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informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas
Atbildības 
deficīts

Šī tēma ir aktuāla nu jau 
ilgāku laiku, tā ir visnotaļ 
sāpīga un ne visai ērta zinā-
mai cilvēku auditorijai. Daži 
par to vienkārši neko ne-
grib dzirdēt, nopukojas un 
uzskata to tikai par saceltu 
vētru ūdens glāzē, taču lietas 

būtība ir nopietna un samilzusi, neskatoties uz nemitīgajiem 
centieniem darīt kaut ko lietas labā. Gadiem ritot uz priekšu, 
pamesto dzīvnieku problēma kļūst aizvien aktuālāka, tā lielā 
ātrumā plešas plašumā un dažubrīd liekas, ka tā ir kļuvusi par 
nebeidzamu cīņu ar vējdzirnavām. To pilnīgi noteikti veido 
daudzu līdzcilvēku attieksme un bezatbildīgas rīcības sekas. 
Ir iestājies atbildības deficīts. Tiesa, uzņemties atbildību nav 
viegli. Dzīvniekus esam pieradinājuši tā, ka tie ir pilnībā atka-
rīgi no mūsu gādības un labvēlības, esam padarījuši viņus par 
saviem ģimenes locekļiem. Klasisks piemērs – bērns ļoti vēlas 
dzīvnieciņu, kaprīzā „es gribu” iespaidā parasti vecāki to arī 
iegādājas, taču rudenī mīļmantiņa pilsētas dzīvoklī ir kļuvusi 
par problēmu gūzmu tā, ka nekas cits neatliek, kā tikt no tās 
vaļā... Pastāv arī vēl citi varianti, bet populāra ir arī atbrīvo-
šanās no visa liekā, atbraucot uz laukiem. Cik gan bieži biju-
ši gadījumi, kad lauku teritorijās pie autobusu pieturām tiek 
atrasti atkritumu maisi ar dzīvu saturu, kādu liktenis atvedis 
pie veikala, citu izmetis šosejas malā. Šodien vēl nē, nodomā 
cilvēks un izmet kaķi. Būšu atbildīgs par pieradināto kaut kad 
citu reizi – pēc Lieldienām, pēc Jāņiem, tikai nezin kurā gadā. 
Bet patversmes pildās strauji un raidījumos, interneta portālos 
un citviet nemitīgi tiek aicināts palīdzēt. Palīdzēt atrast mājas 
šiem, lielās „daudzbērnu ģimenes” bērniem. Protams, nav jau 
jāraud un bez jēgas jāsēro par patversmes iemītniekiem, tomēr 
jāaizdomājas, ka gandrīz katram no viņiem kaut kur ir saim-
nieks. Tāpat kā bērnu namā, kur arī gandrīz katram bērnam ir 
dzīvi vecāki... Bet tas, savukārt, liecina, ka ar mūsu sabiedrību 
kaut kas tomēr nav kārtībā. Un ko gan šodien teiktu Mazais 
princis? Domāju, ka ikvienam dzīvē ir nācies dzirdēt citātu no 
šī stāsta – „Tu esi atbildīgs par to, ko esi pieradinājis!”. Atliek 
vienīgi cerēt, ka katrs saņem pēc nopelniem. Un stāsti ar lai-
mīgām beigām, jeb laimīgie stāsti tomēr eksistē, bet tiem ir 
divas daļas jeb posmi. Pirmais, kad jāiziet cauri ciešanām, sā-
pēm, pat nodevībai. Otrs, kad jau ir paveicies un viss sliktais ir 
aiz muguras un dzīvē aizsācies jauns, labāks, savādāks posms, 
kurā ir cerības izjust mīlestību, sirds siltumu un patiesas rū-
pes!

Vita Braže
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Pāvilostas vidusskolas sporta zālē no 27. februāra līdz 1. martam 
notika ikgadējās pēc skaita devītās  Pāvilostas novada sporta dienas. 
Piektdienas vakarā par ceļojošo kausu cīnījās basketbolisti, sestdienā 
medaļas sadalīja volejbolisti un futbolisti, bet svētdienā savā starpā 
cīnījās individuālo sporta veidu cienītāji.

Ceļojošā kausa izcīņā basketbolā, kas notiek otro gadu pēc kārtas – 
piedalījās trīs komandas. Pa vienai komandai no Vērgales, Pāvilos-
tas un Jūrkalnes. Komandā   ar nosaukumu ,,Vērgale” spēlēja: Lauris 
Pirktiņš, Aivis Sils, Toms Biters, Dzintars Semenkovs, Vairis Vilsons, 
Andris Laumanis, Dāvis Pirtnieks, Edgars Sils.

Komandā ,,Tītaru bars” (Pāvilosta)  spēlēja: Endijs Klaks, Ģirts 
Jakovļevs, Miķelis Emīls Horna, Kristaps Klaks, Rihards Tītars, Ivars 
Horns, Arvis Pētermanis, Mārtiņš Vērnieks.

Viesu komandā  ,,Jūrkalne” spēlēja: Vitālijs Kizevs, Gatis Tomsons, 
Rūdolfs Brūklis, Haralds Janvārs, Elmārs Grinbergs, Edmunds Grin-
bergs, Elvis Jokšs.

Pirmajā vakara spēlē tikās ,,Jūrkalne” – ,,Tītaru bars” ar rezultātu  
50:40 uzvarēja komanda ,,Tītaru bars”. Otrajā spēlē tikās ,,Vērgale” – 
,,Jūrkalne” ar rezultātu 58:35 uzvarēja ,,Vērgale”.

Trešajā spēlē tikās ,,Tītaru bars” – ,,Vērgale” ar rezultātu 50:57 uz-
varēja ,,Vērgale”.

Ceļojošo kausu un medaļas par 1. vietu saņēma komanda ,,Vērga-
le”. 2. vietā palika komanda ,,Tītaru bars”, un 3. vietu ieguva komanda 
,,Jūrkalne”.

Sestdienas rīts sākās ar volejbola spēlēm, kurām bija pulcējušās 
piecas komandas – viena no Vērgales un četras no Pāvilostas. ,,Vēr-
gales” komandu pārstāvēja: Dzintars Semenkovs, Aivis Sils, Valters 
Pirktiņš, Mārtiņš Dēvics, Vairis Vilsons, Aivita Barsukova, Ilva Bunka.

Komandā ,,Beast mode” spēlēja: Ģirts Jakovļevs, Endijs Klaks, 
Kristaps Klaks, Einārs Vārsbergs, Guntars Zamarītis, Kate Štokmane, 
Evita Lazukina.

Komandā ,,Alejas” spēlēja: Ivo Jaunzems, Solveiga Ansone, Zane 
Ansone, Ansis Horna, Terēze Cābele, Matīss Eihvalds, Artūrs Miezī-
tis, Antons Kapacina.

Komandā ,,Vērnieks un Co” spēlēja: Mārtiņš Vērnieks, Arvis Pē-
termanis, Miķelis Emīls Horna, Evita Jakovļeva, Andra Lanka, Ingus 
Lazukins, Henrijs Tomilovs.

Komandā ,,Baltās pandas” spēlēja: Kristers Cābelis, Kārlis Vītols, 
Niks Indriksons, Elvita Freidenfelde, Dagita Valdmane, Gints Šulcs, 
Elvis Vīgants.

Izspēlējot savstarpēji desmit spēles, rezultāti šādi:
,,Alejas” – ,,Baltās pandas” 0:2 – uzvar ,,Baltās pandas”
,,Vērgale” – ,,Vērnieks un Co” 2:0 – uzvar ,,Vērgale”
,,Beast mode” – ,,Baltās pandas” 2:0 – uzvar ,,Beast mode”
,,Alejas” – ,,Vērgale” 1:2 – uzvar ,,Vērgale”
,,Beast mode” – ,,Vērnieks un Co” 2:0 – uzvar ,,Beast mode”
,,Vērgale” – ,,Baltās pandas” 2:0 – uzvar ,,Vērgale”
,,Alejas” – ,,Beast mode” 0:2 – uzvar ,,Beast mode”
,,Vērnieks un Co”  – ,,Baltās pandas” 2:1 – uzvar ,,Vērnieks un Co”
,,Beast mode” – ,,Vērgale” 2:1 – uzvar ,,Beast mode”
,,Vērnieks un Co” – ,,Alejas” 2:1 – uzvar ,,Alejas”
Ceļojošo kausu volejbolā un medaļas par 1. vietu izcīnīja komanda 

,,Beast mode”, 2. vietā komanda ,,Vērgale”, 3. vietu ieguva komanda 
,,Alejas”, 4. vietā komanda ,,Vērnieks un Co” un komanda ,,Baltās 
pandas ‘’ierindojās  5. vietā.

Pēcpusdienā spēkiem mērojās zāles futbola cienītāji. Turnīram 
bija pieteikušās četras komandas – visas no Pāvilostas. Komandā ,,Ķer 
pagali” spēlēja: Vairis Vilsons, Ingus Lazukins, Niks Indriksons, Kār-
lis Vītols, Elvis Vīgants, Ģirts Jakovļevs.

Komandā ar nosaukumu ,,Grauzēji” spēlēja: Kristers Cābelis, Hel-
vijs Sprūds, Kārlis Rudzājs, Jānis Grundmanis, Toms Podziņš, Gints 
Šulcs, Aleksandrs Ivanovs.

Komandā ,,Saites uz āru” spēlēja: Endijs Klaks, Einārs Vārsbergs, 

Henrijs Tomilovs, Arvis Pētermanis, Guntars Zamarītis, Miķelis 
Emīls Horna, Mārtiņš Vērnieks.

Komandā ,,Ivo un Co” spēlēja: Ivo Jaunzems, Aldis Barsukovs, Ar-
vis Barsukovs, Matīss Eihvalds, Ivars Horns, Artūrs Miezītis, Elvita 
Freidenfelde.

Savstarpēji izspēlējot sešas spēles, rezultāti šādi:
 ,,Grauzēji” – ,,Ivo un Co” 1:9 – uzvar ,,Ivo un Co”
,,Ķer pagali” – ,,Saites un āru” 4:3 – uzvar ,,Ķer pagali”
,,Grauzēji” – ,,Saites uz āru” 1:6 – uzvar ,,Saites uz āru”
,,Grauzēji” – ,,Ķer pagali” 3:5 – uzvar ,,Ķer pagali”
,,Ivo un Co” – ,,Saites uz āru” 2:2, neizšķirts
,,Ivo un Co” – ,,Ķer pagali” 5:1 – uzvar ,,Ivo un Co”
Ceļojošo kausu un medaļas par 1. vietu zāles futbolā saņēma ko-

manda ,,Ivo un Co”, 2. vietā komanda ,,Ķer pagali”, 3. vietā komanda 
,,Saites uz āru”, 4. vietā komanda ,,Grauzēji”.

Svētdienas rītā Pāvilostas vidusskolas sporta zālē bija sanākuši 
individuālo sporta veidu spēlētāji. Ikviens varēja pieteikties šādiem 
sporta veidiem: šautriņu mešana, novuss, galda teniss, dambrete, šahs 
un zolīte.

Visas dienas garumā dalībnieki izspēlēja savstarpējos mačus. Sa-
censību rezultāti.

Novuss sievietēm:  Sešu dalībnieču starpā – 1. vietā  Solveiga An-
sone, 2. vietā Rudīte Bērziņa, 3. vietā Elvita Freidenfelde.

Novuss vīriem: Sešu dalībnieku starpā – 1. vietā Ģirts Lanka, 
2. vietā Kārlis Vītols, 3. vietā Antons Kapacina.

Novuss pamatskolas meitenēm:  Trīs dalībnieču starpā – 1. vietā 
Ilva Bunka, 2. vietā Sabīne Sļesarenko, 3. vietā Keita Šakina.

Novuss pamatskolas zēniem: Sešu dalībnieku starpā – 1. vieta Hel-
vijs Sprūds, 2. vietā Jānis Štokmanis, 3. vietā Uvis Kārlis Mūrnieks.

Dambrete sievietēm: Piecu dalībnieču starpā – 1. vietā Elvita Frei-
denfelde, 2. vietā Rudīte Bērziņa, 3. vietā Evija Brikmane.

Dambrete vīriem: Piecu dalībnieku starpā – 1. vietā  Zintis Vīgulis, 
2. vietā Māris Dimants, 3. vietā Arvis Barsukovs.

Dambrete pamatskolas meitenēm: Divu dalībnieču izspēlēs 1. vie-
tā Made Jete Jance, 2. vietā Ilva Bunka.

Dambrete pamatskolas zēniem: Piecu dalībnieku starpā – 1. vietā 
Jānis Ūdriņš, 2. vietā  Rihards Ķepsnis, 3. vietā Markuss Lazukins.

Galda teniss sievietēm: Piecu dalībnieču starpā – 1. vietā Aivita 
Barsukova, 2. vietā Laila Priedola, 3. vietā Elvita Freidenfelde.

Galda teniss vīriem: Septiņu dalībnieku starpā – 1. vietā Sandis 
Bieriņš, 2. vietā Marats Bolgovs, 3. vietā Jānis Lubanovičs.

Galda teniss pamatskolas meitenēm: Četru dalībnieču starpā – 
1. vietā Keita Šakina, 2. vietā Ilva Bunka, 3. vietā Samanta Sļesarenko.

Pāvilostas novada sporta dienas aizvadītas
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Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes deputāti – Al-
dis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta Bun-
ka, Vita Cielava, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris 
Zaļkalns, Ēriks Erleckis (no plkst. 9.14), pašvaldības dar-
binieki – Jānis Vitrups, Vērgales pagasta pārvaldes vadī-
tājs, Anita Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede, 
Alfrēds Magone, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirek-
tors (no plkst. 9.30). Domes sēdes darba kārtībā bija izziņoti 
37 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosināju-
mu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 2  izskatā-
majiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 39 jautājumi.

 Nolēma atbalstīt projekta „Jauniešu neformālās 
aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie”” iesniegšanu Jaunatnes 
starptautiskās programmas projektu konkursam „Atbalsts 
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar 
mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jau-
niešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”, un  
projekta ietvaros, sadarbību ar jauniešu nevalstisko organizā-
ciju „No idejas līdz attīstībai” 

 Nolēma piekrist norakstīt no grāmatvedības uzskai-
tes sekojošus pamatlīdzekļus:

Vērgales ciema ūdensapgādes sistēma:
1. Ūdensvads – ierīkošanas gads 1968, tra ses   garums 

490 m, materiāls ķets, atslēgts no sistēmas,
sākuma vērtība  EUR 5348.93
nolietojums EUR 1337.25
atlikusī vērtība EUR 4011.68
2. Ūdenstornis – ierīkošanas gads 1971, nolietojies, ne-

tiek izmantots, atslēgts no ūdensapgādes sistēmas,
sākuma vērtība EUR 770.84
nolietojums EUR 192.70
atlikusī vērtība EUR 578.14
3. Artēziskais urbums (Vērgale) – ierīkošanas gads 1971, 

tamponēts,
sākuma vērtība EUR 896.41
nolietojums EUR 224.10
atlikusī vērtība EUR 672.31
4. Artēziskais urbums (Silenieki) – ierīkošanas gads 1974, 

tamponēts,
sākuma vērtība EUR 3585.64
nolietojums EUR 896.40
atlikusī vērtība EUR 2689.24
5. Hidrofors (Silenieki) – ierīkošanas gads 1974, nolietojies,
sākuma vērtība EUR 197.21
nolietojums EUR 49.30
atlikusī vērtība EUR 147.91

kopā EUR 10799.03
nolietojums EUR  2699.75

atlikusī vērtība EUR 8099.28              
Saraiķu ciema ūdensapgādes sistēma:
1. Ūdensvads – ierīkošanas gads 1975, trases garums 

1305 m, materiāls PVC, atslēgts no ūdensapgādes sistēmas,
sākuma vērtība EUR 3895.76
nolietojums EUR 973.95
atlikusī vērtība EUR 2921.81
2. Ūdenstornis – ierīkošanas gads 1988, nolietojies, ne-

tiek izmantots, atslēgts no ūdensapgādes sistēmas, 
sākuma vērtība EUR 922.09
nolietojums EUR 230.51
atlikusī vērtība EUR 691.58
3. Sūkņu māja – ierīkošanas gads 1989, demontēta,
sākuma vērtība EUR 2134.31
nolietojums EUR 533.59
atlikusī vērtība EUR 1600.72 

kopā EUR 6952.16
nolietojums EUR 1738.05

atlikusī vērtība EUR 5214.11
Ziemupes ciema ūdensapgādes sistēma:
1. Ūdensvads – ierīkošanas gads 1975, trases garums 

2960 m, materiāls PVC, atslēgts no sistēmas, 
sākuma vērtība EUR 6028.71
nolietojums EUR 1507.19
atlikusī vērtība EUR 4521.52
2. Artēziskais urbums (Ziemupe) tamponēts – ierīko-

šanas gads 1962,
 sākuma vērtība EUR 956.17
nolietojums EUR 239.05
atlikusī vērtība EUR 717.12
3. Hidrofors (Ziemupe) – ierīkošanas gads 1974, nolietojies,
sākuma vērtība EUR 427.14
nolietojums EUR 106.80
atlikusī vērtība EUR 320.34

                            kopā EUR 7412.02
  nolietojums EUR 1853.04

              atlikusī vērtība EUR 5558.98      
Ploces ciema  ūdensapgādes sistēma:
1. Artēziskais urbums (Ploce) – ierīkošanas gads 1961, 

tamponēts,
sākuma vērtība EUR 1622.07
nolietojums EUR 405.52
atlikusī vērtība EUR 1216.55
2. Artēziskais urbums (Ploce) – ierīkošanas gads 1963, 

netiek izmantots,
sākuma vērtība EUR 3210.00
nolietojums EUR 802.50
atlikusī vērtība EUR 2407.50
3. Ūdensvads – ierīkošanas gads 1978, trases garums 

1000 m, materiāls PVC, atslēgts no sistēmas, 
sākuma vērtība EUR 4765.20
nolietojums EUR 1191.29
atlikusī vērtība EUR 3573.91
4. Hidrofori 2 gab., ierīkošanas gads 1963, nolietojušies,
sākuma vērtība EUR 328.68
nolietojums EUR 82.17
atlikusī vērtība EUR 246.51       

              kopā EUR 9925.95
                     nolietojums EUR 2481.48

          atlikusī vērtība EUR 7444.47          
Vērgales ciema kanalizācijas sistēma:
1. Kanalizācija (spiedvads) ierīkošanas gads 1972, trases ga-

rums 1129 m, materiāls – tērauds, atslēgts no kanalizācijas sistēmas,
sākuma vērtība EUR 1131.58
nolietojums EUR 282.90
atlikusī vērtība EUR 848.68
2. Sūkņu stacijas, ierīkošanas gads 1985,  3 gab, demontētas,
sākuma vērtība EUR 1575.25
nolietojums EUR 393.80
atlikusī vērtība EUR 1181.45

    kopā EUR 2706.83
    nolietojums EUR 676.70

                              atlikusī vērtība EUR 2030.13   

Saraiķu ciema kanalizācijas sistēma:
1. Kanalizācija (spiedvads) ierīkošanas gads 1972, tra-

ses garums 600 m, materiāls – tērauds, atslēgts no sistēmas,
sākuma vērtība EUR 1107.34
nolietojums EUR 276.85
atlikusī vērtība EUR 830.49
2. Sūkņu stacija, ierīkošanas gads 1985, demon tēta,
sākuma vērtība EUR 1050.16
nolietojums EUR 262.55
atlikusī vērtība EUR 787.61
3. NAI BIO - 50, ierīkošanas gads 1980 demontēta,
sākuma vērtība EUR 20489.35
nolietojums EUR 5122.35
atlikusī vērtība EUR 15367.00

                kopā EUR 22646.85
         nolietojums EUR 5661.75

         atlikusī vērtība EUR 16985.10     
Ziemupes ciema kanalizācijas sistēma:
1. Kanalizācijas vads, ierīkošanas gads 1972, trases ga-

rums 100 m, materiāls – keramika, atslēgts no sistēmas,
sākuma vērtība EUR 954.83
nolietojums EUR 238.71
atlikusī vērtība EUR 716.12
2. Kanalizācijas vads, ierīkošanas gads 1972, trases ga-

rums 590 m, materiāls – keramika, atslēgts no sistēmas,
sākuma vērtība EUR 2232.40
nolietojums EUR 558.13
atlikusī vērtība EUR 1674.27
3. SMGF (smilts grants filtrs) ierīkošanas gads 1972, 

demontēts,
sākuma  vērtība EUR 42.69
nolietojums EUR 10.67
atlikusī vērtība EUR 32.02

                               kopā EUR 3229.92
                     nolietojums EUR 807.51
             atlikusī vērtība EUR 2422.41

Kopējā norakstāmo pamatlīdzekļu 
summa  EUR 63672.76

nolietojums EUR 15918.28
  atlikusī vērtība EUR 47754.48

Uzdeva pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijai sastādīt visus ne-
pieciešamos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības.

 Nolēma pieņemt bezatlīdzības lietošanā novērošanas 
torni Pāvilostā, Ostmalas ielā  un nodrošināt būves legali-
zācijas procesu. Pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētāju Uldi Kristapsonu slēgt līgumu ar Valsts aizsardzības 
militāro objektu un iepirkumu centru par būves pieņemšanu 
bezatlīdzības lietošanā, pusēm vienojoties par līguma termi-
ņu un citiem noteikumiem. 

 Atturoties deputātam U. Kristapsonam nolēma norī-
kot Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi KRISTAP-
SONU komandējumā uz Ukrainu no 2015.  gada 26.  feb-
ruāra līdz 2015. gada 4. martam (7  kalendārās dienas). 
Izmaksāt dienas naudu par komandējuma septiņām dienām 
245,00 EUR apmērā. Komandējuma dienas naudu pārskaitīt 
uz darbinieka kontu kredītiestādē. 

 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada 
saistošos noteikumus Nr. 3 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas atzīšanu par maznodrošinātu Pāvilostas novadā”. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 15. aprīlī.
 Atcēla Pāvilostas novada domes 2013. gada 31. oktobra 

lēmumu „Par ēdināšanas maksu izglītības iestādē” Pāvilostas 
vidusskolā un apstiprināja ar 2015. gada 1. martu šādu ēdi-
nāšanas maksu par pusdienām Pāvilostas vidusskolā – skolē-
niem  0,80 EUR bez PVN, Pašvaldības iestādēs strādājošiem 
1,00 EUR ar PVN, pārējām personām 2,00 EUR ar PVN.

 Atcēla iepriekšējos Pāvilostas novada bibliotēku lie-
tošanas noteikumus un apstiprināja Pāvilostas novada bib-
liotēku lietošanas noteikumus jaunā redakcijā Pāvilostas 
novada Pāvilostas bibliotēkai, Pāvilostas novada Ulmales 
bibliotēkai, Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkai, Pāvilostas 
novada Vērga les bibliotēkai, Pāvilostas novada Saraiķu bib-
liotēkai, Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēkai.

 Nolēma izsludināt Pāvilostas novada pašvaldības kultūras 
un izglītības projektu finansēšanas konkursu 2015. gadam un 
apstiprināja Pāvilostas no vada pašvaldības kultūras un izglītības 
projektu finansēšanas konkursa nolikuma projektu (skat. 3. lpp.).

Izveidoja projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Sil-
vija Leja – pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā, 
Alfrēds Magone – pašvaldības izpilddirektors, Dace Bērznie-
ce – Pāvilostas  Mūzikas skolas skolotāja, Aldis Barsukovs – 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis, Marita Kur-
čanova –  pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju noteica pašval-
dības metodiķi izglītības un kultūras jomā Silviju Leju. 

 Apstiprināja 2015. gada 11. jūlija Zvejnieku svētku 
organizēšanas darba grupu sekojošā sastāvā: Uldis Kris-
tapsons – Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs, Alfrēds 
Magone – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors, 
Silva Vārsberga – Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadī-
tāja, Inguna Blaubārde  – Pāvilostas novada pašvaldības 
galvenā grāmatvede, Aldis Barsukovs – Pāvilostas novada 
pašvaldības sporta darba organizators, Aleksandrs Ur-
tāns – Pāvilostas pašvaldības policijas priekšnieks, Mudīte 
Zamarīte  – Pāvilostas novada pašvaldības kasiere, Arita 
Brūkle – Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i., Marita Hor-
na – Pāvilostas pilsētas kultūras nama dramatiskā kolektīva 
vadītāja, Marita Kurčanova – Pāvilostas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste.

 Nolēma nodot detālplānojuma nekustamajam īpa-
šumam „Ķestermuiža”, Strante, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads projektu sabiedriskai apspriešanai un atzinuma sa-
ņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku 
par trim un ne garāku par sešām nedēļām.

 Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam „Pūpoli”, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas no-
vads, piešķīra nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus:

Zemes- 
gabala 

Nr. Pl
at

īb
a

ha Adrese/ Nosaukums

N
ĪL

M
K Atbilstība 

teritorijas 
plānojumam 

Projek-
tējamā 
zemes 
vienība 
Nr. 1

7,00

Saglabāt  nosaukumu 
„Pūpoli”, Saraiķi, Vērga-
les pag.,  
Pāvilostas nov. 
Dzīvojamai mājai un 
pārējām ēkām saglabāt 
adresi „Pūpoli”, Saraiķi,  
Vērgales  pag., Pāvilostas 
nov. Adreses klasifikatora 
kods 104077390

0101

zeme, uz  
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimnie-
cība

Projek-
tējamā 
zemes 
vienība 
Nr. 2

13,13
Piešķirt nosaukumu 
„Laukpūpoli”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts,  Pāvi-
lostas novads

0101 

zeme, uz  
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimnie-
cība

 Piešķīra Mārtiņam Vīksnem 100 āķus, 1 reņģu tīklu 
un Ģirtam Vagotiņam-Vagulim 1 zivju tīkla rīku limitus un  
25 kg mencas nozvejas kvotu. 

Sagatavoja protokolus pie zvejas tiesību nomas līguma 
par papildus limita piešķiršanu par zvejas tiesībām Baltijas 
jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes teritorijā, ku-
ras dod tiesības pašpatēriņa zvejai no 2015. gada 1. marta līdz 
2015. gada 31. decembrim.

 Piešķīra dzīvokli „Ploce 23” – 10, Plocē, Vērga les  pa-
gastā, Pāvilostas novadā  uz 1 gadu.

 Atzina personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā un nolēma uzņemt reģistrā dzīvokļu 
palīdzības saņemšanai vispārējā kārtībā. 

 Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Penti”, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 64960050308, platībā 1,0 ha no 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, NĪLM kods 0101, platībā 1,0 ha.

 Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Ziemupes pasts”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010394, pla-
tībā 0,5510 ha no vienstāvu, divstāvu daudzdzīvokļu mājas 
apbūves, NĪLM kods 0701 uz zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, pla-
tībā 0,5510 ha.

 Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Selgas”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 64960010206, platībā 1,34 ha 
no vienstāvu, divstāvu daudzdzīvokļu mājas apbūves, NĪLM 
kods 0701 uz dalīto NĪLM – uz zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 1,00 ha un vienstāvu, divstāvu daudzdzīvokļu mājas 
apbūves, NĪLM kods 0701 platībā 0,34 ha un zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 64960010219, platībā 0,32  ha no 
vienstāvu, divstāvu daudzdzīvokļu mājas apbūves, NĪLM 
kods 0701 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 0,32 ha.

 Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Ernesti”, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 64860090255, platībā 5,77 ha no neapgūtās 
individuālās dzīvojamo māju apbūves, NĪLM kods 0600 uz 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, NĪLM kods 0101, platībā 5,77 ha.

 Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Rudzugraviņas”, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 64860090274, platībā 0,5084 ha 
no neapgūtās individuālās dzīvojamo māju apbūves, NĪLM 
kods 0600 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 0,5084ha.

 Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
sekojošām zemes vienībām:

„Vējavas”, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 64860030132, platībā 0,4900 ha no 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, NĪLM kods 0101, platībā 0,4900  ha.

„Vidiņi”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 649600800028, platībā 1,2 ha individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101, platībā 1,2 ha. 

„Ziemupes skola”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas 
nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010192, 
platībā 1,5 ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM 
kods 0601 uz dalīto NĪLM zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
1,4 ha ,  un individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 
0601, platībā 0,1 ha.

Ziedu iela 4, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960050154, no individu-
ālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0601 platībā 
0,3417 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 10,3417 ha.

Šķēdes iela 4, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960050203, no individu-
ālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 0601 platībā 
0,1700 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 0,1700 ha.

Ziemupes iela 9, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960050018, no 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. NĪLM kods 
0601 platībā 0,8604 ha uz zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 
0,8604 ha.

 Nolēma neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 
Latvijas Baptistu draudžu savienības nekustamo īpašumu 
„Ciānas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads un Sakaslejas 
evaņģēliski luteriskās draudzes piederošā īpašuma „Apses”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads par 2015. gadu, jo draudzes 
neveic tur saimniecisko darbību.

 Samazināja divām personām ar otrās grupas inva-
liditāti par nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma no-
dokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

 Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Īnagi”, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas novads īpašnieka nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu, parāds uz 24.02.2015. –  EUR 37,17.

 Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Ziem upes 
skola”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads īpaš-
nieces nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda 
kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds 
uz 01.03.2015. – EUR 534,82.

 Nolēma iznomāt garāžu „Lejasstrazdi”, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā uz 5 gadiem un noteica nomas 
maksu 7,00 EUR  plus pievienotās vērtības nodoklis gadā. 
Papildus nomas maksai uzdeva nomniekam maksāt arī ne-
kustamā īpašuma nodokli.

 Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz ze-
mes lietojumu „Ķenča Līkums”, Sakas pag., Pāvilostas novads 
platībā 0,6 ha un uz zemes lietojumu Bramaņi, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov., platībā 1,6 ha.

 Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz zemes lietoju-

2015. gada 26. februārī  Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde

Pašvaldība februāra mēnesī 
atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz šādiem 
nekustamiem īpašumiem:

PIRMPIRKUMA  TIESĪBAS

1. „Taigas”, Sakas pagastā – 10,5 ha

2. „Bišu Dzeņi”, Vērgales pagastā – 0,21 ha

3. „Krāces”, Vērgales pagastā – 0,21 ha

4. „Sāmeņi”, Sakas pagastā – 15,9 ha 

5. „Pļavenieki”, Sakas pagastā – 4,54 ha

Pāvilostas novada pašvaldība 
izsludina sabiedrisko apspriešanu:
 Šī gada 10. martā plkst. 12.00 

Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē
UPESMUIŽAS PARKA 

 labiekārtošanas projekta izstrāde.
 Šī gada 10. martā plkst. 15.00 

Vērgales kultūras nama zālē
VĒRGALES PARKA 

 labiekārtošanas projekta izstrāde.
Projektu izstrādi veic 

pilnsabiedrība  „BM BŪVPROJEKTS”.

mu Dzintaru iela 109A, Pāvilosta, Pāvilostas novads platībā 
661 m2 .

 Veica grozījumus 28.02.2013. zemes nomas līgumā 
Nr. 85 un pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 64960050149 platībā 2,33 ha.

 Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz 
zemes lietojuma „Skaļupes”, Vērgales pag., Pāvil ostas nov., 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960050149  pla-
tībā 2,33 ha. 

 Nolēma izbeigt  zemes nomas tiesības uz zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 64860040109 platībā 0,05 ha.

 Noslēdza zemes nomas līgumu uz zemes lietojumu 
„Rīvas katlumāja”, Rīvas, Sakas pag., Pāvil ostas nov., ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 64860040109, platībā 
0,05 ha.

 Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „GAISIŅI” 
kadastra Nr. 64960040119, sadalīšanai  divos  atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu  64960020090, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt 
nosaukumu  „Mazie Gaisiņi”, Vērgales  pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960020090 platībā 9,5 ha  noteica nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība. 

 Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „JĀŅKALNI” 
kadastra Nr. 64860140005, sadalīšanai  trijos atsevišķos īpa-
šumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
64860070334, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosauku-
mu „Jāņu kalni”, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads un zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu  64860090216, atdalītajai  
zemes vienībai  piešķīra nosaukumu  „Kalnu Jāņi”, Sakas  
pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 64860070334 platībā 11,0 ha noteica ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Atdalītajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860090216 platībā 
8,2 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „ZEM-
GUĻKRISTI”, kadastra Nr. 64960050119, sadalīšanai  trijos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu  64960050137, atdalītajai  zemes vienī-
bai  piešķīra nosaukumu  „Zemiekristi”, Saraiķi, Vērgales  
pagasts, Pāvilostas novads un zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  64960080019, atdalītajai  zemes vienībai  pie-
šķīra nosaukumu  „Zihmaņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960050137 platībā 6,7  ha  noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi  – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Atdalītajai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 64960080019 platībā 15,1  ha  noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 Piešķīra adreses sekojošiem zemesgabaliem – Zemes-
gabalam ar kadastra Nr. 64130040029 piešķirt adresi – Mal-
duguns iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Zemesgabalam 
ar kadastra Nr. 64130040013 piešķirt adresi – Malduguns 
iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Zemesgabalam ar ka-
dastra Nr. 64130040004 piešķirt adresi – Malduguns iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

 Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „ZEM GAĻI, 
kadastra Nr. 64960070080, sadalīšanai divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 64960070081, atdalītajai zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu „Zedeņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64960070081 platībā 3,6  ha noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi  – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

 Atcēla nekustamā īpašuma nodokli viesu mājai ar 
kadastra apzīmējumu 64960010296007 no 12.03.2010 un 
veica pārrēķinu par nekustamā īpašuma nodokli viesu mājai 
ar kadastra apzīmējumu 64960010296007.

 Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora 
Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas un iestāžu 
darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 19. martā.

Nākošā domes sēde plānota 2015. gada 26. martā.
Informāciju sagatavoja Vita Braže
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2015. gada  MARTS sabiedrība

Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par EUR 3000.00 (trīs 
tūkstoši eiro 00 centi) kultūras un izglītības projektiem.

Maksimālā summa vienam projektam nav lielāka par 
EUR 700.00 (septiņi simti eiro 00 centi).

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Pāvil
ostas novadā un kuru rezultāti   ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums 
novadam vai iedzīvotājiem.

Projektu realizācijas laiks ir viens gads no projekta izsludināša
nas dienas.

Projektu konkurss tiek izsludināts no 2015. gada 1. marta un 
projekti iesniedzami  līdz 2015. gada 1. aprīlim plkst. 10.00. 

Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā 
pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres. 

Projektu vērtēšana notiks divas nedēļas, līdz 2015. gada 15. ap

rīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti: rakstiski preten
dentiem, publiski avīzē „Pāvilostas Novada Ziņas” un mājas lapā 

                                                                                 www.pavilosta.lv 
Sīkāka informācija: skat. mājas lapā www. pavilosta.lv, sadaļā 

Domes paziņojumi, ir publicēts Nolikums. Nolikumu var arī sa
ņemt Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Viz
mas Ģēģeres, T.: 63484561.

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina 
kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursu 2015. gadam

Viens no ugunsbīstamākajiem pe
riodiem Latvijā ir pavasaris, kad ik die
nas tiek reģistrēts liels daudzums kūlas 
ugunsgrēku, kuros izdeg zeme, sadeg ēkas 
un gūst apdegumus vai pat iet bojā cilvē
ki. Kūla tiek dedzināta ne vien laukos, bet 
arī pilsētas teritorijās. Lai gan, salīdzinot 
ar lauku rajoniem, pilsētā izdeg daudz 
mazākas zemes platības, šie ugunsgrēki ir 
ļoti bīstami, jo apbūve ir daudz blīvāka, un 
šie ugunsgrēki apdraud dzīvojamās mājas, 
saimniecības būves, vēsturiskos piemi
nekļus u.c. pilsētas objektus. Ugunsgrēka 
rezultātā tiek piedūmota un piesārņota 
pilsētas teritorija.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die
nesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 
1. daļa aicina zemes īpašniekus sakopt vi
ņiem piederošās teritorijas, lai samazinātu 
kūlas ugunsgrēku skaitu.

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD 
kontrolē, vai tiek ievērotas MK not. Nr. 82 
(17.02.2004.) „Ugunsdrošības noteiku
mu” prasības. Ugunsdrošības noteikumu 
3. punktā noteikts, ka ikvienas personas 
pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka iz
celšanos vai darbības, kas var novest pie 
ugunsgrēka. Savukārt 20. punkts nosaka, 

ka objekta teritoriju sistemātiski attīra no 
degt spējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 
10 metrus platu joslu attīra no sausās zā
les un nenovākto kultūraugu atliekām. 
Noteikumu 21. punkts nosaka, ka zemes 
īpašnieks veic nepieciešamos pasākumus, 
lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas de
dzināšana. 

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpu
mu kodeksa 51. pantu par zemes apsaim
niekošanas pasākumu neizpildīšanu un 
zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas vei
došanos  – uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no 140 līdz 700 eiro, bet juri
diskajām personām no 700 līdz 2900 eiro. 
Un 179.  pantu par normatīvajos aktos 
noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpša
nu – uzliek naudas sodu fiziskajām perso
nām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajām 
personām no 280 līdz 1400 eiro. Par kūlas 
dedzināšanu – uzliek naudas sodu fiziska
jām personām no 280 līdz 700 eiro.

Kā arī VUGD arī šogad informēs Lau
ku atbalsta dienestu par kūlas degšanas 
vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku 
nesakopšanu un kūlas degšanu tiks sa
mazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk 
labvēlīgo apvidu maksājums.

21. februārī jau plkst. 10:00 no rīta jūtams pa
vasaris – ne tikai laukā, bet arī „No idejas līdz 
attīstībai” un dienas centra „Krams” telpās. 

Gaisā virmo īsts konkurences un saspringuma 
gars. Klāt kārtējais Datorspēļu turnīrs, kurš jau ir 
kļuvis par tradīciju Pāvilostas novada jauniešiem. 

Turnīrs ir jauniešu iniciatīva – paši organizē, 
paši vada, paši piedalās.

Šoreiz turnīrā piedalījās četras komandas, 
katrā komandā pieci spēlētāji. Komandas jau
nieši izveidoja paši, pozitīva iezīme šķiet tā, ka 
komandas tiek veidotas nedalot dalībniekus 
nekādās vecuma grupās – vecākie puiši savā 
komandā labprāt pieņem mazākos, nepiere
dzējušos spēlētājus, kas savukārt viņiem sniedz 
iespēju vieglāk iekļauties sabiedrībā, atvieglo sa
sprindzinājumu komunikācijā.

Turnīra veiksmīgākais spēlētājs – Mārtiņš 
Vērnieks.

Uz tikšanos nākošajā turnīrā!
Rakstu sagatavoja Sintija Spriņģe

EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.
EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033. 

Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 

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

Par ugunsdrošības pasākumiem 
Pāvilostas novadā

Datorspēļu diena

APSTIPRINĀTS
ar Pāvilostas novada domes 

26.02.2015. sēdes Nr 2., lēmumu Nr. 8.§

Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un 
izglītības projektu finansēšanas konkursa

NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Pāvilostas novada pašvaldība, 

reģ. Nr. 90000059438, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
LV3466;

1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Pāvilostas novada pašvaldība 
piešķir finansējumu kultūras un izglītības projektiem;

1.3. Līdzekļu sadalījumu projektiem veic konkursa kārtībā. Līdzek
ļus projektu finansēšanai plāno domes kārtējā gada budžetā;

1.4. Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par EUR 3000.00 (trīs 
tūkstoši eiro 00 eiro centi). Maksimālā summa vienam projektam nav 
lielāka par EUR 700 (septiņi simti eiro 00 eiro centi) bez PVN;

1.5. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek 
Pāvilostas novadā un kuru rezultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums 
novadam vai iedzīvotājiem.

2. Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Konkursa mērķis ir fizisko un juridisko personu radošās iniciatī

vas veicināšana kultūras un ārpusskolas izglītības norisēs, māksliniecis
kās jaunrades procesos un izpildītājmākslā, pētniecībā, kultūras manto
juma saglabāšanas darbā un tā pieejamības nodrošināšanā, novada tēla 
veidošanā un popularizēšanā, aktīvās atpūtas vietu iekārtošana; 

2.2. Konkursa uzdevums ir kvalitatīvi izvērtēt un finansiāli atbalstīt 
konkursa mērķim atbilstošākos projektus. 

3. Konkursa izziņošanas kārtība
3.1. Konkursu izsludina konkursa organizētājs pašvaldības informa

tīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un Pāvilostas novada paš
valdības portālā – www.pavilosta.lv;

3.2. Projektu konkurss tiek izsludināts vienreiz gadā: 2015. gadā – 
marta mēnesī;

3.3. Projektu konkursu var neizsludināt, ja notikušas izmaiņas finan
šu līdzekļu sadalījumā;

3.4. Ar projektu konkursa Nolikumu var iepazīties www.pavilosta.lv, 
kā arī to saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinato
res, tālr.: 63484561,epasts: vizma.gegere@pavilosta.lv.  

4. Pretendenti
4.1. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona ar 

maksimāli 2 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim;  
4.2. Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) nepieņem un neizska

ta pieteikumus no pretendentiem, kas nav nokārtojušas līgumsaistības 
par iepriekšējos konkursos atbalstītajiem projektiem.

5. Projekta pieteikuma forma un saturs
5.1. Projekts iesniedzams vienā eksemplārā, latviešu valodā uz A4 

formāta lapām un CD formātā. Tekstam jābūt datorrakstā;

5.2. Projekta pieteikums sastāv no:
5.2.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums), kas ir arī aplie

cinājums tam, ka pieteicējs piekrīt Nolikumam;
5.2.3.  projekta apraksta;
5.2.4. detalizētas projekta tāmes (2. pielikums) – projekta realizāci

jai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, 
u.c. maksājumi, kas aprēķināti eiro), uzrādīto izmaksu pamatojums un 
sadalījums, esošais un plānotais līdzfinansējums un tā plānotais izlie
tojums;

5.2.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu CV;
5.2.6. juridisko personu pieteikumiem jāpievieno reģistrācijas aplie

cību kopijas;
5.2.7. ar izdevējdarbību saistītiem projektiem jāpievieno manu

skripts vai tā daļa,  redakcionālā darba un tipogrāfijas priekškalkulācijas 
(3. pielikums);

5.2.8. Komisija var iesniedzējam pieprasīt papildus informāciju.
5.3. Projekta aprakstu nosaka projekta specifika, tajā jāietver:
5.3.1. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem;
5.3.2. informācija par rezultātiem, ko plānots sasniegt;
5.3.3. projekta mērķu vēlamības vai nepieciešamības pamatojums;
5.3.4. darbības programma;
5.3.5. informācija par projekta īstenotājiem (personas un organizā

cijas);
5.3.6. informācija par plānoto mērķauditoriju;
5.3.7. projekta īstenošanas termiņš.
6. Projektu pieteikumu vērtēšana
6.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē Pāvilostas novada domes 

izveidota komisija. Komisijas locekļu skaits ir 5 (pieci), tajā skaitā do
mes noteikts komisijas priekšsēdētājs. Komisijā var ievēlēt pārstāvjus no 
Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locek
ļiem, metodiķi izglītības un kultūras jomā, kā arī  pieaicinātus locekļus.

6.2. Projekta vērtēšanas pamatkritēriji:
6.2.1. projekta aktualitāte, sabiedriskais nozīmīgums un atbilstība 

konkursa mērķim;
6.2.2. piedāvāto ideju oriģinalitāte;
6.2.3. projekta aktivitātēm jānotiek vai jābūt aktuālām Pāvilostas no

vadā un tās iedzīvotājiem;
6.2.4. projekta rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai;
6.2.5. projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti;
6.2.6. projekta tāmes precizitāte un pamatotība; 
6.2.7. projekta iesniedzēja līdzfinansējums plānotajai aktivitātei; 
6.2.8. projektā iesaistīto personu kompetence un spēja kvalitatīvi 

realizēt projektu;
6.2.9. projekta mērķis nav peļņas gūšana.
6.3. Komisija projekta iesniedzējam var pieprasīt skaidrojumu par 

iesniegtajiem materiāliem;
6.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomde

vēja tiesības. Pieaicinātie eksperti nav komisijas locekļi un viņiem nav 
balss tiesību komisijas lēmumu pieņemšanā. 

6.5. Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumu;

6.6. Pēc projektu izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par finan
sēšanai tālāk virzāmiem projektiem, virzot tos lēmuma  pieņemšanai 
Finanšu komitejā un Domes sēdē. 

6.7. Finansējumu nepiešķir:
6.7.1. projektiem, kuru rezultāti nav aktuāli Pāvilostas novadam un 

tā iedzīvotājiem;
6.7.2. pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem 

maksājumiem privātpersonām;
6.7.3. organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai un pamata mate

riāli tehniskās bāzes papildināšanai.
7. Projektu iesniegšanas un noformējuma kārtība
7.1. Konkursam paredzētie projektu pieteikumi jāiesniedz organi

zētājam – Pāvilostas novada pašvaldībai, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, LV3466 personīgi vai pa pastu ierakstītā vēstulē iz
sludinātajā termiņā. 

7.2. Pretendenti var saņemt noraidīto projektu dokumentus mēneša 
laikā pēc konkursa termiņa beigām. Pretendenti tiek iepazīstināti ar no
raidījuma iemesliem atbildes vēstulē.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Projekta iesniedzējam ir tiesības piesaistīt papildus finansējumu 

no citiem finanšu avotiem;
8.2. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu 

pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
8.3. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā ietvertās informācijas 

patiesumu.
9. Atbildes sniegšana
9.1. Projekta pieteicējam divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

domes sēdē tiek nosūtīta atbilde uz pieteikumā norādīto adresi;  
9.2. Finansēto projektu sarakstu publicē pašvaldības portālā www.

pavilosta.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 
Ziņas”.  

10. Finansējuma kontrole un atskaite
10.1. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, 

projekta iesniedzējs slēdz Finansēšanas līgumu (6. pielikums), ar paš
valdību, kurā noteikta norēķinu  kārtība, saņēmēja tiesības, pienākumi 
un atbildība.

10.2. Projekta norises un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudes veic 
projektu vērtēšanas komisija.

10.3. Projekta iesniedzējam jāatspoguļo pašvaldības atbalsts visos 
ar projektu saistītos  reklāmas materiālos, iespieddarbos, plašsaziņas 
līdzekļos un pasākumu laikā, sadarbojoties ar pašvaldības projektu ko
ordinatori un metodiķi izglītības un kultūras jomā. 

10.4. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas 
nobeiguma pašvaldībai iesniedz: 

10.4.1. projekta specifikai atbilstošu saturisko un publicitātes atskaiti 
par sasniegtajiem rezultātiem (4. pielikums);

10.4.2. finansējuma izlietojuma atskaiti (5. pielikums).
Pielikumi pieejami: www.pavilosta.lv

Domes priekšsēdētājs 
 Uldis Kristapsons

Paziņojums par detālplānojuma projekta 
nekustamajam īpašumam „Ķestermuiža”, 
Strantē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 

nodošanu publiskajai apspriešanai
Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 

Pāvilostas novada domes 26.02.2015. lēmumu „Par detālplāno
juma projektu” (prot. Nr. 2., 10. §), publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts ne
kustamajam īpašumam „Ķestermuiža”, Strantē, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā.

Publiskās apspriešanas termiņš – no 12.03.2015. līdz 
09.04.2015.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.03.2015. 
plkst.  15:00 Pāvilostas novada pašvaldības apspriežu zālē 
(2. stāvā) Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu būs 
iespējams iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pā
vilostas novadā, LV3466 vai elektroniski rakstot uz epastu 
dome@pavilosta.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, 
personas kodu un dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – 
nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi. Apmeklētāju 
pieņemšanas laiks Pāvilostas novada pašvaldībā – no pirm
dienas līdz ceturtdienai plkst. 8.00–13:00 un plkst. 14:00–17:00, 
piektdienās plkst. 8:00–16:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar izstrādātāju SIA 
„METRUM” projektu vadītāju Ingunu Kūliņu (tālr. 26885820, 
epasts: inguna.kulina@gmail.com).
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2015. gada  MARTSsabiedrība

NOTIKUMI

Pāvilostā uzsāktas divas administratīvā pār
kāpuma lietas.Viena pēc 167. LAPK panta (huli
gānisms), otra pēc 175. LAPK panta (ļaunprātīga 
nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgām 
prasībām). Otrā lieta nodota Liepājas apgabal
tiesai.

Pāvilostā uzsāktas četras lietvedības par ne
sakoptiem īpašumiem; mutiski aizrādīts jaunie
šiem par agresīvu braukāšanu Pāvilostā; veikti 
audzināšanas darbi ar nepilngadīgiem par smē
ķēšanu skolas teritorijā; Pāvilostā tika novērsts 
viens ģimenes konflikts; vienam Pāvilostas ie
dzīvotājam tika izteikts mutisks brīdinājums 
par nakts miera traucēšanu; pēc Valsts Policijas 
lūguma tika pārbaudīts viens autovadītājs uz 

alkohola koncentrāciju izelpā. Rezultāts nega
tīvs; nomierināta kompānija, kas Dzintaru ielā, 
Pāvilostā izraisīja savstarpēju konfliktu; padzīti 
divi klaiņojoši suņi Pāvilostā; iesākta viena ad
ministratīvā pārkāpuma lieta pēc 167. LAPK 
panta (huligānisms) Vērgalē; par autoavāriju 
Dzintaru ielā, pie „Āķagala” informēta Valsts 
Policija. Aculieciniekus lūdzam sniegt informā
ciju Pašvaldības policijai, Dzintaru ielā 73; ar 
sociālā dienesta darbiniekiem veikts viens reids 
Plocē.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks 
 Aleksandrs Urtāns

2015. gada februārī

2014. gads Pāvilostas novadā pavadīts un jaunais 2015. gads sagaidīts, kas liek atskatīties uz iepriek
šējo 2014. gadu. Gads pavadīts augot un attīstoties, un pilnveidojot piedāvātos pakalpojumus un piedā
vājumus, kas ir novada bagātība viesiem un interesentiem.

Tūrisma nozarē 2014. gads bijis aktīvs visa gada garumā. Arī šogad varam teikt, ka apmeklētāju 
skaita ziņā tas bijis veiksmīgākais, kopš tiek veikta apmeklētāju uzskaite. Aizvien vairāk tūristu apmeklē 
Pāvilostas pilsētu un novadu to pierāda apkopotie statistikas dati un tūrisma uzņēmēju noslogotība. 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra apkopotie dati liecina, ka apmeklētāju skaits ir 15660 tū
ristu, kas ir par 2502 tūristiem vairāk kā 2013. gadā. Personīgi Pāvilostas novada TIC bija ienākuši 
14566 apmeklētāju, pa telefonu apkalpoti 808 interesentu un ar epasta starpniecību apkalpoti 286 in
teresenti (skat. 1. att.).

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

Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā ir bijis jūlijs (4274  tūristi), kas izskaidrojams ar pasākumiem 
novadā, kad novads tiek apmeklēts visvairāk – mākslas un mūzikas festivāls „Zaļais stars” (pēc orga
nizatoru datiem ~10000 apmeklētāju), Zvejnieksvētki (~2500 apmeklētāju). Arī augustā tūristu skaits 
bijis salīdzinoši augsts (2602 tūristi), savukārt trešais visapmeklētākais mēnesis bijis maijs (1617 tūristi), 
kad sākusies vasara un burvīgs laiks, kas bijis kā radīts atpūtai. Aktīvs arī bijis jūnijs (1388 tūrists) un 
septembris (966 tūristi) (skat. 2. att.).

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistikas dati par 2014. gadu
Par Pāvilostas novadu kā apskates un atpūtas vietu arvien vairāk interesējas paši tautieši, novērtējot 

Latvijas dabas burvību un unikalitāti, to novērtē 7176 viesu, arī Pāvilostas novadā dzīvojošie aktīvi ap
meklē tūrisma informācijas centru – 5101 apmeklētājs. (skat. 3. att.)

Novadu  arī aktīvi apmeklē kaimiņu viesi no Vācijas (1009 tūristi), kas iemīļojuši jūras piekrasti, 
nedaudz aiz vāciešiem atrodas lietuviešu viesi (704 tūristi). Novadu iecienījuši arī viesi no Krievijas 
(164 tūristi), un arī no Lielbritānijas (69 tūristi). Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem tendence ir arvien 
straujāka un cerams, ka tāda tā arī saglabāsies turpmāk.

Nemainīgi tūristi izrādi interesi par Baltijas jūras piekrasti Pāvilostas novadā, jo tā ir tik dažāda sākot 
ar lēzeniem smilšu krastiem beidzot ar augstajiem stāvkrastiem un burvīgajiem saulrietiem. To liecina 
arī lielais informācijas pieprasījuma apjoms par Pāvilostu. Visbiežāk tūristus interesēja dažāda veida 
informācija – tūrisma informācija par Pāvilostu, Kurzemi un Latviju (2523 viesi), par suvenīriem (1489 
viesi),  pasākumiem (787 viesi), par autobusiem (663 viesi), par naktsmītnēm (562 viesi), un arī par 
zivīm, par naudas maiņu, par aktivitātēm utt. Visapmeklētākais objekts novadā šogad bijusi Akmeņraga 
bāka, kopumā bāku apmeklējuši apmēram 3000 tūristu, savukārt, Pāvilostas novadpētniecības muzeju 
apmeklējuši 2735 tūristu. Aktīvi tiek izmantota iespēja vizināšanās ar Pāvilostas koka laivām un lauku 
maizes degustācija un cepšana „Ievlejās”.

Paldies, par sniegtajiem statistikas datiem visiem Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem, kā arī 
ostas pārvaldniekam Ronaldam Griškēvičam, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai 
Kurčanovai, Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai, Pāvilostas pilsētas kultūras nama va
dītājai Silvai Vārsbergai, Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai Freimanei, Akmeņraga bākas pār
valdniecei Tatjanai Vešņakovai, biedrības „Pāvilostas laivas” pārstāvim Ģirtam VagotiņamVagulim, 
„Ievleju” saimniecei Agitai Pētersonei un Vērgales/Ziemupes Tūrisma informācijas centra vadītājai 
Dainai Vītolai.

Ar detalizētāku 2014. gada statistikas atskaiti un statistiku par iepriekšējiem gadiem iespējams būs 
iespējams iepazīties Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms.

Kā arī Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs uzsāk savu sociālo dzīvi Facebook portālā/ 
Par jaunumiem, izmaiņām saistībā ar tūrismu un novadu var uzzināt šeit: https://www.facebook.com/
PavilostasTIC

Pāvilostas novada TIC kolektīvs

 2. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits 2014. gadā pa mēnešiem.

3. attēls. Apkalpoto ārvalstu tūristu skaits Pāvilostas novada TIC 2014. gadā.

„Krama” vārdā saka lielu paldies!
Mīļš vārds, labestība, cieņa vienam pret otru – tas ir mīlestības pamatā. Tādēļ šogad bērnu dienas centrā 

izveidojām Valentīndienas pastu, kurā sūtījām viens otram mīļus sveicienus, jo ikdienā nereti mums tas 
piemirstas. Patiesais Valentīndienas tulkojums lai gan ir citāds, taču mēs šo dienu nosaucām par Sirsnības 
un labestības dienu. Jo vairāk ap mums valda sirsnība un labestība, jo vairāk mēs paši otram cenšamies 
to sniegt. Tādēļ arī vēlos teikt lielu paldies lielajiem zēniem, kuri paša spēkiem salaboja, un sniedza otro 
dzīvību vecajam novusa galdam, kā arī liels paldies skolotājai Solveigai Ansonei, par centram dāvināto da
tortehniku. Šī ziema ar saviem mainīgajiem laika apstākļiem mūs nav lutinājusi, līdz ar to liedzot izbaudīt 
visus ziemas priekus, tādēļ lielāko dienas daļu pavada telpās. Ir tehnoloģijas laikmets, līdz ar to datortehnika 
ir neatņemama sastāvdaļa mūsu ikdienā.

Sociālā bērnu dienas centra vadītāja 
Gunita Citskovska

RELIĢISKĀS ZIŅAS
 ¾ Vērgales ev. lut. baznīcā 15. martā 

plkst. 14.00 Kristus ciešanu laika dievkalpojums. 
 ¾ Saraiķu ev. lut. baznīcā dievkalpojums no

tiks 15. martā plkst. 11.00. 
 ¾ Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā 

notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 11.00.
 ¾ Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila ev. lut. 

baznīcas dievkalpojumi martā – katru svētdienu 
plkst. 14.00.

 ¾
Lielajā piektdienā 3. aprīlī plkst. 15.00 – ik

gadējais Krusta ceļš Pāvilostas ielās. Pulcēšanās 
Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila ev. lut. baznīcā.

Lieldienu dievkalpojums – 5. aprīlī 
plkst. 9.00.

 Dievkalpojumi Pāvilostas baptistu 
    draudzē:

Ceturtdien, 2. aprīlī plkst. 18.00 – Pashās svētā 
vakarēdiena piemiņas dievkalpojums.

Piektdien, 3. aprīlī plkst. 11.00 – Kristus Cieša
nu apceres dievkalpojums.

Svētdien, 5. aprīlī plkst. 7.00 – Kristus augšām
celšanās rīta svētbrīdis.

Plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums.

 Pāvilostas katoļu baznīcā
Pūpolsvētdienas sv. Mise, 29. martā 15.00.
Lieldienu sv. Mise, 5. aprīlī plkst. 12.00.

 Lieldienu laika dievkalpojumi 
     Sakaslejas baznīcā

Pūpolsvētdienas dievkalpojums 29.03.  
      plkst. 11.00

Lielās Piektdienas dievkalpojums 03.04. 
      plkst. 11.00.

Lieldienu dievkalpojums 05.04. plkst. 7.00.
Martā dievkalpojumi kā ierasts – otra

jā svēt dienā plkst. 11.00 un ceturtajā svētdienā 
plkst. 13.00.

Februāra mēnesī piešķirts 21 ģimenei trūcīgās ģimenes statuss, 4 personām piešķirts pamatpa
balsts uz 3 mēnešiem, 2 personām – uz 1 mēnesi, 12 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 11 ģimenēm piešķirts dzīvokļa 
pabalsts, 4 daudzbērnu ģimenes bērniem piešķirts atvieglojums 6 bērnu ēdināšanai, 2 ģimenēm pie
šķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, 2 ģimeņu 3 bērniem piešķirts pabalsts ēdināšanai, 1 personai 
piešķirts pabalsts pases kārtošanai.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina, ka Pāvilostas novada bērniem no 1 līdz 18 gadu 

vecuma sasniegšanai pienākas valsts apmaksātā vakcinācija pret ērču encefalītu. Lūdzu interesentus 
griezties pie saviem ģimenes ārstiem.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
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2015. gada  MARTS SABIEDRĪBA

13. februārī Pāvilostas novada domes ēkā notika Pāvilostas ostas 
valdes sēde, uz kuru tika aicināts ikviens interesents. Pirms sēdes 
ostas valdes pārstāvji viesojās ostas teritorijā, kur ostas pārvaldes 
vadītājs Ronalds Griškēvičs klātesošajiem parādīja un pastāstīja par 
īstenotajiem projektiem ostas teritorijā, par jauniegādāto zemes
smēlēju un uzņēmējdarbības attīstību ostas teritorijā.

Pāvilostas ostas valdes sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes 
un ostas valdes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Ekonomikas mi
nistrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu 
investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas 
vadītājs Jānis Volberts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārval
des direktore  Ingrīda Sotņikova, Pāvilostas novada domes deputāts 
Andris Zaļkalns, SIA „ZEJA Rietumu krasts” valdes loceklis Ernests 
Blaževičs un Pāvilostas ostas pārvaldes vadītājs Ronalds Griškēvičs, 
kā arī citi klātesošie.

Sēde iesākās ar ostas pārvaldes vadītāja izklāstu par ostas darbī
bu 2014. gadā un prioritātēm 2015. gadā. 2014. gadā tika  nodota 
ekspluatācijā zivju atvēsinātavas pirmā kārta piekrastes zvejnie
kiem. 

Vizualizācija zivju atvēsinātavai ar zivju tirgus terasi pēc projek
ta otrās kārtas realizācijas.

Ēkā atrodas ledus ģenerators, zivju uzglabāšanas telpas, pārģērb
tuve, atpūtas telpa, tualete – viss, kas nepieciešams ērtiem, mūs
dienīgiem darba apstākļiem. Inventāra un peldlīdzekļu drošībai 
ostas teritorija aprīkota ar novērošanas videokamerām. Pagāju
šajā gadā divkārt paplašināta zvejas piestātne, lai būtu vairāk vietas 
zvejas rīku novietošanai un autotransporta kustībai. Izbūvēta celtņa 
platforma, kas dod iespēju izcelt krastā piekrastes zvejas kuģus tieši 
no piestātnes. Iegādāts pašiem savs, jauns, Ukrainā ražots ostas 
padziļināšanas zemessūcējs, kas ļaus nodrošināt nepieciešamo 
akvatorija dziļumu par samērīgām izmaksām. Līdz šim tā ir biju
si problēma, jo smilšu sanesumi ostas vārtos veidojas ātri un ne
prognozējami, bet attāluma, ostas specifikas un nelielo apjomu dēļ 
padziļināšanas ārpakalpojumu izmaksas ir nesamērīgi dārgas – ļoti 

cerams, ka šī problēma beidzot būs atrisināta. Zemessūcēja iegā
dei tika ņemts kredīts bankā, bet līdzekļi iemaksai iegūti, pārdodot 
vienu no trim bojātajām, gadiem neizmantotajām bijušās kravas 
piestātnes metāla sekcijām. Pateicoties infrastruktūras attīstībai, 
mazo laivu skaits ostā ir palielinājies vairākkārtīgi – pagājušajā gadā 
praktiski visas pieejamās piestātņu vietas bija rezervētas jau maijā. 
Arī viesjahtu skaits 2014. gadā ir bijis rekordliels – 289 jahtas no 
15 valstīm.

2015. gada sākumā nodots ekspluatācijā laivu būves un servi
sa parka pirmais angārs – iespējams, modernākais Latvijā. 

Tas Pāvilostas ostā dod iespēju siltumā un komfortā veikt re
monta un apkopes darbus pie laivām visu cauru gadu. Ir iegādā

ta mūsdienīga tehnika, kas ļauj pārvietot pa sauszemi un ievest/
izvest no angāra jebkuru zvejas laivu, motorjahtu vai buru jahtu 
līdz 20 tonnu smagumam un 15 metru garumam. Brīvdabas gla
bāšanas laukumā šobrīd ir vieta aptuveni 20–30 laivām. Projekta 
realizētājs ir SIA BoatPark Pāvilosta, kura īpašnieki ir latviešu uz
ņēmēji – burātāji un Pāvilostas cienītāji; projekts realizēts ar LAD 
līdzfinansējumu. Angārā jau šobrīd tiek gaidīts jebkurš laivas 
īpašnieks, kurš vēlas ērtos apstākļos sagatavot savu peldlīdzekli 
nākamajai sezonai. Ir pamats domāt, ka savas laivas Pāvilostā pa 
ziemu turēs un remontēs ne vien latvieši, bet arī skandināvi, jo 
Latvijā kvalitatīvus peldlīdzekļu apkopes pakalpojumus var sa
ņemt par ievērojami zemāku maksu nekā Zviedrijā, Norvēģijā vai 
Dānijā. Pirmais uzņēmuma klients (dāņu uzņēmējs Steen Lorenz) 
savu kuģi jau nogādājis Pāvilostā, peldlīdzeklis ir izcelts krastā un 
pie tā uzsākti korpusa remontdarbi. Bez akvatorija padziļināša
nas darbiem ostas šī gada prioritātes ir krasta nostiprinājumi 
un mazo laivu slips līcītī pretī muzeja ēkai viesjahtu piestātnes 
paplašināšanai un kuģošanas drošības nodrošināšanai, krasta 
nostiprinājumi un celtnis laivu apkopes, servisa un ziemas gla
bāšanas zonā, peldošā piestātne mazajām laivām posmā no zve
jas piestātnes līdz TIC, papildus drošības sistēmu ieviešana ostā, 
navigācijas iekārtu modernizācija, piesārņojuma kontroles aprī

kojuma modernizācija, jahtu notekūdeņu utilizācijas sistēma u.c. 
Joprojām darba kārtībā ir pasažieru prāmja līnija uz Gotlandi. 
Nodrošinot pastāvīgu dziļumu ostas vārtos, ir pamats cerēt uz 
vidējā izmēra („Baltika” tipa) zvejas traleru flotes palielināšanos. 
Protams, visu šo plānu realizēšana ir atkarīga no tā, cik lielā mērā 
izdosies piesaistīt tam nepieciešamo finansējumu. 2015. gada 
sākumā Pāvilostas osta ir kvalificējusies kā projekta partneris 
divos INTERREG projektos: CB7 SmallPorts365 (somu projekts, 
pa vienai ostai no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas; Pāvil
ostas osta projektā kvalificējās kā labākā no Latvijas mazajām 
ostām) un CB239 SmartPorts (pārrobežu projekts ar Igauniju, 
piedalās vairākas Latvijas un Igaunijas mazās ostas). Jāapzinās, ka 
osta ir nepieciešama ne tikai dažiem zvejniekiem un burātājiem – 
tas ir resurss, kas potenciāli slēpj sevī daudz reāla labuma katram 
pilsētas iedzīvotājam – sākot ar maksātspējīgu tūristu piesaisti un 
beidzot ar jaunām, labi apmaksātām darbavietām. Sākot aktīvi 
funkcionēt laivu apkopes uzņēmumiem un ražotnēm, tajās būs 
nepieciešami vietējie speciālisti; jau šobrīd ir vajadzīga komanda 
ostas zemessmēlējam; izveidojot mūsdienīgu zivju tirgu vai pel
došu terasikafejnīcu, Pāvilostā savu naudu atstās turīgi iebrau
cēji; palielinoties maksātspējīgu tūristu skaitam, palielināsies pie
prasījums (un cenas) makšķerēšanas, ūdenssporta, izklaides un 
ēdināšanas pakalpojumiem, naktsmītnēm utt. Sadarbībā ar iz
glītības iestādēm, skolēniem tiks radīta iespēja apgūt speciali
tātes, izejot apmācības un praksi ostas uzņēmumos. 

Sēdes laikā starp klātesošajiem raisījās diskusijas par dažādām 
tēmām saistītām ar ostas darbību, kā arī tika uzdoti jautājumi, uz 
kuriem izsmeļoši atbildēja gan valdes priekšsēdētājs Uldis Kristap
sons, gan ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs.

Ostas valdes sēdē vēl tika skatīts iesniegums par zemes nomas 
izskatīšanu, kā arī Pāvilostas ostas pārvaldes 2014. gada budžeta iz
pildes un 2015. gada budžeta projekta apstiprināšanu. Citi jautāju
mi netika iesniegti.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ostas valdes sēde

1. martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka jau svēt

dien, 2015. gada 1. martā, sākas Gada ienākumu deklarācijas iesnieg
šana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan 
tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem 
izdevumiem. Jau otro gadu fiziskajām personām – saimnieciskās dar
bības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvej
nieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātāji, Gada ienākumu deklarācija ir obligāti jāiesniedz elektro
niski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – 
EDS). Taču VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarā
ciju, izmantojot VID EDS, jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!

VID atgādina, ka Gada ienākumu deklarācija par 2014. gadā gūta
jiem ienākumiem obligāti laikā no 2015. gada 1. marta līdz 2015. gada 
1. jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

•	 veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņē
muma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimnie
cības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),

•	 guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras 
bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama 
kuģa),

•	 guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 
2014. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no perso
niskās mantas pārdošanas),

•	 guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemē
ram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokma
teriālu pārdošanas, ienākumi no īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas), 
un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

•	 guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem iz
maksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām 
saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimnie
cisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt Gada ienākumu deklarāci
ju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 
attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības 
pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam 
u.c.), deklarāciju par 2014. gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem 
(čekiem un kvītīm) var iesniegt VID no 2015. gada 1. marta līdz pat 

2018. gada 16. jūnijam. Tāpat 2015. gada laikā vēl var pieprasīt pār
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2012. un 2013. gadu.

VID aicina iedzīvotājus iesniegt deklarāciju, izmantojot VID EDS, 
jo tajā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par 
nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neaplie
kamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemak
sām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par 
veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā 
arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglī
tību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Tādējādi personām, kuras 
vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, attiecīgajā dek
larācijas pielikumā jānorāda tikai summa, kas iztērēta par attiecīga
jiem pakalpojumiem, un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki vai 
stingrās uzskaites kvītis), tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot.

Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet 
ikviens var pieslēgties un lietot EDS, izmantojot savas internetbankas 
lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iz
sniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas cen
tra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (eparakstu).

Savukārt viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus VID aicina 
izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams  
iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus 
(čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām.

Vēršam uzmanību, ka attaisnotos izdevumus nevar piemērot tie 
iedzīvotāji, kuri 2014. gada laikā nav maksājuši iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, kā arī personas, kuras 2014. gadā bija tikai mikrouzņēmumu 
darbinieki, patentmaksas maksātāji, saimnieciskās darbības veicēji, 
kuri maksājuši fiksēto ienākuma nodokli un fiziskās personas, kuras 
maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli tikai pēc samazinātās lik
mes.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienāku
mu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvo
tājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, 
izvēloties tēmu „Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpoša
nas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot 
jautājumu VID”.

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa, tālr. 67122668, 67122670, 

26351438, 26558389; e-pasts komunikācija@vid.gov.lv
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Par Pāvilostas novada 
attīstības stratēģijas 
2015.–2030. gadam izstrādi

Pašreiz notiek Pāvilostas novada attīstības stratēģijas 
2015.–2030. gadam izstrāde. Šī gada 10. februārī  Pāvilostā un 
11. februārī Vērgalē notika darba grupu sanāksmes par tēmu 
„Pāvilostas novada attīstības centri un pakalpojumu nodroši
nājums tajos”. 

Darba grupu mērķauditorija bija izglītības, kultūras, soci
ālās un veselības aprūpes iestāžu pārstāvji, pašvaldības kapi
tālsabiedrību pārstāvji, uzņēmēji (lielākā daļa tūrisma nozares 
pārstāvji), domes deputāti, pašvaldības speciālisti, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuri izteica savu re
dzējumu par to, kā sekmīgi attīstīt Pāvilostas novadu. Darba 
grupās izteiktās idejas un redzējums uz Pāvilostas novada at

tīstību nākotnē tiks apkopots un izstrādāts Pāvilostas novada 
attīstības stratēģijas 2015.–2030. gadam skiču variants, kas 
tiks prezentēts 27. martā novada iedzīvotājiem un visiem in
teresentiem Pāvilostā plkst. 16:00 Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā un Vērgalē plkst. 18:00 Vērgales kultūras namā. Pāvil
ostas novada attīstības stratēģijas 2015.–2030. gadam gala va
riantu plānots izstrādāt līdz šī gada 31. maijam. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Darba grupas sanāksme Vērgales kultūras namā. 
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Pāvilostas novads Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2015”
No 6. līdz 8. februārim Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsala, notika 

22. Starptautiskā tūrisma izstāde–gadatirgus „Balttour 2015”, kas ir 
lielākā tūrisma izstāde Baltijā un ik gadu vienkopus pulcē tūrisma 
interesentus un dažādus tūrisma pakalpojuma sniedzējus. Šogad 
izstādes ekspozīciju veidoja vairāk nekā  450 stendi, kuros savus 
piedāvājumus prezentēja ap  800 tūrisma uzņēmumu  – kopumā 
no 39 pasaules valstīm. Trīs dienās izstādi apmeklēja 26016 cilvē
ku, no kuriem vairāk nekā 5300 bija nozares profesionāļi un īpaši 
aicinātie viesi.  

Šogad Igaunija un Lietuva bija pārstāvētas īpaši kuplā skaitā – 
43 uzņēmumi prezentēja savus piedāvājumus un pakalpojumus. Kā 
atzīst kaimiņvalstu tūrisma uzņēmumu pārstāvji, Latvijas iedzīvotāji 
ir ļoti bieži viesi pie viņiem, tāpēc dalība izstādē esot ļoti nozīmīga.

Šī gada izstāde uzskatāmi apliecina, ka Eiropas un īpaši Dienvid
eiropas valstu uzņēmēji saskata arvien lielāku sadarbības potenciālu 
Latvijas klientu piesaistē.

Latvijas reģioni apmeklētājus izklaidēja un nodarbināja ar patie
su latviešu viesmīlību un enerģiju.

Pāvilostas novads jau trešo gadu tika pārstāvēts ar savu stendu. 
Prezentējām novadu ar Pāvilostas novada jauno bukletu, kas šogad 
tika izdots latviešu, krievu un angļu valodās.  Iepazīstinājām inte
resentus ar jau pieejamajām aktivitātēm un iespējām, kā arī ar jau
nākajām aktivitātēm Pāvilostas novadā – zivju kūpināšanas un velo 
nomas iespējām viesu namā „Āķagals”, veikparku „Das Crocodill”, 
laivošanas iespējām Durbes, Tebras, Sakas un Rīvas upēs, E. Šne
idera laukumā uzstādīto bāku, kā arī  par jaunajām nakšņošanas 
iespējām Pāvilostā – viesu namā „Āķagals”, brīvdienu mājās „Ķir
šu dārzs”, ,,Oāze ģimenei”, „Smilšu nams”, Sakas pagastā brīvdienu 
mājā „Sunset house” un telšu laukumā „Kraujiņas”. Aktīva dzīves 
veida piekritējiem interesēja arī pārgājieni gar Baltijas jūras pie
krasti, makšķerēšana jūras krastā.  Mierīgas atpūtas piekritēji aktīvi 
interesējās par Puerto VV piedāvājumu, kā arī izmantoja iespēju 
klātienē pasmaržot V. Kārkliņas paštaisītos ziedūdeņus.

Šogad Pāvilostas novadu pārstāvēja Pāvilostas novada TIC va
dītājas pienākumu izpildītāja Arita Brūkle, TIC vadītājas vietnie
ce Zaiga Uzare, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina 

Kurčanova, projektu koordinatore Vizma Ģēģere, viesu nama „Lai
kas” īpašniece Liene Zaļkalne, Vērgales/Ziemupes TIC vadītāja 
Daina Vītola, „Rūķupes” pārstāve Daina Vanaga, Pāvilostas novada 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova.

Vislielāko interesi apmeklētājiem izraisīja Pāvilostas novada 
labumu degustācija – „Ievlejās” ceptā rudzu maizīte, zivju veikala 
„Kaija” piedāvātā kūpināta zivtiņa un z/s „Pīlādzīši” ķimeņu un za
ļumu siers, kā arī  Pāvilostas novada stenda noformējums ar tīkliem, 
bojām un citiem jūras izskalotajiem materiāliem – kociņiem, dzin
tariņiem, gliemežvākiem, akmentiņiem. 

Esam priecīgas, ka ļoti daudzi apmeklētāji Pāvilostas novadu jau 
atpazīst kā izcilu atpūtas vietu, kā arī par tiem apmeklētājiem, kam 
tas bija kā jaunatklājums.  

Ievērojams skaits apmeklētāju atpazina Pāvilostas novadu pēc 
pagājušajā gadā notikušā festivāla „Zaļais stars” un interesējās par 
tā norisi arī šogad, izsakot vēlmi noteikti atgriezties vēlreiz.

Vairāk informācijas un foto: www.facebook.com/PavilostasTIC
Pāvilostas novada TIC kolektīvs

Pārmaiņas norēķinu kārtībā pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas nenoliedzami ir pastiprinājušas 
klientu vēlmi sazināties ar AS „Latvenergo”, un uzņēmums ir koncentrējis spēkus ne tikai uzņēmuma 
iekšienē – klientu servisa nodrošināšanai ir piesaistīti arī  ārpakalpojumi. 

Šobrīd notiek ļoti aktīva AS „Latvenergo” komunikācija ar klientiem – gan par norēķinu jautājumiem, 
gan arī par valsts atbalstu aizsargātajiem lietotājiem – maznodrošinātām un trūcīgām personām, kā arī 
daudzbērnu ģimenēm. Arī šis informācijas apjoms un tā apstrāde prasa precizitāti un resursus. 

Esam pārliecināti, ka  klientiem svarīgie jautājumi tuvāko nedēļu laikā tiks pilnībā sakārtoti un 
klientu apkalpošana, servisa pieejamība atgriezīsies normālā režīmā.

Man ir Elektrum Universālais 
ar Izlīdzināto maksājumu, 

nodevu skaitītāja rādījumus, 
kad saņemšu rēķinu?

Klientiem, kuri ir Elektrum Universālais lietotāji, norēķinu 
metode ir Izlīdzinātais maksājums. Klientiem ar Elektrum Universālo 
vai citu produktu ar Izlīdzināto maksājumu skaitītāja rādījumi NAV 
jāziņo, bet katru mēnesi ir jāmaksā fiksētā Izlīdzinātā maksājuma 
summa. Šiem klientiem rēķini netiek sūtīti, jo ir zināma ikmēneša 
summa, kas jāsamaksā. 

Kā man īsti jānorēķinās 
par elektrību, ja man ir 

Izlīdzinātais maksājums? 

Klientiem, kuri lieto Elektrum Universālais vai citu produktu ar 
Izlīdzinātā maksājuma norēķinu metodi, ir jāizmanto Latvenergo 
sūtītā informācija, kurā bija kartīte ar ikmēneša Izlīdzinātā maksājuma 
summu. Sākot ar februāri, klientam katru mēnesi par patērēto 
elektroenerģiju ir jāmaksā šī summa. Šo summu katram klientam 
nosūtījām individuālā sūtījumā jau pagājušā gada beigās, kā arī 
atkārtoti – februāra vidū uz klientu norādītajiem epastiem vai SMS. 

Izlīdzinātā maksājuma summu klients var redzēt un izdrukāt 
portālā www.e-latvenergo.lv, kā arī sazinoties ar Latvenergo klientu 
servisu.

Vēlos uzzināt Izlīdzinātā 
maksājuma summu; kur lai to 

uzzinu?

Izlīdzinātā maksājuma summu var atrast kartītē, ko nosūtījām 
visiem klientiem līdz ar līgumu pagājušā gada nogalē vai šī gada 
sākumā. Ja klients savu sūtījumu pazaudējis vai nav saņēmis, 
Izlīdzinātā maksājuma summu un savu kartīti var atrast klientu portālā 
elatvenergo.lv. Februāra vidū klientiem nosūtījām atgādinājumu par 
Izlīdzinātā maksājuma summu gan epastos, gan arī SMS.

Kad ir jāveic maksājums par 
patērēto elektroenerģiju, ja 
izvēlētā norēķinu metode ir 

Izlīdzinātais maksājums?

Samaksa par patērēto elektroenerģiju klientam ir jāveic līdz 
nākamā mēneša pēdējam datumam. Tātad par janvārī patērēto 
elektroenerģiju klientam ir jāveic samaksa februārī.

Kā rīkoties, ja atšķiras 
Izlīdzinātā maksājuma 

summa  rudenī nosūtītajos 
piedāvājumos un šobrīd 

atsūtītajā SMS?

Šādās situācijās aicinām klientus samaksu par patērēto 
elektroenerģiju veikt atbilstoši pēdējai saņemtajai vai elatvenergo 
atrodamajai summai. 

Šī summa var atšķirties, jo gada beigās ir bijusi kontrolapgaita un 
ir salīdzināts apmaksātais un faktiskais patēriņš, atšķirības gadījumā 
Izlīdzinātā maksājuma summu pārrēķinot. 

Nodevu skaitītāja rādījumus 
mēneša sākumā, kad saņemšu 

rēķinu, lai varētu veikt 
maksājumu par janvāri?

No 12. februāra ir uzsākta pakāpeniska rēķinu izsūtīšana 
klientiem, taču varam apsolīt, ka rēķinus tuvākajās dienās saņems 
visi klienti, kuri izvēlējās šādu norēķinu metodi. Maksājumu varēs 
veikt līdz mēneša beigām.

Ja rēķinu saņemšu tikai 
februāra beigās un samaksu 

veikšu jau martā, vai 
AS „Latvenergo” piemēros 

soda naudas?

AS „Latvenergo” šajā pārmaiņu procesā, kad mainās gan tirgus 
nosacījumi, gan arī norēķinu kārtība, līgumos paredzētās soda 
naudas neaprēķinās. Tādēļ vēlreiz gribam klientiem uzsvērt, 
ka maksājumus  pēc jaunās kārtības varēs veikt mierīgi un bez 
uztraukuma par soda naudām.

Izvēlējos katru mēnesi saņemt 
rēķinu par patērēto elektrību. 

Kā varu nodot skaitītāja 
rādījumus?

Skaitītāja rādījumus ērti var nodot portālā elatvenergo.lv, ar SMS 
vai ar mobilās lietotnes palīdzību.  Šie veidi sniedz iespēju skaitītāja 
rādījumus nodot jebkurā diennakts laikā.  Rēķins tiks izrakstīts par 
iepriekšējā mēnesī patērētajām kilovatstundām, un to klients saņems 
pa epastu, pastu vai SMS veidā uz tālruņa numuru.

Ja esmu izvēlējusies 
norēķināties pēc faktiskā 

patēriņa, taču nav iespējas 
kādu mēnesi nodot 

skaitītāja rādījumus, vai es 
saņemšu rēķinu? Kā varēšu 

norēķināties?

Mūsu klientu vidū ir virkne tādu, kas apzināti nevēlas nodot 
rādījumus, lai arī kā savu norēķinu metodi ir izvēlējušies rēķinu. 
Īpaši šādu situāciju esam novērojuši, ja klienta  patēriņš ir neliels un 
pa mēnešiem nav atšķirīgs. Vēlamies uzsvērt, ka rādījumu nodošana 
nav obligāta un to nenodošanas gadījumā klients bez rēķina 
nepaliks – tas tiks izrakstīts pēc vidējā vēsturiskā patēriņa.

Kur tagad var samaksāt 
rēķinus par elektrību? Vai to 

var izdarīt elatvenergo? 

Maksājumus par patērēto elektroenerģiju klienti var veikt tāpat 
kā līdz šim – portālā elatvenergo.lv, internetbankā, bankā, pastā. 
Maksājot ir svarīgi norādīt līguma numuru un summu (vai tā būtu 
klientam individuāli aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa vai 
rēķinā nosūtītā summa). 

Ja klients norēķinās pastā vai bankā, tad aicinām izmantot 
maksājuma kartīti, kurā ir norādīta Izlīdzinātā maksājuma  summa. 

Kāpēc elatvenergo portālā 
nav  pieejama informācija 

par iepriekš veiktajiem 
maksājumiem? 

Jā, šobrīd informācija par 2014. gadā veiktajiem maksājumiem 
nav pieejama, jo notika norēķinu sistēmas maiņa no iepriekšējās 
kārtības atbilstoši tirgus līgumiem. Tā kā esam saņēmuši vairāku 
klientu zvanus ar lūgumu tos atstāt pieejamus, tad varam apsolīt, 
ka šī informācija Latvenergo klientu pašapkalpošanās portālā www. 
elatvenergo.lv tiks atjaunota un drīzumā atkal būs pieejama. 

Kāpēc nevar norēķināties 
pa vecam?

Ar februāri, norēķinoties par janvārī patērēto elektroenerģiju, 
stājas spēkā jaunā norēķinu kārtība, kurā AS „Latvenergo” saviem 
klientiem piedāvā 2 norēķinu metodes – Izlīdzināto maksājumu vai 
rēķinu. Tirgus apstākļos vairs netiek saglabāta līdzšinējā norēķinu 
kārtība, kad klients pats aprēķināja savu maksājuma summu. Tāpēc 
turpmāk maksājumu summu aprēķinās elektroenerģijas tirgotājs un 
nosūtīs klientam informāciju par to – vai nu tas būtu Izlīdzinātais 
maksājums, vai ikmēneša rēķins.

Kādēļ par nokavētu 
maksājumu par decembri 

Latvenergo piestāda rēķinu 
jau pēc jaunā tarifa, lai gan 
decembrī pamata tarifs bija 
manāmi lētāks par jauno? 

Samaksa par patērēto elektroenerģiju klientam ir jāveic līdz 
nākamā mēneša pēdējam datumam. Tātad, ja klients decembrī 
patērēja elektroenerģiju, tad viņam par to bija jānorēķinās līdz 
31. janvārim. Šo informāciju klientiem janvārī atgādinājām arī ar 
reklāmu palīdzību gan radio, gan TV. 

Ja janvārī klienta maksājumu nesaņēmām, tad, pamatojoties uz 
noslēgto līgumu, pieņemam, ka decembrī klients elektroenerģiju 
nav patērējis. Savukārt februārī, norēķinoties  par janvārī 
patērēto elektroenerģiju, apmaksa notiek jau pēc noslēgtajiem 
tirgus līgumiem. Gribam uzsvērt, ka klientam dotais laiks, lai 
norēķinātos par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju, ir 
vesels mēnesis.

Kādēļ man fiksētais rādījums 
nesakrīt ar e-latvenergo.lv 

uzrādīto skaitītāja rādījumu?

Iemesli visticamāk radušies pagātnē – bieži vien klienti laikus nav 
pamanījuši tarifu vai PVN likmes izmaiņas un tādējādi, aprēķinot 
ikmēneša maksājuma summu, varējuši kļūdīties. Savukārt mūsu 
norēķinu sistēma, saņemot klienta maksājumu, to attiecina uz 
aktuālo tarifu. Ja klients konstatējis starpību, aicinām klientus 
sazināties ar Latvenergo servisu, lai saņemtu maksājumu pārskatu 
un vienotos par situācijas risinājumu.  

Veicot maksājumus, iepriekš 
norādīju savu Latvenergo 

līguma numuru, taču, saņemot 
rēķinu SMS, secinu, ka līguma 

numurs ir cits. Vai līguma 
numuri tika mainīti?

Līdz ar klientu līgumu izmaiņām saistībā ar tirgus atvēršanos un 
tarifu izmaiņām klienta līguma numurs var būt mainījies. Aktuālais 
līguma numurs ir redzams noslēgtajā tirgus līgumā, kā arī, protams, 
elatvenergo.lv. Aicinām klientus pievērst tam uzmanību, īpaši, ja 
klients norēķinās internetbankā un norāda maksājuma uzdevumā 
savu līguma numuru, kā arī ja klients ir bankā noslēdzis līgumu par 
automātisku rēķinu apmaksu.

Klients jautā – AS „Latvenergo” atbild

No 2017. gada 1. janvāra cilvēkiem, kuru 
apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā vecuma pen
sijai nepieciešamie 15 gadi, būs iespēja saņemt 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jau no 
dienas, kad viņi būs sasnieguši nepieciešamo 
pensionēšanās vecumu, informē Labklājības 
minis trija. 

Šobrīd valsts sociālā nodrošinājuma pabals

tu piešķir, ja cilvēks par pieciem gadiem ir 
pārsniedzis vispārējo pensionēšanās vecu
mu. Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu ir cilvēkam, kurš nav nodarbināts (nav 
uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto) 
un kuram nav tiesību saņemt valsts pen
siju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju 
cilvēkiem ar invaliditāti) vai apdrošināšanas 

atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai 
arodslimību.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 3. februārī, 
valdībā atbalstītais likumprojekts Grozījumi Valsts 
sociālo pabalstu likumā. Tas vēl jāpieņem Saeimā.

Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras statistikas datiem 2014. gadā vidēji 
mēnesī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 

saņēma 545 cilvēki, kuri par pieciem gadiem ir 
pārsnieguši vispārējo pensionēšanās vecumu, 
vidējais piešķirtais pabalsta apmērs – 64,20 eiro.

Viktorija Buraka, 
Labklājības ministrijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste, 
tel. 67021666, 26100727, 

viktorija.buraka@lm.gov.lv

Apstiprinātas izmaiņas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanā
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Iedzīvotāju sapulce Vērgalē 
24. februārī Vērgales kultūras namā notika 

iedzīvotāju sapulce.  
Sapulcē piedalījās 35 iedzīvotāji, deputāti – 

Uldis Kristapsons, Ēriks Erleckis, Gints Juriks un 
izpilddirektors Alfrēds Magone.

Pārskatu par paveikto un turpmāk plānoto 
sniedza Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons. Aizvadītajā laika periodā mūsu 
novadā tiek novērota ievērojama iedzīvotāju skai
ta samazināšanās – 92 cilvēki, lielākā daļa no tiem 
mainījuši savu dzīves vietu. Vienīgā vieta ir Ploces 
ciems, kurā iedzīvotāju skaits ir pat palielinājies. 
Lai šajā jautājumā rastu risinājumu, jādomā par 
jaunu darba vietu izveidošanu un uzņēmējdar
bības attīstību mūsu novadā. 2015. gadā pašval
dība plāno sakārtot vairākus objektus – bruģītis 
pie Ziemupes tautas nama, Vērgales pamatskolas 
fasāde. Savukārt 25. martā Ziemupes centrā tiks 
atklāta piemiņas zīme represētajiem ziemupnie
kiem. Iedzīvotāji tika informēti, ka 17. februārī 
pašvaldības delegācija viesojās Kretingā (Lietuvā). 
Viesošanās mērķis bija sadarboties starptautiskā 
projekta LIT/LAT ietvaros sociālās vides, kultūras 
un sporta aktivitāšu, apkārtējās vides sakārtošanā 
un tūrisma jomā.

Nacionālie Bruņotie spēki Šķēdes poligonā 
3 km rādiusā vēlas izveidot aizsargjoslu, kas pa
redz, ka šajā teritorijā būs ierobežota būvniecība 
un būvju augstums nedrīkstēs pārsniegt 75 met
rus. Teritoriju plānojumā nebija paredzēti šādi 
ierobežojumi un tāpēc ir izstrādāti daudzi de
taļplānojumi par vēja ģeneratoru būvniecību, kuri 
būs jāsaskaņo Aizsardzības ministrijā. Līdz šim 
teritorija bija noteikta 25 m rādiusā. Tas domāts, 
lai varētu notikt mācības šaušanai pa lidojošu 
mērķi. Pašvaldība ir pret šādiem ierobežojumiem, 
tādēļ J. Vitrups ir deleģēts aizstāvēt pašvaldības un 
iedzī votāju intereses šī jautājuma risināšanā.

Šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par Veselības 
centra izveidi Vērgalē. Kā jau zināms ar 2015. gada 
janvāri Vērgalē darbu uzsāka ģimenes ārsts Juris 
Kraģis no Pāvilostas. Taču viņš savu ārsta prakses 
vietu Vērgalē nevar sertificēt, jo nav invalīdu pie
eja. Šobrīd jau ir izstrādāts tehniskais projekts jau
najam Veselības centram vecajā Lattelecom ēkā un 
pašlaik tiek meklēti līdzekļi projekta īstenošanai. 

Arī Vērgales aptiekas sertifikāts darbojas tikai līdz 
2015. gada 15. oktobrim. Arī citviet Latvijā nav 
sakārtots jautājums par invalīdu piekļuvi medicī
nas iestādēs. Jautājums būtu jārisina valsts līmenī.  

IEDZĪVOTĀJI UZDEVA JAUTĀJUMUS: 
1. Kas notiks ar trīs mājām Vērgales centrā? 
Tās ir SIA „Muižkalniņi” īpašums.  
2. Kāpēc Pāvilostā ir lētāki komunālie mak

sājumi nekā Vērgalē? 
Tādēļ, ka Pāvilostā apdzīvotā kvadratūra ir di

vas reizes lielāka nekā Vērgalē. Vērgalē visās ēkās 
ir uzstādīti siltuma uzskaites mezgli, tādēļ iedzī
votāji maksā par reāli patērēto. Savukārt Pāvilostā 
tā nav, tur iedzīvotāji maksā par 1 kv. metra iz
maksām.

3. Kad tiks sakārtota daudzdzīvokļu mājas 
„Sudrabi” fasāde? 

Par to jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem, jo vai
rums dzīvokļu ir privatizēti. 

4. Kad notiks Vērgales parka sakārtošana? 
10. martā plkst. 15.00 Vērgales kultūras namā 

notiks Vērgales parka labiekārtošanas projekta iz
strādes sabiedriskā apspriešana. 

5. Visasākās diskusijas sapulces gaitā izvēr
tās par Ploces zvēraudzētavu jeb ūdeļu fermu. 
Ploces ciema iedzīvotāji uzdeva jautājumus. 
Kad tiks sakārtota notekūdeņu novadīšana fer
mas teritorijā? Cik ilgi vēl būs jāpacieš smaka 
apkārtnes iedzīvotājiem? Kad tiks ierobežota 
ūdeļu izbēgšana no fermas teritorijas? 

Pašvaldības pārstāvji atbildēja, ka pašvaldībai 
nav tiesību pārtraukt šīs fermas darbību. Apkārt
nes iedzīvotājiem, kuriem ir sūdzības par fermas 
darbību, rakstveidā jāinformē attiecīgi dienesti 
un jāfotografē fakti. Runu līmenī nekas netiks 
panākts. Vērgales komunālās saimniecības valdes 
loceklis Ivars Lapiņš informēja klātesošos, ka Plo
ces zvēr audzētava katru nedēļu uz Vērgales ko
munālās saimniecības attīrīšanas iekārtām atved 
apmēram 50 kub. metrus notekūdeņu, taču zvēr
saimniecība nav pilnībā atrisinājusi ar attīrīšanu 
saistītos jautājumus. 

Informāciju sagatavoja 
Vita Braže 

Aicinājums Pāvilostas novada iedzīvotājiem!

Kurzemē ir vairāk kā 20 upes, kas piemērotas laivošanai gan vasarā, gan arī ārpus pierastās sezonas – 
pavasaros un rudeņos. Kurzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā ūdenstūrisma kartes Kurzemes 
upēm, kas ietvers informāciju par ūdenstūrisma maršrutiem, apskates vietām pie upēm, kā arī infor
māciju par to, kur laivotājiem meklēt nakšņošanas vietas un/vai celt teltis, kā arī baudīt citus Kurzemes 
labumus! 

Kopumā plānots izdot 14 dažādus bukletus, tai skaitā arī par Pāvilostas novadā esošām Tebras, 
Durbes, Sakas un Rīvas upēm.

Ja vien dzīvojat pie upes, un jums ir piedāvājums laivotājiem, aicinām Jūs atsaukties, lai vienotos par 
informāciju, kas iekļaujama kartē. 

Aicinām atsaukties arī tos, kas, iespējams, šobrīd tikai ir apsvēruši iespēju kaut ko veidot upes krastā, 
bet pietrūkst padoma, ko veidot un piedāvāt ūdenstūristiem! Labprāt dalīsimies pieredzē!

Gaidīsim no Jums informāciju līdz 2015. gada 20. martam!
Kontakti: Kurzemes plānošanas reģions, Aiga Petkēvica, 29483674,

aiga.petkevica@kurzemesregions.lv 

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS 
PIEDĀVĀT DARBA VIETAS JAUNIEŠIEM 

PIRMĀS DARBA PIEREDZES IEGŪŠANAI
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šo-

gad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasāku-
mu „Pirmā darba pieredze jaunietim” un aicina 
darba devējus – komersantus, pašnodarbinātas 
personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus –
piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo 
vai augstāko izglītību.

Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un 
gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, 
izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jau
niešu garantijas atbalsta pasākumā „Pirmā darba 
pieredze jaunietim” plānots izveidot 522 darba 
vietas.

Jauniešu garantijas pasākumu projekta vadī
tājs Mārtiņš Nešpors: „NVA vairāku gadu pieredze 
liecina, ka daudzi jaunieši bezdarbnieki, strādājot 
pie darba devēja NVA pasākumu ietvaros un aplie-
cinot savas profesionālās spējas un dotības, vēlāk 
kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam. Turklāt, 
vērojot situāciju vakanču jomā, jāsecina, ka  vai-
rāki darba devēji joprojām ilgstoši meklē dažādus 
speciālistus, piemēram, programmētājus, juristus, 
ekonomistus, pavārus, atslēdzniekus, bet NVA ir 
reģistrēti jaunieši ar attiecīgo profesionālo izglītību, 
kuri meklē darbu un ir gatavi strādāt šajās profesi-
jās. Mūsu darbinieki NVA filiālēs palīdzēs izvēlēties 
uzņēmuma prasībām visatbilstošākos kandidātus 
no jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītī-
bu, kuri ir reģistrēti aģentūrā.”

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā „Pirmā 
darba pieredze jaunietim” tiek iesaistīti NVA re
ģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, 
kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un 
kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegū
tu darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu 
var gadu strādāt pie darba devēja. Pirmo pusga
du jauniešu algai NVA maksā dotāciju – 160 eiro 
(jaunietim ar invaliditāti – 240 eiro), bet otrajā 
pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesī 
(jaunietim ar invaliditāti – 200 eiro). Taču darba 
devējam jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša 
algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto 
minimālo algu. Jāuzsver, ka darba vietai ir jābūt 
izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai va
kantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsāk
šanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt 

jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.
Kā darba devējam pieteikties pasākumam? 
1. SOLIS
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievie

no prasītā informācija. Pasākuma apraksts 
un pieteikuma forma atrodama NVA inter
neta vietnē: http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=433&mid=440&txt=3776. Ja rodas kā
das neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli 
(pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA 
filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palī
dzību).

2. SOLIS
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta 

pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā 
plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kon
taktinformāciju skatīt šeit: http://www.nva.gov.lv/
index.php?cid=2&mid=27.

3. SOLIS
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu 

un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Ak
tīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles 
komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lē
mumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasā
kuma īstenošanu.

4. SOLIS
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņem

to lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina 
mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas 
dienas slēgt līgumu par darba vietas izveidi. 

Kāds darba devējam ieguvums?
•	 NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu 

jaunietim;
•	 Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņem

tajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī 
noteiktās minimālās algas;

•	 NVA sedz izdevumus par veselības pārbau
žu veikšanu (ja nepieciešams);

•	 Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) individu
ālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja 
nepieciešams);

•	 Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar in
validitāti, NVA sedz izdevumus līdz 711 eiro.

Detalizētāka informācija par Jauniešu garan
tijas atbalsta pasākumu „Pirmā darba pieredze” 
izlasāma NVA interneta vietnē: http://www.nva.
gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776

Seminārs Grobiņā

4. februārī biedrības „No idejas līdz attīstībai” pārstāves Inta Vīgante un Terēze Cābele, kā arī Pāvil
ostas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Spriņģe devās uz semināru Grobiņā. 

Šobrīd Liepājas rajona partnerība strādā pie Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrā
des 2015.–2020. gadam. Veiksmīgākai Stratēģijas izstrādei, Liepājas partnerība aicināja piedalīties Jau
niešu organizāciju pārstāvjus no Aizputes, Nīcas, Virgas, Dubeņiem, Grobiņas, kā arī Pāvilostas.

Kopīgi apspriedām līdz šim paveikto darbu, realizētajiem LEADER projektiem – par Jauniešu cen
tru izveidēm, kā arī remontiem, ārā trenažieru uzstādīšanu noteiktās vietās, tai skaitā Pāvilostu. Tika 
runāts arī par jauniešu iespējām, kā arī uzskaitīti trūkumi, kurus ar šī stratēģijas plāna palīdzību varētu 
risināt. Par šī dokumenta izveidi, darba grupas semināri risināsies arī Pašvaldību attīstības nodaļu dar
biniekiem, biedrību, nodibinājumu pārstāvjiem, lauku konsultantiem, tūrisma pārstāvjiem, uzņēmēj
darbības, zemnieku saimniecību, mājražotāju pārstāvjiem. 

Pēc visu semināru dalībnieku spriedumiem un domām, kā arī ieteikumiem tiks veidots šis Stratēģi
jas plāns nākamajiem 5 gadiem.

Rakstu sagatavoja Terēze Cābele un Sintija Spriņģe

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

Par raksta saturu atbild biedrība „No idejas līdz attīstībai”. 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
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Ēnu dienas ietvaros Pāvilostas skolēni apmeklē pašvaldības iestādes
Jau vairākus gadus Latvijā un arī Pāvilostas novadā skolas pie

dalās Ēnu dienās. Arī šogad Ēnu dienas ietvaros vairākas klases no 
Pāvilostas vidusskolas apmeklēja pašvaldības iestādes.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement 
karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā 
skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4–6 stundu garumā vēro in
teresējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos 
darba tirgum.

Trešdien, 11. februārī, jau pašā rīta agrumā Ēnu dienas ietva
ros Pāvilostas novada domi apmeklēja Pāvilostas vidusskolas 
9. klases skolēni un audzinātāja. Tikšanās sākās domes priekšsē
dētāja Ulda Kristapsona kabinetā, kur viņš iepazīstināja skolēnus 
ar šī brīža novada aktualitātēm, darba iespējām un nākotnes vīzi
jām novadā. Priekšsēdētājs arī mudināja skolēniem izdarīt parei
zo izvēli, gan turpmākās izglītības iestādes gan pareizas profesijas 
izvēlē. Pēc tikšanās ar domes priekšsēdētāju 9. klases skolēni un 
audzinātāja devās nelielā ekskursijā pa domes ēku, lai iepazītos arī 
ar citu profesiju pārstāvjiem, kuri strādā šajā ēkā. Skolēni iepazina 
grāmatvežu, kancelejas vadītājas un lietvedes, projektu koordina
tores, sociālā dienesta vadītājas, pašvaldības policijas inspektora, 
metodiķes izglītības un kultūras jomā, sabiedrisko attiecību spe

ciālistes un bibliotēkas darbinieku profesijas un darba pienāku
mus.

Vēl šodien Ēnu dienas ietvaros skolēni no Pāvilostas vidusskolas 
4. un 7. klases viesojās Pāvilostas bibliotēkā, kur viņiem bija iespēja 
līdzdarboties makulatūras siešanā, lai vēlāk to nogādātu Vērgales 
bērnudārzam „Kastanītis”. Vēl bibliotēkas darbinieces skolēniem 
pastāstīja par saviem darba pienākumiem un ikdienas darbu. Kā arī 
paslavēja tos skolēnus, kuri aktīvi iesaistās bibliotēku rīkotajos kon
kursos un citos pasākumos.

Savukārt Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā Ēnu 
dienā viesojās Pāvilostas vidusskolas 4. klase. Skolēni iepazinās ar 
TIC ikdienas darbu un pienākumiem. Kā arī uzzināja vairāk par 
novada aktualitātēm, darbu pie bukleta un suvenīru izstrādes, ma
ketu veidošanas gaitu un sadarbību ar citiem tūrisma uzņēmējiem 
un suvenīru izgatavotājiem, par piedalīšanos izstādēs un pasākumu 
organizēšanā – tūrisma sezonas atklāšanas pasākums Pāvilostas pil
sētas svētkos maijā un tūrisma sezonas noslēguma pasākums „Se
nās uguns nakts” augustā. Skolēni tika aicināti uzzīmēt Pāvilostas 
novada suvenīru, ko viņi vēlētos iegādāties un uzdāvināt saviem 
draugiem un   paziņām. Rezultātā tapa jauna veida suvenīri, kuru 
pamatideju Pāvilostas novada TIC izmantos turpmākajā suvenīru 

gatavošanas procesā. Katrs no skolēniem saņēma jauno Pāvilostas 
novada bukletiņu, kurš izraisīja interesi par pieejamo informāciju 
un fotogrāfijām tajā. Pāvilostas novada TIC saka lielu paldies 4. kla
sei par ieinteresētību TIC ikdienas darbā un skaisto rožu stādiņu. 

Pāvilostas vidusskolas 8. klases 12 skolēni ar savu klases audzi
nātāju Āriju Paipu un skolotāju Annu Kažu ieradās Pāvilostas no
vadpētniecības muzejā. Apmeklējuma mērķis bija   rast skolēnos 
izpratni par muzeju un tā darbību. Nodarbības laikā skolēni tika 
iepa zīstināti ar muzeja pamatdarbības principiem – pētniecību, 
izglītošanu, krājumu uzskaiti un to saglabāšanu. Darbinieki skolē
niem uzdeva pastāvīgi aizpildīt muzeja priekšmetu uzskaites kar
tiņas, izgatavot no bezskābes kartona kārbas rakstisko priekšmetu 

saglabāšanai. Ieskenēt fotogrāfijas un tās saglabāt digitālā formā 
muzeja datu bāzē. Nodarbību noslēgumā ar klusumu brīdi un svecī
šu liesmiņu pieminējam Pāvilostas novadpētniecības muzeja izvei
dotāju, pirmo muzeja vadītāju Oridu Grinbergu. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova, 
Pāvilostas TIC vadītājas vietniece Zaiga Uzare un 

muzeja vadītāja Irina Kurčanova9. klases skolēni viesojās pie domes priekšsēdētāja.

Pāvilostas vidusskolas 4. klases bērni apmeklēja tūrisma centru.

8. klases audzēkņi praktiski darbojās kartonu kārbu izgatavo
šanā muzejā.
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Ēnu dienas iespaidi
Š. g. 11. februārī 9. klases skolēni Ēnu dienas ietvaros devās uz Pāvilostas novada domi, kur 

iepazina dažādus amatus un to pienākumus. 
Mēs uzzinājām par galvenās grāmatvedes, projektu koordinatores, grāmatvežu, bāriņtiesas, sociālā 

darbinieka, kancelejas vadītājas, pašvaldības policijas, sabiedrisko attiecību speciālistes un Domes 
priekšsēdētāja darba pienākumiem. Domes priekšsēdētājs mums pastāstīja ļoti interesantus faktus 
par Pāvilostas novadu un sniedza ļoti izzinošu un noderīgu informāciju. Domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons mums ieteica arī noderīgus padomus nākotnei. Es uzzināju, kā notiek budžeta plānošana 
un kā tiek sadalīti līdzekļi. Es uzzināju, ka budžetā ir 2,5 miljoni eiro un tas veidojas no nodokļu 
maksātāju un valsts kopējās naudas. Tagad zinu, ka Pāvilostas novadā dzīvo 3 tūkstoši iedzīvotāju, 
bet Pāvilostā 1030 iedzīvotāju. Uzzināju arī, ka Pāvilostā tagad ir uzbūvēts viens no modernākajiem 
jahtu servisiem, kuru izmantos burātāji no Skandināvijas un Vācijas.

Paldies Domes darbiniekiem un ekskursijas vadītājai Maritai Kurčanovai!
Pāvilostas vidusskolas 9. klases skolnieks Rūdolfs Priedoliņš

GATAVOJAMIES 
BRAUCIENAM UZ 

UNGĀRIJU
Laiks skrien nemanāmi. Jau aizritējuši 4 mēneši, kopš Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes  „Kas

tanītis”  skolotājas  Erasmus+ programmas projekta „Act togetherbe creative!” ietvaros ciemojās   Ru
mānijā Craiovas bērnudārzā „Phoenix”. Iespaidi pamazām nogulsnējušies un nostiprinājusies  pārlie
cība – mājās vienmēr labāk. Laikam jau cilvēkam vajag izrauties no ierastās rutīnas un no attāluma  

paskatīties uz to, kas mums ir. Un mums ir gaumīgi 
iekārtotas telpas un daudz labu mācību materiālu. 
Mums ir skaistas un attīstošas rotaļlietas. Mums  jā
mācās novērtēt to, kas mums  ir  un  priecāties  par  
to.  Pats  dīvainākais  mums  šķita  tas,  ka  nevienā  
bērnudārza  telpā nebija   klavieres  vai  kāds  cits mū
zikas  instruments. Toties  visās grupiņās  bija  datori, 
printeri un  atskaņošanas  iekārtas. Jautājums – kā 
ir labāk?

Ar  nepacietību  gaidām  nākošo  braucienu  
marta  otrajā pusē – šoreiz uz Ungāriju. Visu šo 
laiku kopā ar bērniem gatavojam dažādus vizuālās 
mākslas darbiņus, no kuriem labākos vedīsim līdzi 
izstādei uz Ungārijas pilsētu Ajku. Tur uz vietas 
būs  jāprezentē  dažādas tehnikas vizuālā mākslā un 
jāveido bērnu  darbu  izstāde. Domāju,  ka  skolotāji  
no  saviem  ārzemju kolēģiem uzzinās un iegūs 
daudz jauna vizuālās mākslas metodikā. Bez  tam 
pa šo laiku mums  bija  jāizveido SVID analīze par 
vizuālās mākslas  mācīšanu  bērnudārzā. Tas lika 
paskatīties uz mūsu iespējām un riskiem, ar ko 
jārēķinās  strādājot vizuālās mākslas jomā.

Bērnudārza koridorā esam izveidojuši  stendu no 9 planšetēm, kas  atspoguļo  mūsu  dalību  projek
tā.  Iecerēts, ka trīs  vidējās  planšetes, uz  kurām  izvietotas  aktualitātes, tiks  projekta  laikā  nomainītas. 
Vēl joprojām  šajās  trijās  planšetēs ir  fotogrāfijas,  kas  atspoguļo  mūsu  braucienu  uz  Rumāniju.  Kad  
atgriezīsimies  no  Ungārijas – fotoattēlos  atspoguļosim  tur  redzēto.   Un tā uz priekšu – pēc  katras  
tikšanās reizes – jauna  informācija  mūsu  iestādes  bērniem  un  viņu   vecākiem.

Pavisam netālu ir lielais un atbildīgais pienākums uzņemt projekta partnerus pie mums Latvijā.  
Ciemiņi no Rumānijas, Bulgārijas, Ungārijas un Turcijas pie mums viesosies šovasar no 15. līdz 19. jū
nijam. Darīsim visu, lai mūsu draugiem paliktu vislabākais iespaids par Latviju, Kurzemi, Pāvilostas  
novadu, Vērgali un mūsu  bērnudārzu.

Vēl  viens lielais mūsu projekta uzdevums bija izveidot projektam mājas lapu, kurā atspoguļotos  nori
ses un aktivitātes. Lapa ir izveidota, taču  pārējie  dalībnieki  diemžēl nav atsūtījuši  savus  materiālus, tāpēc 
tā nav pilnīga. Šī lapa nemitīgi tiks papildināta. Lapas adrese: www.acttogether-becreative-1.mozello.lv

Dzīve ir interesanta, ja tajā  ir jauni izaicinājumi un iespējas. Un mums tādas ir!
Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde
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Raibā nedēļa un Popiela Vērgales pamatskolā
No 9. līdz 13. februārim Vēr

gales pamatskolā „Raibā nedēļa”, 
kuras ietvaros norisinājās virkne 
interesantu notikumu un aktivi
tātes, kurās iesaistījās gan skolēni, 
gan skolotāji. 

„Raibā nedēļa”, kuras noslēgu
mā parasti ir Popiela, jau ir kļuvusi 
par februāra mēneša tradīciju Vēr
gales pamatskolā. „Raibās nedēļas” 
ietvaros, katra diena ir savādāka. Šī 
gada tēmas – Hipiju diena, Dzīv
nieku atveides diena, Melnās nakts 
diena un Sarkanā diena. Skolēni 

bija ļoti atsaucīgi un labprāt piedalījās visās šīs nedēļas 
aktivitātēs. 

Savukārt Sarkano dienu jeb Valentīndienu noslēdz 
Popiela. Tajā piedalījās skolēni pa klašu grupām un 
skolotāji. Jaunāko klašu grupā uzvarēja 5. klase, bet ve
cāko klašu grupā 9. klase. Skolotāji Popielā uzstājās ar 
diviem priekšnesumiem – Jolandas Suvorovas „Pus
dienu dziesmiņa” un „Palaid puķīti pa dambi”. Žūrijas 
komisijā darbojās direktors Gints Juriks un Vērgales 
pamatskolas absolventi Marta Aniņa un Aivis Sils, 
kuri priekšnesumus vērtēja, izsakot uzmundrinošus 
komentārus. Pārsteiguma balvas no Vērgales kultūras 
nama vadītājas saņēma duets SANDRA (4. klase) un 
māsas LEGZDIŅAS (6. klase).
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VĒL JOPROJĀM 
VĀCAM MAKULATŪRU!

Paldies visiem atsaucīgiem cilvēkiem, kas atveduši  mums 
makulatūru! Paldies Vērgales un Pāvilostas bibliotēkām, kas at

deva mums savus norakstītos žurnālus un grāmatas. Paldies vecākiem un vecvecākiem, 
kas  piedalās šajā akcijā „Tīrai Latvijai!”. 

Vēl joprojām norit konkurss starp grupiņām. Un tagad rezultāti ir šādi:

Jaunākai grupiņai „Lācēniem”    380 kg
Vidējai grupiņai „Zaķēniem”  1525 kg
5gadīgo bērnu gr. „Saulītēm”  1144 kg
6gadīgo bērnu gr. „Pūcītēm”    812 kg

Mīļie Vērgales iedzīvotāji! Šī  Jums ir lieliska iespēja atbrīvot savu māju bēniņus no 
veciem žurnāliem un mums, savukārt, tikt pie papīra, jo par katru tonnu makulatūras 
bērnudārzs saņems 5 kg papīra.

VĒL JŪS VARAT MŪS ATBALSTĪT, 
JO MAKULATŪRAS VĀKŠANAS AKCIJA

„TĪRAI  LATVIJAI” NORITĒS  LĪDZ 16. MARTAM!

Iestādes vadītāja

Pāvilostas vidusskolas Popiela 2015
Pāvilostas vidusskolā, Valentīndienas priekš

vakarā notika ilgi gaidītā Popiela, kurā skolēni 
centās atdarināt izvēlēto mūzikas mākslinieku vai 
grupu. Bija patīkami vērot, cik radoši katrs Popie
las dalībnieks spēja pievērsties šim procesam.

Skolēni sadarbojās grupās, kurās bija pār
stāvji gan no dažādām klasēm, gan dažādiem 
vecumiem. Vairāku nedēļu gatavošanās procesā, 
dalībnieki mācījās sastrādāties savā starpā, res
pektēt viens otra viedokli, mobilizēties izvēlētam 
mērķim, rast risinājumus atdarināmā klipa reali
zēšanai, organizēties kopējiem mēģinājumiem un 
pieņemt lēmumus par izmantojamiem aksesu

āriem un tērpiem. Tās ir svarīgas prasmes labam 
komandas darbam. Arī vecāku atbalsts un iesais
tīšanās šajā procesā ir svarīgs. Tas palīdz uzdro
šināties! 

Katru priekšnesumu vērtēja žūrija, kas pirms 
Popielas bija iepazinusies ar oriģinālajiem atvei
dojamo grupu un mākslinieku video materiāliem. 
Popielas žūrijā bija skolēnu līdzpārvaldes pārstāv
ji – Kristaps Klaks un Terēze Cābele, Pāvilostas 
novada TIC direktora vietniece Zaiga Uzare un 
Pāvilostas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova. Visi priekšnesumi tika sadalīti 
divās grupās: 1.–6. klašu vecuma grupā un 7.–12. kla
šu grupā, savukārt priekšnesums tika vērtēts šā
dās pozīcijās – atbilstība tēlam, atbrīvotība, telpas 
izjūta, kontakts ar publiku un priekšnesuma as
prātība, atraktivitāte, oriģinalitāte.   Žūrijas darbs 
nebija viegls, bet tas tika paveikts atbildīgi. 

Rezultāti bija šādi: 
 � 1.–6. klašu grupā atzinību saņēma atdari

nātājas no grupām „Abba” un „Shakira”, savukārt 
3.  vietu ieņēma grupas „Boney M” dalībnieki, 
2.  vietā ierindojās Dons ar dziesmu „Ja tu man 
esi”, bet godpilno 1. vietu un skatītāju simpātijas 
nomināciju saņēma „Buranovskiye Babushki”, 
kuras pēc publikas pieprasījuma Popielas noslē
gumā atkārtoja savu priekšnesumu.

 � 7.–12. klašu grupā 3. vietā ierindojās gru
pa „Mark Ronson and he friends”, 2. vieta grupai 
„2Fab4U”, bet godpilno 1. vietu ieņēma grupa 
„D.M.A. Crew”. 

Arī jauniešu biedrība NILA bija nolēmu
si pasniegt savu simpātijas balvu, ko saņēma 
grupa „D.M.A.Crew”. 

Pēc diplomu izsniegšanas katrs Popielas 
dalībnieks tika sagaidīts mūzikas stundu ka
binetā, kur viņus gaidīja apelsīni, pīrādziņi 
konfektes, kā arī lielā kliņģera ēšana un pi
parmētras tējas dzeršana, ko sarūpēja skolas 
saimnieces. Paldies viņām!

Visos priekšnesumos Popielā kopā dar
bojās gandrīz 50 Pāvilostas vidusskolas sko
lēni.

Izsniedzamo diplomu mākslinieciskā 
noformējuma autore šogad bija Samanta 

Barsukova, kura arī bija galvenā scenārija autore 
Popielai. Viņas lielākā palīdze scenārija veidošanā 
bija Kristiāna Šeiko. Viena no meitenēm iejutās 
Martas Ritovas, otra Samantas Tīnas lomās. Iece
res realizēšanā bija vajadzīgi arī tādi viesi, kā „Nils 
Ušakovs” un viņa miesassargi – viņu tēlā iejutās 
Krista Ziemele, Liene Šķila (Popielas afišas auto
re), Una Stendze, arī „Liene Kendy”, kuru atveido
ja Annija Ansone.

Atbildīgākais amats Popielas laikā bija Elvim 
Vīgantam, kura pārziņā bija mūzikas apkopoša
na, atskaņošana un visa pasākuma apskaņošana. 
Vakara gaitā Jānis Štokmanis pārņēma savā ziņā 
diskotēkas vadīšanu.

Paldies visiem dalībniekiem viņu vecākiem, 
draugiem, kuri atbalstīja šo pasākumu ar savu 
iera šanos un bērnu gatavošanās procesā.

Marita Rolmane

„Dzintariņš” notikumu virpulī
Kazas gads uz priekšu lec ar lielu 

skubu. Noslēgumam tuvojas gada ot
rais mēnesis. Pāvilostas pirmsskolas iz
glītības iestādē „Dzintariņš” notikumu 
daudz. Katrs no tiem piedalīties sauc.

Gada pirmā mēneša pēdējā nedēļā, 
laimi meklējot, garām ejot, „Dzinta
riņā” bija iegriezies Sprīdītis (vadī
tāja Monta Pētermane) un aicināja 
bērnus sev līdz uz pasaku mežu. Tur 
bērnus sagaidīja dažādi pārbaudījumi 
un uzdevumi. Lai valdītu draudzīgais 
sacensību gars, bērni sadalījās divās 
komandās. Uzvarētāju komandai balvā par ātrāk 
paveiktu uzdevumu bija iespēja nopelnīt garšīgu, 
smaržīgu, labi nostāvējušos ziemas ābolu. Uzde
vumi bija visdažādākie: 

 ¾ sadalīt torti tik gabalos, cik komandā bērnu, 
 ¾no aukliņām sasiet virvi, piesiet galā „glāb

šanas” riņķi un izglābt „upē” iekritušos kaķēnu un 
suņuku;

 ¾ sašķirot un novietot mežā vai dārzā virpuļ
viesulī juceklī sajukušos dārzeņus, ogas, puķes un 
zvērus, zem egles zariem salikt egles čiekurus, bet 
zem priedes zariem priedes čiekurus un apdomāt 
labi, ko likt zem paegļa zariem;

 ¾ rieksta čaumalā pār „jūru” pāri pārpūst zir
ni, bet no otra krasta atpūst vienu centu – noorga
nizēt tirdzniecību pār jūru;

 ¾ ar melnām saulesbrillēm uz acīm izglābt 
„zirnekļa tīklos” sapinušās mārītes;

 ¾ lai tiktu prom no piedzīvojumiem bagātā 
pasaku meža, no olīšiem bija jāizveido burvju 
atslēdziņa – latviešu tautas zīme, kas visus atkal 
atved mājās.

Noslēgumā Sprīdītis katram sacensību dalīb
niekam uzdāvināja zīmuli un novēlēja uzzīmēt 
piedzīvojumus, vai arī uzrakstīt grāmatu par Sprī
dīša piedzīvojumiem mūsdienās. Te jau viens dar
biņš ir tapis. 

Otrais mēnesis 
mūsu iestādē bija tāds 
sirsniņu, draudzības 
un veselības mēnesis.

Otrā mēneša otrās 
nedēļas piektajā die
nā „Dzintariņā” tika 
rīkota Valentīndienas 
ballīte un draudzības 
pasts ar uzaicināju
mu sūtīt draudzīgus 
novēlējumus visiem, 
it sevišķi tiem, kas 
bēdīgi un arī atvai
nošanos, ja kādam 
gadījies nodarīt pāri. 
Pasts ieguva lielu at
saucību un bija pat 
pārpildīts. Piedalījās 

ne tikai mazie, bet arī lielie! Mīļš paldies Šarlotes 
Dominikas vecākiem par ārkārtīgi sirsnīgajiem 
apsveikumiem. Par tiem priecājās ne tikai bērni, 
kas tos saņēma, bet arī iestādes darbinieki, kas tos 
redzēja. Ļoti sirsnīgi un mīļi! 

Tieši Valentīndienā pirmo dienu pirmsskolas 
iestādē bija ieradusies „jauna audzēkne” Ilzīte 
(pirmsskolas skolotāja Ligita Eihvalde), kura bija 
ļoti noraizējusies par to, kā viņai klāsies starp tik 
daudz svešiem bērniem. Gods un slava Pāvilos

tas „Dzintariņa” bērniem, kuri bija draudzīgi un 
labprāt palīdzēja Ilzītei iejusties lielajā kolektīvā, 
aicinot viņu piedalīties jautrās rotaļās. Kad Ilzīte 
bija iejutusies, varēja sākties jautrā ballīte, un ne
izpalika arī atpūta ar atspirdzinošu dzērienu un 
kūciņām. Ballītes noslēgumā bērni saņēma pasta 
sūtījumu ar sirsnīgiem vēlējumiem no draugiem. 
Ilzīte novēlēja bērniem būt draudzīgiem ne tikai 
šajā dienā, bet ikvienā!

Meteņdienā varēja novērot, ka ap pirmsskolas 
iestādi slapstās Metenis. Viņš mānīja bērnus – so
līja dot saldumus, bet, kad bērni pēc tiem lūkoja, 
saņēma auksta ūdens šļakstus. Galu galā bērni 
Meteni ar lielu troksni aizbaidīja, bet saldumus, 
ko Metenis bēgot atstāja, bērni notiesāja pēc jaut
rās stafetēs un sportiskās aktivitātēs pavadīta rīta.

Veselības nedēļā „Dzintariņa” bērni vingroja 
kopā ar sportisko seniori Rasmu Norvežu. Paldies 
Rasmai par atsaucību!

Vēl veselības nedēļas ietvaros pirmsskolas ies
tādē aizsākās lekciju cikls „Uzkop dzīvībai sau
dzīgi” ar pirmo lekciju „Tīrīšanas un mazgāša
nas līdzekļu ABC”. Šajā lekcijā interesenti varēja 
uzzināt, kurus mazgāšanas līdzekļus nevajadzētu 
lietot, lai pasargātu mūsu ūdenskrātuves no sma
gas un neatgriezeniskas piesārņošanas. Lekcijā 
izskanēja aicinājums sekot līdzi higiēnas līdzekļu 
sastāvam, lai ķermeņa kopšanā nelietotu tādus lī
dzekļus, kas var izraisīt pat tik smagas slimības kā 
vēzis. Bija arī iespēja gan iepazīties, gan iegādāties 
videi un ķermenim draudzīgus kopšanas līdzek
ļus no Greenwalk. Nākamā lekcija paredzēta mar
ta vidū – sekojiet informācijai!

Vadītāja Monta Pētermane 

Janvāra un februāra mēnesī Pāvilostas vidus
skolas skolēni ir piedalījušies 9 starpnovadu olim
piādēs, no tām sešās  iegūtas godalgotas vietas:

•	Maiga Uzare – 3. vieta latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē

•	Alise Aleksandra Griškēviča – 2. vieta 3.–4.
klašu dabaszinību olimpiādē

•	Kristaps Klaks – atzinība fizikas olimpiādē  
un 3. vieta 10.–12. klašu ekonomikas olimpiādē

•	Linda Ansone – 1. vieta 10.–12. klašu ekono
mikas olimpiādē, 5. martā uzaicināta piedalīties 
Valsts ekonomikas olimpiādē Rīgā

•	7. klases komanda, kuras sastāvā bija Dinija 
Mackēviča, Niks Jaunbērzs un Mihaēls Doroņins, 

ieguva 1. vietu Aizputes novada atklātā konkursā 
krievu valodā

•	Mihaēls Doroņins – 1. vieta 5.–8. klašu mate
mātikas olimpiādē

•	Marta Zamarīte – 3. vieta 5.–8. klašu mate
mātikas olimpiādē.

Paldies skolotājām Inesei Renķei, Ivetai Arājai, 
Solveigai Ansonei, Ārijai Paipai, Ludmilai Vasiļči
kai, Ainai Jakovļevai, Maritai Rolmanei  un skolē
nu vecākiem, kuri atbalstījuši talantīgos skolēnus, 
sagatavojot viņus dalībai olimpiādēs!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece 
Aina Jakovļeva

Starpnovadu mācību olimpiāžu rezultāti
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Izsludināta dalībnieku pieteikšanās 
kustību festivālam „Jaunpils 2015”
Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi vecumā līdz 18 gadiem, kā arī mūžam 

jaunie dejotāji aicināti pieteikties tradicionālajam kustību festivālam „Jaun
pils 2015”, kas šogad norisināsies 30. aprīlī Jaunpils pilī. Dalība kustību festi
vālā sniedz iespēju dejotājiem no visas Latvijas apliecināt savas dejotprasmes, 
kā arī ļauj pavadīt aktīvu un veselīgu dienu, mācoties rūpēties par dabu.

Šobrīd uzsākta dalībnieku pieteikšanās dalībai festivālā. Lai piedalītos kustību 
festivālā „Jaunpils 2015”, ir nepieciešams izveidot grupu, iestudēt līdz 4 minūšu 
garu priekšnesumu vienā no kustību mākslas veidiem (aerobika, modes dejas, rit
ma dejas, tērpu teātris u.c.), un ar šo priekšnesumu pārstāvēt savu izglītības iestādi 
festivālā attiecīgajā vecuma grupā – pirmsskolas vecuma grupā, 1.–4. klašu grupā, 
5.–9. klašu grupā,  10.–12. klašu grupā vai mūžam jaunajā grupā. Pieteikšanās fes
tivālam norisinās līdz šī gada 23. aprīlim, piesakoties festivāla organizatorei Irēnai 
Martuzānei, zvanot pa tālruni 26464378 vai rakstot uz epasta adresi irenkom@
inbox.lv.

Paralēli festivāla norisei paredzēta izklaidējoša programma, popularizējot videi 
draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu. 

Jaunpils kustību festivālu tradicionāli organizē biedrība „Kultūras laboratorija”, 
SIA „Zaļā josta”, kustību studija „MIks” un pašvaldības aģentūra „Jaunpils”, pulcē
jot simtiem dejotāju no visas Latvijas.
Papildu informācija:    Irēna Martuzāne
   Tālr.: 2 6464378; epasts: irenkom@inbox.lv

„Zvaigznes atspīd 
Ālandē”  

27. februārī Vērgales pamatskolas 3.–6. un 
5.–9. klašu deju kolektīvi piedalījās Liepājas deju 
apriņķa skolu jaunatnes deju koncertā „Zvaig
znes atspīd Ālandē”. Šis koncerts bija arī kā veltī
jums Grobiņas dzimšanas dienai. 

Vērgales „Kastanītī” mīļumrīts
Sagaidot Valentīndienu Vērgales bērnudārza audzēkņiem nu jau kuro gadu  

ir mīļumrīts. Tā ir 
rīta  stundiņa, kad visi 
bērni tiekas zālē un 
ar mīļiem, pašgatavo
tiem  apsveikumiem 
viena  grupiņa sveic 
otru. Un kas tad tie par 
svētkiem bez rotaļām, 
dejām  un  konfektēm!

Sveicam visus mī
lestības svētkos – Va
lentīndienā!

Iestādes vadītāja

Skatuves runas konkurss un 
vokālās mūzikas konkurss 

„Balsis 2015”
20. februārī Vērgales pamatskolā notika Pāvilostas novada skatuves runas kon

kurss un vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015”. 
Pirms konkursa visus dalībniekus un pedagogus uzrunāja Pāvilostas novada 

metodiķe kultūras un izglītības jomā Silvija Leja, uzsverot, ka šis ir ļoti nozīmīgs 
gads ar to, ka notiek gatavošanās skolēnu Dziesmu un Deju svētkiem. Konkursa 
dalībniekus vērtēja žūrija – Grobiņas SIC metodiķe Aija Niedola, Pāvilostas ama
tierteātra režisore Marita Horna un Pāvilostas vidusskolas mūzikas skolotāja Dace 
Bunka. 

Skatuves runas konkursā šogad piedalījās 11 dalībnieki no Pāvilostas un Vēr
gales – Madars Bērznieks, Gundega Matisone, Daniela Tuze, Amanda Trofimova, 
Roberts Vaškus, Karīna Balode, Gabriela VagotiņaVagule, Elīna Miltiņa, Rainers 
Zamarītis, Dace Dunaiska un Reinis Trofimovs. Tā kā 2015. gads ir Raiņa un As
pazijas jubilejas gads, vairāki dalībnieki bija izvēlējušies runāt tieši šo autoru dar
bus. Raiņa darbi – „Pamācība par mēnesi un zvaigznēm”, „Pasaka par jūras brau
cienu”, „Laukakmens” un Aspazijas darbi „Princese”, „Balāde”, „Nebēdne meitene” 
un „Zila debess zelta mākoņos”. Pēc visu dalībnieku noklausīšanās žūrija nolēma 
31. martā uz Kurzemes novada skatuves runas konkursu virzīt Gabrielu VAGO
TIŅUVAGULI. 

Savukārt uz vokālās mūzikas konkursu „Balsis 2015” 11. martā Kuldīgā dosies 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vokālais ansamblis „Burbulīši” un Vērgales pa
matskolas meiteņu vokālais ansamblis.

Noslēgumā visiem konkursa dalībniekiem tika pasniegti pateicības raksti un 
tika sveikti pedagogi, kuri sagatavoja viņus konkursam. Paldies skolotājām – Ag
ritai Valkašai, Ivetai Vanagai, Inesei Razmai, Guntai Limbergai, Andai Blūmanei, 
Inesei Renķei, Maritai Kalējai un Aijai Gertsonei. 

Vita Braže

METEŅI
23. februārī Vērgales bērnudārzā „Kastanītis”  

meteņbērni  svinēja Meteņus. Bija sanākuši lieli un 
mazi. Skanēja meteņdziesmas un visi gāja jautrās  ro
taļās. Žēl, protams, ka laiks mūs nelutina un ziemas  
vidū nav sniega, un tāpēc izpalika jautrās braukšanas 
ar ragaviņām, ugunskura kurināšana un citas izdarī
bas brīvā dabā. 

Visi  kopā dziedot saucām Laimu,  lai tā mums  
visiem nes auglīgu pavasari. 

                 Velc , Laimiņa, zelta  jostu
                 Apkārt visu  istabiņu.
                 Lai paēda, kas neēdis,  
                 Lai padzēra, kas nedzēris.
Netrūka arī Meteņa cienasts koča – grūbu biez

putra ar kūpinātu gaļu.
Mūsu izglītojošais cikls vecākiem un bērniem „Mana tautasdziesma” tuvojas  noslēgumam. Vēl tikai 21. martā Lielā diena, 

kad  svinēsim  saulītes  atgriešanos  un  pavasara  iestāšanos.
Šoreiz brauksim uz Rucavas tradīciju namu „Zvanītāji”. Aicinām līdzi visus interesentus! Iepriekš gan  lūdzam pieteikties 

pie bērnudārza vadītājas.
Gaida Akerfelde

2. februārī Vērgales pamatskolā ar sveču un svečturu izstādi tika atzīmēta Sveču diena. Savukārt vecāko klašu skolēni 
sveču gaismā pulcējās uz literāru konkursu, veltītu Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. 

Tā kā 2015. gads ir šo izcilo personību jubilejas gads, tad viss šis gads tiks veltīts abiem dižgariem. Iesākumā, ierosmei 
skolēni vēlreiz tika iepazīstināti ar Raiņa un Aspazijas biogrāfiju, uz ekrāna tika rādīti sižeti par abiem literātiem, bet 5. klases 
skolniece Elīna Miltiņa nolasīja Aspazijas dzejoli „Nebēdne meitene”. Tika rādīti arī nelieli fragmenti no jaunās animācijas 
filmas „Zelta zirgs” un atskaņota Mārtiņa Brauna komponētā dziesma „Saule, Pērkons, Daugava”, kuras vārdu autors ir Rainis.

Pirms konkursa skolēni izlozes kārtībā sadalījās 7 grupās, pa 8 skolēniem katrā. Konkursā bija jāatbild uz sekojošiem 
jautājumiem: 

Kāds bija Aspazijas īstais vārds?
Ar kuru latviešu atmodas laiku saistāms Aspazijas vārds?
No kā aizgūts Raiņa pseidonīms? 
Raiņa dzimtā vieta ir...? 
Bērnībā tuvinieki Raini dēvēja par...? 
Cik kraukļu lugā „Zelta zirgs” apsargā Saulcerīti? 
Kas bija Aspazijas bērnības draugs? 
Vērtējiet Aspazijas dzejoļa „Dzimtene” rindu aktualitāti 

mūsdienās? u.c. 
Konkursa noslēgumā katrai skolēnu grupai uz A3 lapas 

bija jāuzzīmē zīmējums, kurā attēlota saistība ar Raiņa un 
Aspazijas dzīvi vai daiļradi un jāuzraksta apsveikuma vārdi 
jubilejā. Labākie zīmējumi piedalīsies republikas konkursā.

Vita Braže

Savukārt pēc mēneša, 28. martā Liepājas olimpiska
jā centrā notiks deju kolektīvu skate, kur tiks noskaid
rots, kuri kolektīvi varēs piedalīties šīs vasaras Skolēnu 
Dziesmu un deju svētkos. 

Turēsim īkšķus par savējiem! 
Vērgales pamatskolas skolotāja 

Sigita Freimane 

Aktivitātes martā 
Pāvilostas Mūzikas skolā 

13.03. Kurzemes mūzikas skolu pianistu festivāls „Deju mozaīka” Liepājas 2. pilsētas 
mūzikas skolā 

PIEDALĪSIES 4. klases audzēkne Brēdiķe Sanija Monta Miltiņa Elīna
   6. klases audzēkne Bērziņa Sanija

19.03. Latvijas Valsts klasiskās ģitāras konkurss „Latvijas gada ģitārists 2015” Alsungas mūzikas skolā
  PIEDALĪSIES  2. klases audzēknis Brūklis Gusts 
     2. klases audzēkne Kiričenko Elizabete
25.03.  X Kurzemes zonas mūzikas skolu Vijoļspēles audzēkņu konkurss „SOLRELAMI” Saldus mūzikas skolā
  PIEDALĪSIES    2. klases audzēkne VagotiņaVagule Gabriela
     4. klases audzēkne Griškēviča Alise Aleksandra
27.03. A. Grīnberga III jauno ģitāristu konkurss „Kur tad tu nu biji?” Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
  PIEDALĪSIES  2. klases audzēkne Kiričenko Elizabete 
     4. klases audzēknis Doroņins Mihaēls

Sveču diena Vērgales pamatskolā
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Izstāde 

Lai gan ārā vēl sniegs un ledus, 
7. februārī Pāvilostas pilsētas kul
tūras namā norisinājās Pāvilos
tas kultūras nama sieviešu kora 
„Sīga” un Durbes novada sieviešu 
kora „Durbe” koncerts „Pretī pa
vasarim”. Koncertā piedalījās arī 
Pāvilostas kultūras nama bērnu 
vokālais ansamblis „Burbulīši”. 

Tika izdziedātas dažādas koru 
repertuārā esošas dziesmas, kon
certa noslēgumā kori kopkora iz
pildījumā skatītājiem veltīja čet
ras dziesmas.

Koncerta laikā tika sumināta 
Pāvilostas kultūras nama sievie
šu kora „Sīga” dalībniece Valija 
Vīgante, kura šā gada janvāra no
galē svinēja apaļu jubileju, kā arī 
šogad aprit 50 gadi kopš Valija 
Vīgante dzied Pāvilostas sieviešu korī. Valija Vīgante saņēma Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona, Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadī
tājas Silvas Vārsbergas un sieviešu kora diriģentes Lienes Brečas parakstītu Goda 
rakstu.  

Savukārt 31. janvārī Aizputes kultūras namā notika izcilā pedagoga un diri
ģenta Valda Vikmaņa  100 gadu jubilejas koncertu cikla noslēgums – koru kon
certs „Dziesma”. Koncertā piedalījās 10 kori, tai skaitā arī Pāvilostas sieviešu koris 
„Sīga”, diriģentes Lienes Brečas vadībā.

Ej satikt pavasari 
Un ienirt pumpuru spēkā, 
Atraisīt domas spirgtajam vējam 
Un gājputnu ilgas caur savu dvēseli sēt. 
Tu to vari!
Cīruļputenim pretī stāvēt, 
Ar rudzu zelmeni reizē sazaļot
Un māllēpēm līdzi uzziedēt. 
Tu to vari!

 Sintija Spriņģe

Pretī pavasarim!

Visu marta mēnesi Ziemupes tautas namā apskatāma izstāde „Cepu
res, cepurītes”. Pašreiz tajā aplūkojamas 80 dažādas cepures. Ļoti skaistas, 
pašas tamborētas cepures mēs saņēmām no mūsu bērnudārza medmāsiņas 
Baibas. Izstādē skatāmas arī citu roku darinātas cepures. Uz Ziemupi at
ceļojušas arī Vērgales dramatiskā kolektīva, izrādes „Pasakas par ziediem” 
galvas rotas. Varat apskatīt gan dāmu platmales, gan kungu „pižikus’’ un 
mednieku cepures. Daži mazo cepurīšu valkātāji izauguši lieli, citi jau aiz
saulē. Ja jūsu mājās arī atrodama kāda interesanta vai vēsturiska cepure, 
atnesiet, mēs apsolām pēc izstādes atdot atpakaļ.

Daina un Skaidrīte Ziemupē

«Cepures, cepurītes»
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Aizsācies  „GRĀMATU STARTS” 
21. februārī uz pirmo tikšanos Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā bija ieradušies 

mazie bibliotēkas lasītāji līdz ņemot savus tuviniekus, kopā bijām kupls pulciņš. 
Bibliotēkas darbinieces ar savu entuziasmu iesaistījušās jaunā projektā „Grāmatu 

starts”. Tā  ir lasīšanas veicināšanas programma bērniem sākot no 3 gadu vecuma. Pro
grammas mērķis ir rosināt interesi par grāmatu lasīšanu un iepazīstināt  bērnus un viņu 
vecākus ar iespējām, ko piedāvā bibliotēka, kā arī „parādītu ceļu” uz bibliotēku.

Tikšanās reizē  mazie lasītāji satika programmas simbolu – mazo, zinātkāro Pūčulēnu, 
kurš iepazīstināja bērnus ar aizraujošo grāmatu pasauli, bibliotēku un aicināja uz radošām 
nodarbēm, visi bērni gatavoja grāmatzīmes Pūcītes un gāja rotaļās.

Mūsu mērķis ir iepazīstināt ar grāmatām, kas spēj aizraut mūsu bērnus, lai viņi tās lasītu jau no mazotnes nevis 
tāpēc, ka tā vajag vai pieaugušie tā grib, bet tāpēc, ka tas ir interesanti. Mēs gribam, lai  vecāki, vecvecāki atgrieztos 
bērnībā un kopā ar saviem bērniem, mazbērniem piedzīvotu skaistus kopā būšanas brīžus. 

Liels paldies Elīnai par ieguldīto darbu un visiem pasākuma dalībniekiem – gan maziem, gan lieliem. 

Nākošā tikšanās reize 28. martā plkst. 10:30 bibliotēkas telpās.
 Caur grāmatām ar radošumu gatavosimies Lieldienām, ja kāda ģimene vēlas mums pievienoties – gaidīsim!

Informāciju sagatavoja Mairita Vītola
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Bibliotēkā 
izgatavo 
sveces  

 

Visiem zināms, ka februāris ir Sveču mēnesis un tāpēc 
6. februārī Pāvilostas bibliotēkā uz radošu nodarbību 
bija aicināti Pāvilostas vidusskolas 2. klases skolēni ar 
skolotāju. 

Lējām sveces no parafīna, kā arī stāstīju par dažādiem 
knifiņiem un idejām gatavojot sveces. Bērni ar lielu in
teresi lēja sveces, kuras pēc tam ņēma līdzi.

Paldies par sadarbību bērniem un skolotājai Agritai 
Valkašai.

Mairita Vītola

Skaistākajā februāra mēneša dienā – Svētā Valentīna 
dienā, 14. februārī, Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs devās uz Jelgavas no
vada Valgundes pagastu, lai kuplinātu IKSC „Avoti” 
rīkoto koncertu „Tā es tevi mīlēšu”. 

Izglītības, kultūras un sporta centra „Avoti” vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Valgundietis” janvārī viesojās 
Pāvilostā, kur ar savām dejām Pāvilostas kultūras namā 
sadraudzības koncertā priecēja skatītājus un citus deju 
kolektīvus. Šoreiz, lai stiprinātu draudzības saites ar 
„Valgundieti”, Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs 
devās atbildes vizītē uz Valgundi, kur ar dejām „Es 
pazinu to meitiņu”, „Pieci vilki kazu rāja”, „Rudzu maize, 
kviešu maize” un „Kad tie zēni prūšos gāja” kuplināja 
mīlestībai veltīto koncertu „Tā es tevi mīlēšu”.

Koncertā savas dejas izdejot bija sabraukuši arī deju 
kolektīvs „Ritums”, tautisko deju kolektīvs „Vilciņš” 
un senioru deju kolektīvs „Skaistgirys” no Valgundes 

sadraudzības pilsētas Skaistgires Lietuvā. Par muzikālām pauzēm deju starplaikos 
parūpējās Valgundes pagasta vokālais ansamblis „Ilūzija”.

Pēc koncerta turpinājās balle ar grupu „Kompliments”. Balles laikā katram deju 
kolektīvam bija jāatrāda mājās sagatavotais priekšnesums, pāvilostnieki visiem 
klātesošajiem caur priekšnesumu „Nu kaut kā tā ir Pāvilostā!” pastāstīja  par dzīvi 
pie dzintara jūras.

   Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Lai atdzīvinātu un saglabātu aušanas tradīcijas Pāvilostas novadā, apmācītu un pie
saistītu jaunus biedrus un interesentus apgūt aušanas prasmes, 2007. gada rudenī vi

dusskolas ēdnīcā uz 
pirmo sapulci interesen
tus aicināja Tautas lie
tišķās mākslas meistare 
Anna Šēle (22.04.1933.–
27.05.2011.), kura tagad 
mūs vēro no mākoņa ma
liņas.

Pirmā pastāvīgā no
darbību vieta bija toreizē
jās Pāvilostas „katlu mā
jas” otrā stāva istabiņa. Uz 
mazām stellēm auda gal
da salvetītes, bet uz lielām 
lupatu kājceliņus. Audēju 
darbnīca ir vieta darbī
giem un radošiem cilvē
kiem. Un tā 9  dalībnie
ces  – Anna Šēle, Vilma 
Reinharde, Astrīda Kriv
cova, Tamāra Kurzem
niece, Inta Vīgante, Ilze 
Purklāva, Inita Zingnika, 
Inese Ermsone un Sandra 
Grundmane nodibināja 
„Pāvilostas aušanas pulci
ņu” 2015. gadā tam deva 
vārdu „LUMSTIŅŠ”.

Tā kā šīs telpas pēc 
gada bija nepieciešamas 
Komunālajam uzņēmu
mam, aušanas pulciņa 
vajadzībām (2008.–2009.) 
iedeva jaunas telpas Pāvil
ostas bērnudārzā. 

Vēlāk pievienojās divas 
dalībnieces – Inga Šnore 
un Līga Spjute. Taču pa
matsastāvs palika nemai
nīgs – 6 audējas. Aužam 
vilnas segas, Sakas tau
tas tērpu, spilvenus, lina 
galdautus un lupatu grīd
celiņus. Pulciņa dalībnie
ču darbos tiek saglabātas 
senās Kurzemes aušanas 
tradīcijas un rakstu zīmes, 
kur etnogrāfiskais apvie
nojas ar mūsdienu lie
tišķo mākslu. Arī krāsu 
gamma ir daudzveidīga. 
Darbu aušanai vislabāk 
izmantojam dabiskus ma
teriālus. Visiecienītākie ir 
lins, vilna un kokvilna. 

No 2011. gada mūsu aušanas pulciņu vada Vilma Reinharde, kurai aušana ir sirds
lieta. 

Viņa ir aušanas aroda lietpratēja un viena no pēdējām Pāvilostas iedzīvotājām, kas pa
tiešām pieprot aušanu labā līmenī. Viņa ar lielu prieku dalās savās prasmēs un pieredzē! 

Pašlaik darbnīcā atrodas septiņas stelles. Trīs patapinātas no pulciņa vadītājas Vilmas 
Reinhardes, vienu dāvināja Pētersonu ģimene no Sakas. Šādās stellēs linu audeklus 
audušas arī mūsu vecvecmāmiņas, kuras uzkrājušas paaudžu lina gudrību un auduma 
mīlestību. Vēl trīs no Zviedrijas atsūtītas humānajā palīdzībā, ko 2013. gada Ziemassvēt
kos mums uzdāvināja Vērgales pamatskolas bijusī skolotāja Mirdza Sīpola. 

Pirmā izstāde notika kultūras namā 2009. gada maijā. Iespēja parādīt savus darināju
mus bija kā svētki, kas radīja gandarījumu un pārliecību, ka arī šodien ir nepieciešamas 
šīs senās prasmes.

2014. gadā uzrakstījām pieteikumu Pāvilostas novada domes projektu konkursam un 
guvām atbalstu projektā „Audējas Pāvilostai”. Par piešķirto finansējumu iegādājāmies 
vilnas dziju Sakas tautastērpa svārku aušanai, fotogrāfijas un fotorāmjus. Tas sedza arī 
ceļa izdevumus meistarklašu apmeklējumam Ventspilī un Pācē. 

Aušanas pulciņa dalībnieces viesojas Pāces vilnas ražotnē.

Viesojoties Ventspilī Amatu mājā pie Līgas Reiteres.

Maijā piedalījāmies Pāvilostas pilsētas svētkos ar otro izstādi. Apmeklētājiem bija ie
spēja pašiem aust uz stellēm. Arī šogad būsim pilsētas svētkos, aicinot visiem interesen
tiem piedalīties garākā kājceliņa aušanā, kuru vēlāk varēs apskatīt Pāvilostas novadpēt
niecības muzejā. 2014. gadu noslēdzām 20. decembrī, piedaloties Ziemassvētku tirdziņā 
kultūras namā.

Šogad pabeigtais Sakas tautas tērpa turpat 9 metrus noaustais audekls.

Aušanas pulciņa dalībniece
Inga Šnore

Pāvilostas aušanas pulciņš «Lumstiņš»
Rībēt rīb, klaudzēt klaudz; 
Trīcēt trīc, skanēt skan 
Meitu mātes istabiņa: 
Auž jostiņas, paķelītes, apaudiņas 
Auž baltās villānītes.

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va

Fo
to

: I
. Š

no
re

Fo
to

: I
. Š

no
re

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va



14

2015. gada  MARTSKultūra

Roberto Meloni 
koncerts 
Vērgalē

Pilna zāle ar skatītājiem, kuri 
bija ieradušies redzēt un dzirdēt 
itāļu dziedātāja Roberto Meloni un 
pianista Anatolija Livča koncertu 
mīlestībai 15. februārī Vērgales kul
tūras namā. 

Kopā ar vērgalniekiem un pāvil
ostniekiem bija skatītāji no Liepā
jas, Grobiņas, Kapsēdes, Rīvas, Jūr
kalnes .... Skaisto, ziemīgi saulaino 
dienu, dziedātājs salīdzināja ar savu  
Itāliju, bet par Vērgales apkārtni 
viņš teica – pie Jums ir skaisti! Ro
berto ar savām brīnišķīgajām itāļu 
un franču dziesmām, jokiem un 
nelieliem stāstiņiem iz dzīves, ar 
savu atraktīvo vēršanos pie publi
kas, uzmanību un eleganci, noturē
ja skatītāju uzmanību un izpelnījās 
skatītāju mīlestību. To visi kopā arī 
apliecināja, kopīgi dziedāto Rai
monda Paula ,,Tikai vienu reizi’’ jeb 
kā dziedātājs teica, ja publika piece
ļas kājās, tad es esmu laimīgs. Pal
dies skatītājiem par Jūsu atsaucību!

Kultūras nama vadītāja Velga

21. februāra rīta pusē Vērgales pagasta busiņš aizveda savu senioru vokālo an
sambli „Vakarvējš” uz Vircavu. 

Ap skaisti atremontēto tautas nama ēku jau bija iekārtojušies lielāki un mazāki 
transporta līdzekļi ar svētku dalībniekiem. Laipnās mājasmātes, smaidot arī mūs 
sagaidīja, ierādot vietas un iepazīstinot ar jubilejas pasākuma programmu. Vis
pirms jau tā bija priecīga atkal satikšanās trīs „Vakarvējiem” – no Vērgales, Vilces 
un Vircavas. Sirsnīga kolektīvu sadraudzība mūs vieno jau vairāku gadu garumā. 
Vilces „Vakarvējš” ir vokālais ansamblis, bet Vircavas „Vakarvējš” ir Eiropas deju 
kolektīvs. Kolektīva vadītājs Ilgvars Pauniņš pat jubilejas koncertuzvedumā piemi
nēja neaizmirstamos brīžus tikšanās reizēs Vērgalē un Ziemupes jūrmalā. Jubilārus 
sveica un savus priekšnesumus sniedza četri vokālie ansambļi, tai skaitā arī mēs – 
Vērgales „Vakarvējš”, un turpat desmit Eiropas deju kolektīvi no Jelgavas, Dobeles, 
Bauskas, Baložiem, Platones, Remtes un citām tuvākām un tālākām vietām. Inte
resanti bija vērot zemgaliešu dzīvesprieku, raito deju soli (pat pēc 80 gadiem!) un 
košos, krāsainos tērpus. Tā laiks aizritēja nemanot.

Mājās Vērgalē atgriezāmies jau pie mēnessgaismas. Neliegsimies, ka bijām no 
tālā ceļa mazliet noguruši, bet priecīgi un laimīgi. Jo dzīves bagātību jau nemēra 
pēc naudas maka smaguma, bet gan pēc labu draugu dāvātā draudzīgā smaida un 
siltu acu mirdzuma.

Paldies par šo iespēju, nokļūt Jelgavas novada Vircavā, sakām Vērgales kultūras 
nama vadītājai Velgai Freimanei un Vērgales pagasta pārvaldei, Pāvilostas novada 
domei un mūsu autobusa šoferim Rolandam Varkalim.

Līvija Jansone, senioru vokālā ansambļa „Vakarvējš” vadītāja

KARA RĒGS!
Sestdienas vakarā man iezvanās telefons, klausulē pazīstama balss jautā: „Irina, kas tur notiek pie 

muzeja, ko tur rok,  kas tā pa bedri?”
Man prātā ienāk tikai viena doma, laikam jau to veco baržu rok ārā, jo pēc vairākiem gadiem, atkal 

redzami vecās, rūsējušās baržas borta malas.
Pirmdienas rītā es kopā ar Pāvilostas pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni dodamies pāri 

kāpai uz jūras malu. Lai apskatītu paveikto, kā ir izdevies atrakt seno baržu. 
Man radās zinātkāre, no kura laika tad ir tā barža šeit mūsu jūrmalā? 
Pati atceros šo baržu, ka tā jau manā bērnībā bijusi jūrmalā, un cik reizes kājas tika saskrāpētas…
Un tomēr, no kura laika šī  barža ir pie mums Pāvilostā! 
Pēc Haralda Lukševica atmiņām ir bijis tā, ka 1944. gada rudenī, kad sāka atkāpties vācu armija, 

Pāvilostas osta tika padziļināta un ienāca daudz vācu kuģīšu un arī minētā barža, uz kuras glabājās 
deg viela. Vācu armijas karavīri aizbēga ar saviem kuģīšiem, bet barža palika. 1946. gadā vienā no 
pa vasara dienām bija stiprs vējš un barža atvienojusies no piestātnes un iznesta jūrā,  pēc tam izmesta 
krastā. 

1960. gadu sākumā zēni un meitenes spēlējušies uz baržas,  bet pēc daudzo bērnu roku un kāju 
ievainojumiem, tika nolemts baržas augšdaļu nogriezt, tas tika darīts vairākas reizes. 

Paldies izpilddirektoram Alfrēdam Magonēm par iniciatīvu un uzdrošināšanos organizēt šo dar
bu – vecās baržas izrakšanu un aizvešanu. Paldies visiem, kuri veica šo nepavisam vieglo uzdevumu.

 2015. gada februāra dienās no mūsu jūrmalas tiek  aizvests  II Pasaules kara rēgs.

Izpilddirektors A. Magone pie nupat izraktajām baržas atlūzām.

Muzeja vadītāja Irina Kurčanova
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Vērgales «Vakarvējš» dzied  
Vircavas «Vakarvēja» 

10 gadu jubilejas koncertā
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2015. gada  MARTS sports / uzņēmējdarbība

Galda tenisa 
sacensības 
Durbē

18. februārī Durbes vidus skolā 
notika Liepājas rajona novadu sko
lēnu galda tenisa sacensības. Sa
censībās piedalījās arī Pāvilostas vidusskolas audzēkņi. Skolēni 
tika sadalīti piecās vecuma grupās. 

Sacensību labākie rezultāti: 
„E” grupas zēni, kurā piedalījās seši dalībnieki. 1. vietā Ri

hards Ķepsnis, 3. vietā Kristiāns Gertsons. 
„D” grupas zēni, kurā piedalījās desmit dalībnieki. 1. vietā 

Klāvs Pauls Vējkājs, 3. vietā Jānis Ūdriņš. 
„A” grupas meitenes, kurā piedalījās piecas dalībnieces. 

3. vietā Kristīne Raģele. 
Pārējie skolēni ieguva vērtīgu pieredzi turpmākajiem star

tiem. 
Galda tenisa treneris  Aldis Barsukovs

Galda teniss pamatskolas zēniem: Divpadsmit dalībnieku konkuren
cē – 1. vietā Kristers Cābelis, 2. vietā Jānis Štokmanis, 3. vietā Jānis Ūdriņš.

Šautriņu mešana sievietēm: Piecpadsmit dalībnieču konkurencē – 
1. vietā Andra Lanka, 2. vietā Aija Barsukova, 3. vietā Aivita Barsukova.

Šautriņu mešana vīriem: Divdesmit četru dalībnieku konkuren
cē – 1. vietā Antons Kapacina, 2. vietā Jānis Almanis, 3. vietā Pēteris 
Priedoliņš.

Šautriņu mešana pamatskolas meitenēm: Četru dalībnieču starpā – 
1. vietā Samanta Sļesarenko, 2. vietā Ilva Bunka, 3. vietā Made Jete Jance.

Šautriņu mešana pamatskolas zēniem: Septiņu dalībnieku starpā – 
1. vietā Jānis Ūdriņš, 2. vietā Markuss Lazukins, 3. vietā Jānis Štokmanis.

Šahs: Divu dalībnieku starpā – 1. vietā Rudīte Bērziņa, 2. vietā Evi
ja Brikmane.

Zolīte: Deviņu dalībnieku starpā – 1. vietā Uģis Zaļkalns, 2. vietā 
Dainis Klaks, 3. vietā Ojārs Drulle.

Kad visas medaļas tika izdalītas un nonākušas pie novada labākajiem 
sportistiem – ar lielu prieku jāsecina, ka sportot gribētāju Pāvilostas no
vadā paliek arvien vairāk, par ko liels prieks. Liels paldies Andrai Lankai, 
Terēzei Cābelei, Evitai Jakovļevai par spēļu protokolēšanu un citiem or
ganizatoriskiem darbiņiem. Pats lielākais paldies sporta zāles apkopējai 
Ludmilai Vasinai par pašaizliedzīgu darbu ārpus sava darba laika.

Pāvilostas novada sporta dienas aizvadītas
(Turpinājums no 1. lpp.)

Liels paldies visiem sporta cienītājiem par piedalīšanos sacensībās 
un uz tikšanos nākamajā gadā desmitajās Pāvilostas novada sporta 
dienās! Pāvilostas sporta organizators Aldis Barsukovs

Foto K. Vītols   

Izsludināta pieteikšanās konkursam „Gada lauk
saimnieks Baltijas jūras reģionā 2015”, kas dos iespēju 
pārstāvēt Latviju starp citām Baltijas jūras reģiona val
stīm un pretendēt uz naudas balvu 10 000 eiro.

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centru aicina lauksaimnie
kus aktīvi piedalīties konkursā „Gada lauksaimnieks 
Baltijas jūras reģionā 2015”.

„Balva, kas izveidota 2009. gadā, ir paredzēta, lai 
iedvesmotu lauksaimniekus aktīvi iesaistīties cīņā ar 
Baltijas jūras eitrofikāciju. Aicinām ikvienu, kurš savā 
saimniecībā īsteno praksi, kas samazina vides piesār
ņojumu, aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un 
dalīties ar savu pieredzi,” uzsver Jānis Rozītis, Pasaules 
Dabas Fonda direktors.

Pagājušogad starp deviņu valstu finālistiem tieši 
Latvijas saimniecība „Mežacīruļi” tika atzīta par labā
ko. Vijas un Jura Cīruļu „Mežacīruļos” izvēlēts daudz
nozaru ražošanas princips, ražojot pienu, audzējot 
kviešus, rapsi, zālājus, pupas un kukurūzu. Izmantojot 
ārvalstu pieredzi, lauksaimniecības uzņēmums papla
šināts ar enerģijas ražošanas posmu – biogāzi, elektrī
bu un siltumu. Tālāk siltuma izmantošanai izveidots 
siltumnīcu komplekss. Šobrīd saimniecībā izveidota 
arī pirmā mitrzeme – demonstrējumu objekts Latvijā.

„Jau iepriekš esmu ieguvis atsevišķus apbalvoju
mus, bet šis ir īpašs starptautiskā nozīmīguma dēļ. Tas 

iedvesmo un sniedz vēl lielāku pārliecību par to, ko 
daru,” stāsta Juris Cīrulis – pagājušā gada laureāts.

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem ir jāaizpilda 
pieteikuma anketa, kas lejupielādējama Pasaules Dabas 
Fonda mājaslapā www.pdf.lv un jāatsūta tā Pasaules 
Dabas Fondam elektroniski uz epastu info@pdf.lv 
vai pa pastu (pasta zīmogs: 17. aprīlis). Pieteikuma 
anketas jāiesniedz līdz 2015. gada 17. aprīlim.

Par konkursu
Konkurss „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras re

ģionā”  tiek organizēts jau sesto gadu. Tas izceļ labas 
un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses 
piemērus, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju jeb 
aizaugšanu, kā arī sniedz pozitīvus, iedvesmojošus un 
inovatīvus praktiskos piemērus.

Konkurss ir starptautisks un tiek rīkots visās Bal
tijas jūras piekrastes valstīs. Konkursa gaitā katrā no 
deviņām valstīm tiek izvirzīts finālists, kurš saņem ti
tulu un naudas balvu 1000 eiro apmērā. Katras valsts 
uzvarētājs pārstāv valsti reģionālā līmenī un pretendē 
uz naudas balvu 10 000 eiro apmērā un titulu „Gada 
lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā”.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti Pasaules Dabas 
Fonda un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra mājaslapās un ar uzvarētājiem konkursa orga
nizētāji sazināsies personīgi.

Par Pasaules Dabas Fondu
Pasaules Dabas Fonda mērķis ir dabas aizsardzība, lai 

saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, 
nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu 
izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt pie
sārņojumu, kā arī dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu 
patēriņu. Ikviens var iesaistīties Pasaules Dabas Fonda 
darbā, kļūstot par atbalstītāju vai brīvprātīgo.

Plašāka informācija:
Ingus Purgalis,  
Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras  
un saldūdens programmas vadītājs
Tālr. 67505640, mob. 26358477; Epasts: ipurgalis@pdf.lv
Elza Seržante,  
Pasaules Dabas Fonda sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr. 67505640, mob. 29694809; Epasts: eserzante@pdf.lv

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
aicina uz apmācībām mājražotājus!

Apmācības notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma 
„Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros. 

Rīkotās mācības „Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”, projekta nr. 14-00-L11114-000108/1
Apmācību mērķis. Sekmēt mājražotāju kompetences un konkurētspēju. Veicināt ekonomis

ki efektīvu saimniecisko darbību pārtikas ražošanā laukos.
Mērķauditorija. Lauksaimniecības vai pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības pro

duktus) nozarē nodarbinātie, kas ražo un/vai pārstrādā lauksaimniecības produkciju.
Norises vieta un laiks. Nīcas novada domes ēkā, Bārtas ielā 6, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

Katras apmācību dienas ilgums no plkst. 10.00 līdz 16.50.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Ainara Sīkļa, LLKC, Lauku attīstības konsultants, Tel. 26456245.
Dalība apmācībās bez maksas.

Programma
Datums Tēmas Lektori

5. marts

Pārtikas amatniecības raksturojums  
un attīstības iespējas 

Minimālās higiēnas prasības  
pārtikas ražošanas uzņēmumā

Videga Vītola, LLKC, Jelgavas  
nodaļas uzņēmējdarbības konsul
tante, biedrības „Pārtikas amatnieki” 
Valdes locekle
Ruta Grantiņa, PVD  Dienvid
kurzemes pārvaldes inspektore

12. marts

Uzņēmējdarbības likumdošana un grāmatvedība 
pārtikas ražošanas kontekstā
Produkcijas pašizmaksas aprēķins un tā nozīme
Pārtikas amatniecība kā lauku tūrisma piedāvājums
Pārtikas amatnieku sadarbības nozīme un ieguvumi, 
vietējo produktu popularizēšanā un noieta veicināšanā

Elita Kārkla, LLKC, Liepājas 
nodaļas ekonomikas un  
grāmatvedības speciāliste
Videga Vītola, LLKC, Jelgavas 
nodaļas uzņēmējdarbības  
konsultante, biedrības „Pārtikas 
amatnieki” Valdes locekle

20. marts

Vietējo produktu virzība tirgū:
– Produkta nosaukums un vizuālā atpazīstamība
– Tirdzniecības vietas iekārtošanas principi
– Iepakojums
– Komunikācijas veidi

Egita Sproģe,  
uzņēmējdarbības trenere

26. un 27. 
marts

Praktiskā HACCP principu izstrāde un ieviešana 
pārtikas ražošanas uzņēmumā

Ruta Grantiņa,  
PVD  Dienvidkurzemes  
pārvaldes inspektore

1. aprīlis

Praktiskie piemēri pārtikas produktu  
ražošanā (izbraukums uz saimniecībām):

– z/s „Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads  
(Rupjās un saldskābās maizes cepšana un realizācija);
– z/s „Turaidas”, Dunalkas pagasts,  
Priekules novads (Ārstniecības augu audzēšana,  
dažādu tēju sagatavošana, fasēšana, realizācija);
– SIA „SC Grand”, Priekule, Priekules novads,  
(Dabīgu gaļas produktu ražošana. Veselīgo,  
dabīgo sēkluriekstu maisījumu ražošana).

Ainars Sīklis,  
LLKC, Lauku attīstības  
konsultants

GRIBI PATS SEV BŪT DARBA DEVĒJS?
TEV IR BIZNESA IDEJA, KURU VĒLIES ATTĪSTĪT?

ESI 18-30 GADUS VECS?  

TAD MUMS (LLKC Liepājas nodaļai) IR PIEDĀ-
VĀJUMS TIEŠI TEV:

– 5 DIENU BEZMAKASAS IZGLĪTOJOŠAS MĀCĪBAS 
AR LIELISKIEM UN ZINOŠIEM LEKTORIEM;

– BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDE KOPĀ AR ZINOŠIEM 
UN ATSAUCĪGIEM EKSPERTIEM;

– DALĪBA KONKURSĀ „LAUKIEM BŪT!”, CĪŅA PAR 
VĒRTĪGĀM NAUDAS BALVĀM!!!

INFORMATĪVĀ DIENA 20. martā plkst. 10.00, 
Priekules kultūras namā, Peldu ielā 1.

Sīkāka informācija: Kristiāna Rožuleja – kristiana.rozuleja@llkc.lv, mob. tālr. 28630823, www.laukutikls.lv

Meklē Latvijas labākos lauksaimniekus

Zemkopības ministrija sagatavojusi izmai
ņas noteikumos par rūpniecisko zveju terito
riālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. 
Izmaiņas noteikumos paredz vairākus būtiskus 
jauninājumus zvejniekiem. 

Plānots, ka reņģu zvejas periodā zvejā ar 
stāvvadiem zvejniekiem par savu nozveju jāziņo 
Valsts vides dienestam (VVD) ik pēc 5 dienām 
ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Lai mazinā
tu zvejniekiem administratīvo slogu, izmaiņas 
noteikumos paredz iespēju piekrastes zvejas 
žurnālus iesniegt VVD līdz nākamā mēneša pē
dējai darbdienai. Tāpat noteikumos sagatavotas 
izmaiņas attiecībā uz zvejas rīkos noķertiem vai 
bojāgājušiem roņiem, paredzot, ka turpmāk zvej
niekiem būs pienākums zvejas rīkos noķertos un 
bojā gājušos roņus izvest krastā, kā arī par to in
formēt Dabas aizsardzības pārvaldi.

Lai veicinātu invazīvās sugas – jūrasgrundu
ļa – zveju ar grunts tīkliem, noteikumos ir pare

dzēta iespēja zvejā izmantot grunts tīklus ar acs 
izmēru 60–70 mm un tīkla augstumu ne vairāk 
kā 1,5 m. Savukārt, lai mazinātu zvejnieku un 
valsts institūciju administratīvo slogu, izmaiņas 
noteikumos paredz, ka papildu pilnvarojums 
(īpaša atļauja) un zvejas atļauja (licence) tiek 
apvienoti vienā dokumentā un to turpmāk iz
sniegs Zemkopības ministrija.

Plašāka informācija par grozījumiem Mi
nistru kabineta (MK) 2007. gada 2. maija no
teikumos Nr. 296 „Noteikumi par rūpniecisko 
zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās 
zonas ūdeņos”, ko ceturtdien, 12. februārī, iz
sludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama 
MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40347976. Izmaiņas noteikumos vēl 
tiks skatītas valdībā.

Informāciju sagatavoja Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622, viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Paredz vairākas būtiskas izmaiņas zvejas noteikumos
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2015. gada  MARTSpaziņojumi

  SLUDINĀJUMI

  PATEICĪBA

 25. martā plkst. 15.00 atceres brīdis Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai pie piemiņas akmens Pāvilostas pilsētas Simtgades parkā.

 25. martā 15.30 Pāvilostas pilsētas kultūras namā tiks demonstrēta 
Dzintras Gekas dokumentālā filma „Kur palika tēvi”.
 2. aprīlī plkst. 16.30 Pāvilostas kultūras namā pasākums „Lieldienu 

zaķi meklējot”. Piedalīsimies Lieldienu atrakcijās, rotaļās, darbosimies radoši 
izgatavojot Lieldienu dekorus.

 13. martā plkst. 16:30 Vērgales kultūras namā notiks dziesmu vakars 
„Vērgales Sniegpulkstenītis”. Dziesmu vakars aizvadītā gadā svinēja savu 
apaļo, 20to pastāvēšanas jubileju. Tas ir dziesmu vakars, kurā nedala vietas, 
nenosaka skatītāju simpātiju, bet vienkārši dziedot dod un saņem prieku. Tajā 
piedalās dziedāt gribētāji no tuvām un tālām Latvijas vietām.

 25. martā plkst. 12.00 Vērgales kapsētā piemiņas brīdis un ziedu no
likšana, pieminot Komunistiskā genocīda upurus.

 29. martā plkst. 13.00 Durbes novada Lieģu amatierteātra izrāde 
,,Kumeliņi, kumeliņi’’.

  Nāc nākdama, Liela diena!
     Klausījos, brīnījos, kas aiz kalna gavilēja:
  Lieldieniņa braukšus brauca,
     Olas veda vezumā.
Pavasara rīti smaržo pēc svaigiem pumpuriem, jo ir sākusies dabas atmoda. 

Bet reizē ar pavasari mēs visi gaidām Lieldienas – dzīvības, saules un auglības 
svētkus. Un Lieldienās krāso ne tikai olas, bet tām piedien arī pavasara saule, 
baltie pūpoli, smiekli un šūpoles. Vērgales centrā Lieldienu pasākums notiks 
svētdien, 5. aprīlī plkst. 12.00 (sekojiet afišām). Lai katrā ģimenē ienāk gaišs 
un mīļš Lieldienu prieks!

                                      Kultūras nama vadītāja Velga

 Cepuru izstāde Ziemupē. Širces bija, šlipses bija, tagad pienācis laiks 
cepurēm. No 22. februāra Ziemupes tautas namā paredzēta izstāde „Cepu-
re, cepurīte”. Ja jūsu mājās atrodama kāda jauka vai interesanta cepure, tad 
lūgums uz izstādes laiku to aizlienēt Ziemupes tautas namam – Dainai Vītolai,  
tel. 29437166. Apsolāmies glabāt saudzīgi!
 14. martā plkst. 12.00 Ziemupes TN tiks demonstrēta mākslas filma 

„Spēlmanis”.
 25. martā plkst. 15.00 pie Ziemupes tautas nama tiks atklāts Normun-

da Dunkera veidotais piemiņas akmens represētajiem Ziemupes ciema iedzī
votājiem. Aicinām piedalīties.
 21. martā plkst. 6.00 Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā Pavasara Saul-

grieži.
 11. aprīlī plkst. 20.00 Ziemupē ģimeņu vakars „Pie ģimenes pavarda”
Ņemiet līdzi groziņu, mazu dāvaniņu ar vēlējumu.
Pieteikties līdz 7.04 pie Dainas – 29437166, vai bibliotēkā.
Spēlēs grupa Veldze no Saldus
Ieeja: eiro 7,00 no ģimenes.

Vienreiz gadā cilvēks jūtas savādāk, 
Vēl par vienu dzīves gadu bagātāks. 
Jūtas īpašs – draugiem, radiem vajadzīgs, 
Labiem vārdiem, vēlējumiem apbārstīts. 
Vienreiz gadā cilvēks jaunu dzīvi sāk, 
Jo ar gadiem, pieredze klāt nāk. 
Vai ir dzīvots mūžs tam pilnvērtīgs, 
Vai viņš jūtas laimīgs, piepildīts. 
                                                           (A. Ezerroze) 

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
martā dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Ilgvaru AUSMANI, Dainu JOSTMANI, Ainu ŪŠI, Ingu ČIPĀNI, 
Mārtiņu VARKALI, Egitu KAZBUĶI, Elīnu KRAVKOVU, Zani MEŽAVILKU, 

Kristapu ZARIŅU, Edgaru Eduardu KRISTAPSONU!

Pilngadnieci – Lauru STIRNU!

 Steidzami vēlos īrēt dzīvokli 
Pāvilostā, izskatīšu visus piedāvā
jumus. Tel. 26669289. 
 Piedāvāju mežizvedēja pa-

kalpojumus ar MTZ traktoru. Zva
nīt 28992584.

Voldemāru Žani BĒTU – 89
Veltu VAINOVSKU – 88 

Austru BĒTU – 87 
AustruVeroniku MAZŪRI – 87

Ādamu Albertu URNU – 87
Aldonu Vēsmu VILKASTI – 87

Almu ĒLERTI – 86 
Jāzepu KAUTIŅU – 85 
Dzidru PORIŅU – 84 

Austru LIEĢI – 82 
Ilmāru TREIMANI – 84

Ingeborgu Rūti VINDAVU – 84
Arvīdu UZARU – 83

Annu PRIEDOLU – 82 
Frīdu SILIŅU – 80

Dagniju BUMBULI – 75 
Veltu KAŅOTI – 75 
Veltu ANSONI – 70

Ainu Leontini BĒRZIŅU – 70
Druvaldi FREIMANI – 65 

Edgaru KUPLO – 65 
Valdu SKRUPSHU – 65

Intu BORUTO – 60
Agritu KALNIŅU – 60 

Karmenu KĻAVIŅU – 60 
Ludmilu VASINU – 60

Sveicam
Agniju LIEĢI un Jāni ZELGALVI ar dēla 

ANRIJA piedzimšanu!
Arvi un Sigitu VĪTOLIŅUS ar meitas 

TERĒZES piedzimšanu!
Lolitu JAŅĶEVICU un Rihardu TOLKU ar dēla 

STEFANA ADRIANA piedzimšanu!

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

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

Pāvilostas novada pašvaldība,  reģ. nr. 90000059438, 
DnB banka AS,  RIKOLV2X,  LV23RIKO0002013075223, 

ar norādi „korim Sīga” vai iemaksāt kora vecākajai Irinai Kurčanovai (tel. 29226273).
Pēc koncerta Ziemassvētkos Sakaslejas baznīcā Uldis Marhilēvičs aicināja kori 

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

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

Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 
28624644) un korespondente Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 30. martam.
Rakstus var iesūtīt pa epastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada domē  
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1100 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada 
iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 
sniegs 25. martā

plkst. 11.00 
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 12.30 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Pāvilostas Mākslas skola saka lielu 
paldies Mikum un Madaram Opel-
tiem par ieguldījumu Digitālās fo
togrāfijas pamatu apguvē, pa pildinot 
tehnisko materiālu bāzi ar Canon vi
deokameru un Tamron lēcu!

No 3. marta līdz 31. martam
Pāvilostas novada pašvaldības zālē

skatāma rokdarbu izstāde

„Čaklās rokas”

  

Izstādi organizē:
Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka
sadarbībā ar  
Pāvilostas rokdarbu pulciņu  „Spundiņš”

MOBILAIS  MAMOGRĀFS  Pāvilostā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 

 tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies

27. martā  pie veselības un sociālā centra, Lejas iela 10, Pāvilosta.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga prog
rammas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
 Ar ģimenes vai ār

stējoša ārsta norīkojumu, 
kuram NAV līgumattiecī
bu ar Nacionālo veselības 
dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa 
telefoniem 

67 14 28 40 
un 

27 86 66 55.

Sīkāka informācija  
www.mamografija.lv 

vai uz epastu  
info@mamografija.lv
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