciju 4. oktobrī Liepājā notikušajiem Ābolu svētkiem.

Rasma Vērniece

Sveicam
Agnetu un Gati ŠLANKAS 

ar dēla HUGO piedzimšanu!
Ievu VARKALI un Sandi VECVAGARU 
ar dēla RŪDOLFA piedzimšanu!
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