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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas
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  Tiek izsludināts fotokonkurss

       „Pāvilostas novads 2015”       – 4. lpp.

 Pašvaldība izsludina vairākas 

      vakances                             – 5. lpp.

  Novada sakopšanas talka aizvadīta  

                                            
                              – 7. lpp.

  Izlaidumu datumi Pāvilostas

        novada izglītības iestādēs      – 9. lpp.

  Sākas pieteikšanās platību 

maksājumu saņemšanai            – 15. lpp.

Ar bērna muti 
runā patiesība 

Maijs gandrīz ikvienam saistās 
ar ziedu smaržu, skolas beigšanu 
un arī ar Mātes dienu. Tuvojas 
maija otrā svētdiena, daba ir pil-
nībā pamodusies no miega un 
traucas pretī saulei un ir laiks teikt 
visus labos vārdus mātēm, māmi-
ņām, vecmāmiņām, pat vecvec-
māmiņām, arī krustmāmiņām 
un visām tām sievietēm, kuras 
nebūdamas mātes, uzņēmušās šo 

cēlo pienākumu. Vienā vārdā vai teikumā nemaz nav iespējams nofor-
mulēt, kas tad viņas mums ir, kāda patiesībā ir šo sieviešu loma mūsu 
dzīvē. Pirmie apzīmējumi, kas ienāk prātā varētu būt, ka viņas mums 
ir vissvarīgākās, vismīļākās un vislabākās. Bet vai tik vien? Noteikti jau 
nē, jo dažnedažādās dzīves situācijās, sarežģītos dzīves līkločos atklā-
jas, ka viņas ir ne vien mūsu dzīves sākums un pamats, bet arī mājas, 
kur atgriezties, patvērums un ideāls, pēc kura tiekties. Galu galā sanāk, 
ka māmiņas un vecmāmiņas ir visnotaļ universālas sievietes. Taču daž-
kārt šo jūsmīgo uzskaitījumu virkni aizēno kas cits. Kā allaž dzīvē ir 
labais un sliktais, kā svītrains auduma gabals. Un šo audeklu veidojam 
mēs paši. Arī tās ir mātes, kuras reiz laidušas pasaulē bērnus, dažādu 
iemeslu dēļ, tomēr no tiem atteikušās. Un te nu veidojas sabiedrības 
daļa, kuru klasificējam dažādi – pamestie, vientuļie, bāreņi, kuri veido 
bērnu namu kontingentu. Šī institūcija veido un audzina no ģimenes 
ligzdas izkritušos kā nu māk. Veiksme uzsmaida tiem bērniem, kuri 
nokļūst gādīgās rokās ārpus šīs iestādes...

Taču jāatzīst, ka visinteresantāk un visdaudzpusīgāk mūsu šī 
mēneša gaviļnieces atspoguļo bērni. Ne velti saka, ka ar bērna muti 
runā patiesība! Visvairāk apcerēta ir tēma par omītēm. Nejauši at-
rastā bērna sacerējumā tiek formulēts, ka omīte ir tāda sieviete, ku-
rai nav pašai savu bērnu, bet mazus bērnus tā tomēr mīl un lutina. 
Omītes vienmēr ir gaidītas ciemos, viņas ir vecas, tādēļ nevar daudz 
skriet un lēkāt. Viņām jābūt līdzi naudai, bet, ja viņas iet ar bēr-
niem pastaigā, tad kopīgi var apskatīties interesantas lietas. Izklāsts 
par omītēm ir daudzpusīgs, kāda frāze pat liek mums pasmaidīt, bet 
mēs taču neapvainosimies, ja bērns domā, ka omītes nēsā brilles, 
var izņemt savus zobus un viņām nav jābūt ļoti gudrām, bet jāzina 
atbildes uz āķīgiem jautājumiem. Bet visu šo pārdomu virkni no-
slēdz gluži viedi bērna domu graudi, kuros, mums pieaugušajiem, 
vajadzētu vērīgi ieklausīties – katram jācenšas, lai viņam būtu omīte 
un opītis, jo tie ir vienīgie pieaugušie cilvēki, kuriem priekš bērniem 
ir brīvais laiks! Lai mums visiem pietiek laika! 

Vita Braže

Pāvilostas novada dome sveic 
pilsētas 136. jubilejā, 

vēlot pilsētai izaugsmi, 
labklājību un laimīgus iedzīvotājus!
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2015. gada 29. aprīlī Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada 

domes deputāti – Aldis Barsukovs, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints 
Juriks, Andris Zaļkalns (no plkst. 14.07), pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības 
galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Marita Kurčanova, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, Vērga-
les pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, 
uzaicinātās personas – SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes loceklis Oskars Vērnieks, 
SIA „Vērgales komunālā saimniecība” valdes loceklis Ivars Lapiņš. Pamatdarba dēļ nepiedalījās Pā-
vilostas novada domes deputāte Dace Bērzniece. Domes sēdes darba kārtībā tika izziņoti 37 darba 
kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 
1 izskatāmo jautājumu. Pavisam tika izskatīti 38 jautājumi. 
	Apstiprināja SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 2014. gada pārskatu un SIA „Vērgales 

komunālā saimniecība” 2014. gada pārskatu.
	Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada pārskatu. 
	Apstiprināja Pāvilostas novada būvvaldes nolikumu un noteica, ka Pāvilostas novada būvvaldē 

ietilpst: Būvvaldes vadītājs-arhitekts; Būvinspektors.
Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štatu sarakstu un tarifikāciju ar jaunu sadaļu Pāvilostas 
novada būvvalde šādi:

Ieņemamais amats

Darba 
dienu 
skaits 
nedēļā

Stundu skaits nedēļā Darba laika 
uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī, EUR

būvvaldes 
vadītājs-arhitekts 3 20 700,00

būvinspektors 3 20 500,00

Pāvilostas novada būvvalde pārņems tos Liepājas reģiona novadu būvvaldes uzdotos uzdevumus, 
lietvedībā esošos dokumentus, kas turpmāk saistīti ar Pāvilostas novada būvvaldes kompetencē 
esošajiem jautājumiem (teritorijas plānojums, būvniecība, būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 
Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā). 
	Izskatīja jautājumu par administratīvo lietu noilgumu un nolēma dzēst administratīvos sodus. 

Uzdeva lietvedei Lienei Vaškus veikt Sodu reģistrā iekļauto ziņu aktualizāciju.
	Izskatīja jautājumu par administratīvo lietu noilgumu un nolēma izslēgt administratīvi sodītās 

personas no 2014. gada 27. novembra Lēmuma (Protokols Nr. 17., 9.§.).
	Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa 

komisijas 2015. gada 08. aprīļa lēmumu Par Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības 
projektu finansēšanas konkursa iesniegto projektu izvērtēšana un finansējuma piešķiršanas 
REZULTĀTIEM. 

Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības izglītības un kultūras projektu vērtēšanas Nolikumu, 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un Pāvilostas novada piešķirto finansējumu 
EUR 3000.00 apmērā, atbalstīja sekojošus projektus ar atbilstošu summu:

Nr. 
p. k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums 

no pašvaldības EUR

1. Sakas novada atklātais 
sabiedriskais fonds „Sakas 
pensionāru nodibinājums”

Pāvilostas kapličas jumta 
rekonstrukcija

700.00

2. Mairita Tumpele Bērnu laukuma 
labiekārtošana Pāvilostā

700.00 

3. Vilma Reinharde Ceļš kāpās 95.00

4. Mairita Vītola Pāvilostas novada 
popularizēšana caur 
fotoobjektīvu

405.00

5. Ronalds Griškēvičs KUĢIS 600.00
Ar piebildi, konsultēties 
ar Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja 
vadītāju Irinu Kurčanovu 
par kuģa vizuālo 
atbilstību autentiskam 
izskatam

6. Daina Vagule Vērgales pagasta 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana – 
„Mīlētāju” atdusas vietas 
rekonstrukcija – jaunas 
koka sētiņas uzstādīšana, 
smilts seguma nomaiņa, 
labiekārtošana

500.00
Ar piebildi, precizēt 
darbu tāmi un izvērtēt 
pozīcijas: skrūves, 
nagliņas, kokmateriāli un 
krāsa, līme, antiseptiķis

	 Piešķīra finansējumu 200,00 EUR apmērā Endija Aresta ceļa izdevumu segšanai uz futbola 
sacensībām Gēteborgā, Zviedrijā. Finansējumu piešķīra no budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem. 

	 Nepiešķīra finansējumu SIA „Ziņas TV” bērnu drošības projekta „Lai dzīvo bērni!” atbalstīšanai.
	 Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam daļu no ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma no 2015. gada 27. maija līdz 2015. gada 12. jūnijam 
	 Apstiprināja pašvaldībai piederošo autotransportu degvielas patēriņa normas:

Transports
Degvielas patēriņa norma uz l/100 km 

vasaras periodā
(no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)

Degvielas patēriņa norma uz 
l/100 km ziemas periodā

(no 1. novembra līdz 31. martam)

VW Caravelle 8 9

VW Transporter 9 10

	Apstiprināja foto konkursa „Pāvilostas novads 2015” nolikumu (skat. 4. lpp.).
	Apstiprināja Vērgales pagasta muzeja darba laiku: 
 1. no 02.03.–31.05. muzejs atvērts O., T., C., P., S. no 9:00–16:00
     muzejs slēgts Sv., P. 
     pārējā laikā iepriekš piesakoties
 2. no 01.06.–30.09. muzejs atvērts T., C., P., S., Sv. no 9:00–16:00
     muzejs slēgts P., O.
   pārējā laikā iepriekš piesakoties

	Nolēma uzaicināt biedrības „Dažādas paaudzes par dzīvi” pārstāvjus uz Veselības un sociālo 
lietu komitejas sēdi 2015. gada 21. maijā plkst. 9.30. Nolēma lūgt biedrības pārstāvjiem sagatavot 
informāciju par biedrības līdzšinējo darbību un par plānotiem darbības mērķiem, kā arī par 
plānoto biedrības darbību Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā.

	Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 3 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par maznodrošinātu Pāvilostas novadā” precizēto projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai (skat. 3. lpp.).

	Apstiprināja nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1, kas atrodas Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā, 
Ziemupē, „Selgas” nosacīto cenu EUR 1 600 (viens tūkstotis seši simti eiro).

	Atteica vienai personai kā personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu, Rīva, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa 
summu par 50 procentiem, pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada 
saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” 
3. daļas 3.1. punktu.

	Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Priedītes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads īpašnieces 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 17.04.2015.  –  EUR 1,26.

	Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Senču ligzda”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
īpašnieces nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 17.04.2015. – 
EUR 5,13.

	Nolēma izbeigt lietošanas tiesības uz zemi „Mežvidi E-2” (Egļu iela 2), Mežvidi, Sakas pag., 
Pāvilostas nov., kas sastāv no zemes vienības platībā 0,07. Zemes vienība piekrīt Pāvilostas novada 
pašvaldībai.

	Nolēma izbeigt lietošanas tiesības uz zemi Lauku iela ¾, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., kas 
sastāv no zemes vienības platībā 0,025 ha. Zemes vienība piekrīt Pāvilostas novada pašvaldībai.

	Nolēma atcelt 26.03.2015. lēmumu (protokols Nr. 3., 20§) un pieņemt sekojošu lēmumu: no 
pašreizējiem zemes gabaliem Malduguns iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Malduguns iela 4, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads un Malduguns iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads sadalīšanas procesā 
izveidojamiem zemes gabaliem piešķirt (vai saglabāt) sekojošas adreses un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus. 

Nr. 
p. k.

Situācijas 
plāna 

apzīmējumi
Zemesgabala adreses Kadastra Nr.

Plānotā 
platība 

(m2)
NĪLM

1 Malduguns 
iela 2

Saglabāt adresi 
Malduguns iela 2, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

64130040029 2159 Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

2 A1 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 2C, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1578 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

3 A2 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 2D, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

3067 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

4 A3 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1442 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

5 A4 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4A, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1448 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

6 A5 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4C, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1393 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

7 A6 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1358 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

8 A7 Piešķirt adresi Sila 
iela 7, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1301 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

9 A8 Piešķirt adresi Sila 
iela 8, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1651 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

10 A9 Piešķirt adresi Sila 
iela 12, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1301 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

11 Malduguns 
iela 4

 Adresi Malduguns 
iela 4, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads 
mainīt uz Sila iela 9, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

64130040013 3089 Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

12 A10 Piešķirt adresi 
Sila 10, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

2290 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

13 Malduguns 
iela 6

Adresi Malduguns 
iela 6, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads 
mainīt uz Sila iela 14, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

64130040004 2585 Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601
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14 Projektētā 

Sila iela
Piešķirt adresi 
Sila iela, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1035 Piešķirt lietošanas 
mērķi zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, 
NĪLM kods 1101

	Nolēma nodot kulta celtni – baznīcu Sakaslejas evaņģēliski luteriskai draudzei.
	Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Meža iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas nov. zemes vienībai 

platībā 9749 m2  no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801, 7. zona  uz dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501, 
platībā 9749 m2  7. zona.

	Nolēma uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamajos īpašumos Brīvības  iela 35, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads un Torņa iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. 
Apstiprināja Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Nolēma slēgt līgumu ar detālplānojuma 
ierosinātāju un detālplānojuma izstrādātāju SIA „V projekts” par detālplānojuma izstrādi un 
finansēšanu par ierosinātāja līdzekļiem. Nolēma slēgt vienošanos ar nekustamā īpašuma Austrumu 
iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Brīvības iela 39, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Brīvības iela 35, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads un Torņa iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas novads īpašniekiem par 
detālplānojumu apvienošanu.

	Piekrita nekustamā īpašuma „REMESI” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā 
zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  mainīt nosaukumu  no „Remesi”, Sakas pag., Pāvilostas 
novads uz „Remesu Pļava”, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 
3,3 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Remesi”, Sakas pag., 
Pāvilostas novads. Zemes vienībai platībā 17,2 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

	Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kadegi”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads. Apstiprināja darba uzdevumu un pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to uzdeva 
apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam.

	Nolēma izbeigt ar vienu privātpersonu nomas līgumus Nr. 58 uz nekustamo īpašumu 
„Muižnieki”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 2,04 ha, Nr. 95 uz pašvaldības piekrītošo zemi 
„Kalvenieki”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 2,6 ha, Nr. 110 uz pašvaldības piekrītošo zemi 
„Ievāji”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 0,8 ha,  un Nr. 111 uz nekustamo īpašumu „Ganības”, 
Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 10,0 ha ar 01.05.2015.. Nolēma slēgt nomas līgumu uz 
5  (pieciem) gadiem  ar  z/s  uz nekustamo īpašumu „Muižnieki”, Sakas pag., Pāvilostas nov., 
platībā 2,04 ha,  uz pašvaldībai piekrītošo zemi „Kalvenieki”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 
2,6 ha, uz pašvaldībai piekrītošo zemi „Ievāji”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 0,8 ha,  un uz 
nekustamo īpašumu „Ganības”, Sakas pag., Pāvilostas nov., platībā 10,0 ha. Noteica sekojošas 
nomas maksas pamatojoties uz Pāvilostas novada saistošajiem noteikumiem „Saistošie 
noteikumi par neapbūvētu Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ienāku-

mu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai 
personu grupa, kuru saista laulība, radniecība vai citas personiskas 
attiecības un kura dzīvo vienā mājoklī, kurš ir šo personu deklarētā 
pamatdzīvesvieta (turpmāk – ģimene (persona), atzīstama par maz-
nodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) 
ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
2.1. tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mē-

nešu laikā nepārsniedz:
2.1.1. 216 EUR ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem 

ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot per-
sonas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādes, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un pro-
fesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un 
nav nodarbinātas;

2.1.2. 230 EUR ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis 
viens audzina vienu vai vairākus bērnus. Par bērnu uzskatāma arī 
persona vecumā līdz 21 gadam, ja tā turpina mācības vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un pro-
fesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un 
nav nodarbināta;

2.1.3. 230 EUR ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai ne-
viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecu-
mā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības 
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt 
valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglī-
tību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas 
maiņā un nav nodarbinātas;

2.1.4. 270 EUR atsevišķi dzīvojošam vientuļam pensionāram vai 
personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā;

2.2. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
2.3. tā pēdējā gada laikā nav iegādājusies nekustamo īpašumu, 

izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums iegūts, privatizējot īrētu 
dzīvokli vai nekustamā īpašuma maiņas rezultātā;

2.4. tās rīcībā nav naudas līdzekļu uzkrājumu, kas pārsniedz val-
stī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

2.5. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.6. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņemot 

gadījumus, kad personai, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas iestādē, nepieciešama izziņa, lai reģistrētos 
palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā;

2.7. tā pēdējo 12 mēnešu laikā nav nodibinājusi parādsaistības, 
tajā skaitā tādas, kas radušās no neatļautas darbības vai normatīvo 
aktu pārkāpuma rezultātā, radot maksājuma pienākumu pret valsti, 
fizisku vai juridisku personu, izņemot:

2.7.1. studiju un studējošo kredītu;
2.7.2. kredītu mājokļa pielāgošanai personai ar invaliditāti;
2.7.3. parādu par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un 

komunālajiem pakalpojumiem;
2.7.4. kredītu ārkārtas operācijām pēc ārstniecības personas no-

zīmējuma;
2.7.5. parādu par pacienta iemaksu vai pacienta līdzmaksājumu, 

saņemot no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpo-
jumus;

2.8. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 
bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 37. panta pirmajai daļai.

3. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstī-
bu šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par 
ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam pieņem Pāvilostas novada pašvaldības iestāde „Pāvilostas 
novada sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) pēc rak-
stiska iesnieguma, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai 
atsevišķi dzīvojoša persona, saņemšanas.

4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei 
(personai), kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Pāvilostas novadā. 
Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nepieciešams, lai 
saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras pēdē-
jā deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas novadā.

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšana

5. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai iesniedzējs 

aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā 
arī iesniedz vai uzrāda Sociālajā dienestā dokumentus, kas ap-
liecina deklarācijā norādītos faktus, tajā skaitā par papildu ienā-
kumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumu. 
Parakstot deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā norādīto 
ziņu patiesumu.

6. Deklarācijā norādītās ziņas Sociālais dienests pārbauda, iz-
mantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par 
ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību insti-
tūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepiecie-
šams, pieprasot ziņas apliecinošus dokumentus no iesniedzēja un 
apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā. Sociālajam dienestam ne-
pieciešamības gadījumā ir tiesības apsekot iesniedzējam vai kādam 
citam ģimenes loceklim piederošu nekustamo īpašumu.

7. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja 
iesnie guma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem 
lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam.

8. Ja neviens no iesniedzēja pilngadīgiem ģimenes locekļiem nav 
darbspējīgā vecumā vai arī ir personas ar invaliditāti, maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz divpadsmit mēnešiem. 
Pārējos gadījumos maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu 
nosaka uz sešiem mēnešiem.

9. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusam, Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta veid-
lapas noformētu izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam.

10. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai 
anulē, ja iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem 
un materiālo stāvokli un, ja jaunatklātas ziņas ir tāda rakstura, kas 
neļauj ģimenei (personai) pretendēt uz konkrētā statusa piešķir-
šanu.

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
11. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
11.1. ienākumi no algota darba, pensija un piemaksa pie pen-

sijas, valsts sociālie pabalsti, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas, 
uzturlīdzekļi, studējošo kredīts un citi ienākumi, izņemot Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā minētos 

nomas maksas noteikšanas kārtību”: 2% no kadastrālās vērtības gadā plus PVN „Muižnieki”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads; „Kalvenieki”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; „Ievāji”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads; 3% no kadastrālās vērtības gadā plus PVN „Ganības”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads.

	Pagarināja zemes nomas līgumu uz pašvaldības piekritīgās zemes „Savarini”, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov., platībā 2,5 ha uz 5 (pieciem) gadiem. Noteica, ka nomnieks maksā nekustamā 
īpašuma nodokli un nomas maksu 2% no kadastrālās vērtības plus PVN.

	Atteica zemes nomas līgumu īpašumam „Matroži”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads.
	Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem  par nekustamā īpašuma  „Pagasta 

meži”, Sakas pag., Pāvilostas novads zemes vienības platībā 1,71 ha, kas ir lauksaimniecības zeme, 
nomu.

	Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi Ķīvīšu 
iela 12, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes platībā 3,0 ha. Noteica nomas maksu 3% no 
kadastrālās vērtības plus PVN

	Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem  uz pašvaldības nekustamo īpašumu 
Cīruļu iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 3,0659 ha. Noteica, ka 
iznomātājs maksā nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu 3% no kadastrālās vērtības 
plus PVN. 

	Piešķīra personai dzīvokli  Nr. 13 mājā „Ploce 15”, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas  novadā 
uz 5 gadiem. 5 darba dienu  laikā  no  lēmuma  saņemšanas dienas uzdeva nomniecei slēgt  īres  
līgumu  ar  SIA „Vērgales komunālā  saimniecība”.

	Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā  Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva Pāvilostas novada 
pašvaldības lietvedei Lienei Vaškus Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu ir anulētas.

	Atcēla Pāvilostas novada domes 25.09.2014. sēdes Nr. 15., 19.§ „Par telpu nomu” lēmumu. Uzdeva 
pašvaldības juristēm sagatavot attiecīgu paziņojumu G. Blūmai.

         Nolēma iznomāt telpu Dzintaru ielā 7A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā Ingrīdai Vigulei uz 3 gadiem. 
Noteica nomas maksu 0,43 EUR  plus pievienotās vērtības nodoklis par 1 m2 mēnesī. Papildus 
nomas maksai nomniekam uzdeva maksā arī nekustamā īpašuma nodokli.

	Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumu Nr. 5 „Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā” projektu. Saistošos noteikumus 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2015. gada 15. jūnijā.

	Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Dzenīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novadā, 
atsavināšanas veids – īpašuma pārdošana izsolē. Nosacītā cena – 40 000 EUR. Apstiprināja 
Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
atsavināšanas izsoles noteikumus (skat. 4. lpp.).

	Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 21. maijā.
Nākamā domes sēde plānota 2015. gada 28. maijā plkst. 14.00 Pāvilostā.

Informāciju sagatavoja Vita Braže un Marita Kurčanova

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 26.02.2015. sēdes Nr. 2., lēmumu Nr. 5. §

PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes 26.03.2015. sēdes Nr. 3., lēmumu Nr. 6. §

ar Pāvilostas novada domes 29.04.2015. sēdes Nr. 4., lēmumu Nr. 15 .§

Saistošie noteikumi Nr. 3
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Pāvilostas novadā

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14. panta sesto daļu
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2015. gada  MAIJS

Konkursa tēma ir „Pāvilostas novads 2015”. Konkursā 
drīkst iesniegt fotogrāfijas, kuras uzņemtas no 2014. gada 
1. novembra līdz 2015. gada 15. septembrim Pāvilostas no-
vadā. Fotogrāfijās vēlams atspoguļot notikumus, tradīcijas, 
svētkus, dabas skatus un ainavas, aktivitātes, tūrisma objek-
tus, cilvēkus. 

Konkursa mērķis ir veicināt pozitīvu Pāvilostas nova-
da tēla veidošanu, popularizēt to. Konkursu rīko Pāvilostas 
novada tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Pāvilostas 
novada pašvaldību. 

Konkursa dalībnieki 
Konkursā kā dalībnieks var piedalīties jebkurš cilvēks, kas 

konkursa darbus iesniegs atbilstoši nolikumā norādītajām 
prasībām kopā ar aizpildītu dalībnieka anketu, apliecinot 
piekrišanu konkursa nolikumam. 

Konkursa norise un darbu vērtēšana:
1. Lai piedalītos konkursā, dalībnieks iesniedz paša radī-

tas melnbaltas/krāsainas fotogrāfijas, aizpildītu un parakstī-
tu dalībnieka anketu (saņemama TIC vai www.pavilosta.lv); 

2. Jebkuram no konkursā iesniegtajiem darbiem jābūt 
saistītam ar konkursa tēmu „Pāvilostas novads 2015” .

3. Viens autors maksimāli var iesniegt 20 fotogrāfijas.
4. Fotogrāfijas nedrīkst būt kombinētas un nav pieļauja-

ma montāža.
5. Netiks eksponētas fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrā-

fiju, kriminālu raksturu vai neveselīga dzīvesveida (smēķēša-
na, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas.

6. Datorprogrammu izmantošana ir pieļaujama, ja tā tiek 
izmantota, lai izlabotu fotoaparāta radītās kļūdas.

7. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic vērtē-
šanas darbu (Pielikums). 

8. Vērtēšanas komisija izvērtēs iesniegtos darbus, novēr-
tējot katru darbu.

9. Konkursa uzvarētāju komisija noteiks kopīgā sapulcē, 
izvēloties labākās fotogrāfijas.

10. Konkursa organizētājiem ir tiesības diskvalificēt dar-
bu, ja tas nav iesniegts nolikumā noteiktajā termiņā, daļēji 
vai pilnībā neatbilst nolikuma noteikumiem.

11. Konkursam iesūtītās fotogrāfijas tiks vērtētas, ņemot 
vērā atbilstību nolikumam. 

12. Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs, pēc 
komisijas vērtējuma, piešķir dāvinājumu 3 labākajiem foto-
grāfiju autoriem.

13. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek kon-
kursa organizatoru īpašumā, kas iegūst bezmaksas lietošanas 
tiesības fotoattēliem un digitālajiem failiem, kurus iesniedzis 
konkursa dalībnieks. Tie var tikt izmantoti pēc saviem ieska-
tiem Pāvilostas novada prezentācijas materiālos. 

14. Fotogrāfijas konkursam ir iesniedzamas nesamazinā-
tā elektroniskā jpg. formātā:

14.1. Sūtot tās uz e-pasta adresi: tic@pavilosta.lv, ar norā-
di „FOTO KONKURSAM”; 

14.2. Personīgi nogādājot Pāvilostas novada tūrisma in-
formācijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā.

15. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbus konkur-
sa organizētājam un parakstot pieteikumu, piekrīt visiem 
iepriekš minētajiem punktiem foto konkursa Nolikumā.

16. Foto konkursa kopējā balvu fonda vērtība ir 75,00 
EUR (septiņdesmit pieci eiro, 00 centi).

17. Pretendents, kas konkursa kārtībā tiek atzīts par uz-
varētāju (pirmā vieta), saņem naudas balvu 35,00 EUR (trīs-
desmit pieci eiro, 00 centi) apmērā.

18. Otrās vietas ieguvējs saņem naudas balvu 25,00 EUR 
(divdesmit pieci eiro, 00 centi)  apmērā.

19. Trešās vietas ieguvējs saņem naudas balvu 15,00 EUR 
(piecpadsmit eiro, 00 centi) apmērā.

Konkursa komisijas tiesības un pienākumi:
20. Vērtēšanu veic ar novada domes lēmumu apstiprināta 

komisija 5 cilvēku sastāvā.
21. Komisijai ir tiesības:
21.1. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai eksper-

tus;
21.2. neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilst konkursa No-

likuma prasībām;
21.3. pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, 

kas piedalās konkursā;
21.4. piešķirt atsevišķas veicināšanas balvas.
22. Komisijas pienākumi:
22.1. izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus;
22.2. noteikt konkursa uzvarētājus un sadalīt konkursa 

naudas balvas.
23. Konkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa da-

lībnieki.

Papildus informācija: 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā, Dzintaru 

ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,
LV-3466, tālr./fakss: +371 63498229, m.t. +371 29121894, 
e-pasts: tic@pavilosta.lv.

Fotokonkursa– norises laiks: 
Fotokonkurss notiek no 2015. gada 11. maija. Fotogrāfijas 

var iesniegt līdz 2015. gada 16. septembrim plkst. 16.00.

Rezultātu paziņošana un labāko darbu autoru apbal-
vošana:

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma 
mājas lapā www.pavilosta.lv 

Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvo-
šana notiks 2015. gada 18. novembrim veltītajos svinīgajos 
pasākumos.

FOTOKONKURSS 
„PĀVILOSTAS NOVADS 2015”

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties foto konkursā „Pāvilostas novads 2015”, no šā gada 11. maija 
līdz 16. septembrim, iesūtot fotogrāfijas, kas uzņemtas no 2014. gada 1. novembra līdz 2015. gada 15. sep-
tembrim.  Konkursa mērķis ir veidot un popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās iemūži-
nāmi notikumi, svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti, ainavas un dabas skati. 

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma mājas lapā www.pavilosta.lv 
Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2015. gada 18. novembrim veltītajos 

svinīgajos pasākumos.
Fotogrāfijas iesūtāmas uz e-pastu tic@pavilosta.lv vai iesniedzamas Pāvilostas novada tūrisma informā-

cijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā formātā.
Sīkāk ar konkursa norises kārtību varat iepazīties Nolikumā, vai Pāvilostas novada Tūrisma in-

formācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, tālr./fakss: +371 63498229, 
m. t. +371 29121894, e-pasts: tic@pavilosta.lv.

Nolikums konkursam
„Pāvilostas novads 2015”

Pielikums 

KONKURSA  „Pāvilostas novads 2015”
VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētāja: 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītājas pien. izpild. Arita BRŪKLE

Komisijas locekļi: 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS
Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Mairita TUMPELE
Mākslinieks Zigmunds VILNIS
Fotogrāfs Varis SANTS
Fotogrāfs Kārlis VĪTOLS

ienākumus un pašvaldības piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus, – par 
pēdējiem trim mēnešiem;

11.2. ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas – par pēdējiem 
12 mēnešiem.

12. Deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai 
profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par 
laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Deklarācijā norā-
dāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.

13. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas 
iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas.

14. Par citiem ienākumiem uzskata jebkurus naudas līdzekļus, kas pēdējo trīs 
mēnešu laikā ir bijuši personas rīcībā, tai skaitā ienākumi no gadījuma darbiem, 
fizisko vai juridisko personu ģimenei (personai) sniegtā materiālā palīdzība, ho-
norāri, dividendes u.c.

15. Par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, šo noteikumu izpratnē 
neuzskata:

15.1. dzīvokļa iekārtu, apģērbu un sadzīves priekšmetus, kas ģimenei (perso-
nai) pieder maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas laikā;

15.2. vienu garāžu un vienu transportlīdzekli uz ģimeni, kurš ģimenes locekļa 
īpašumā ir reģistrēts vismaz 12 mēnešus pirms maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa pieprasīšanas un kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas 
vajadzību nodrošināšanai, izņemot, ja transportlīdzeklis iegūts īpašumā uz man-
tojuma tiesību pamata;

15.3. nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo 
iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, 
kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

15.4. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu 
kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašu-
mu;

15.5.  par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, neuzskata nekus-
tamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme, kuras platība nepārsniedz 5 ha un mežs ar 
kopējo platību līdz 2 hektāriem.

VI. Lēmuma par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) statusam apstrīdēšanas kārtība

16. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3., 2.1.4. apakšpunktos minēto attiecīgai personu kategorijai noteikto ienāku-
ma līmeni vai nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests 
pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusu.

V. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2015. gada 15. maijā. 
18. Atzīt par spēku zaudējušu Pāvilostas novada domes 29.10.2009. sēdes Nr. 8  

lēmums Nr. 32§. 
Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

PAZIŅOJUMS 
PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties uz 
domes 26.03.2015. lēmumu /prot. nr. 3., 15.§/, ir uzsākta 

detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Brīvības 
iela 44 un Brīvības iela 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – 
plānot mazstāvu dzīvojamo apbūvi.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Projekti un vadība”.

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Dzenīši”, 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no mežsaimniecībā izmantojamā 
zemes gabala ar kopējo platību 46,07 ha. Īpašuma nosacītā cena EUR 40 000. 
Izsole notiks 2015. gada 10. jūnijā plkst. 10.00 

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 
100% eiro.

Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā LV32HA-
BA0001402037066, A/S „Swedbank”, kods HABALV22X.

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šo sludinājumu publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”. Reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 
2015. gada 8. jūnijam plkst. 17.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija darba die-
nās Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostas novada 
domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirm-
pirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvilostas novada domes privatizāci-
jas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

ZINĀŠANAI
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristap-

sonam ir piešķirts atvaļinājums no 2015. gada 27. maija līdz 
2015. gada 12. jūnijam. Atvaļinājuma laikā priekšsēdētāju aiz-
vieto domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns.
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2015. gada  MAIJS

ĪSZIŅAS
•	 Pāvilostas pilsētas kultūras nama visi trīs skolēnu tautisko deju kolektīvi 

saņēmuši pozitīvu atbildi par dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos, kas notiks no 6.–12. jūlijam.

•	 Vērgalē pie daudzstāvu mājām ar Pāvilostas novada pašvaldības, Vērgal-
es pagasta uzņēmēju un pašu vērgalnieku atbalstu taps lielāks un skaistāks bēr-
nu rotaļu laukums. Kopumā laukuma izveidei tiks izlietoti ap 2000,00 EUR.

•	 Šogad 13. maijā četrās Pāvilostas novada bibliotēkās notiks akreditāci-
ja. Akreditāciju šogad neiet Rīvas un Ulmales bibliotēkas, bet Saraiķu bibliotē-
kai akreditāciju atlika uz rudeni. Bibliotēku akreditācija notiek ik pa 6 gadiem.

•	 Aprīlī, atzīmējot Hansa Kristiana Andersena jubileju, Pāvilostas bib-
liotēkā notika rakstniekam veltīti pasākumi, iesaistot bērnudārza „Dzinta-
riņs” bērnus un Pāvilostas vidusskolas skolēnus.

•	 No 14.–15. augustam Pāvilostā notiks Ukrainas kultūras dienas, kuru 
laikā Pāvilostā viesosies ap 45 ukrainiešiem – dejotāji, mūziķi, mākslinieki, 
amatnieki, mājražotāji un Ukrainas nacionālo ēdienu gatavotāji. Visus pasāku-
mā gūtos ienākumus ziedos Ukrainai. Līdzekļus izmantos bērnu un karavīru 
rehabilitācijai.

•	 Pāvilostas vidusskolā un Vērgales pamatskolā aprīlī viesojās Valsts Po-
licijas preventīvās nodaļas pārstāvji, kuri skolēniem pastāstīja par velodrošī-
bu, smēķēšanu, narkotisko vielu lietošanu un dažādām citām krimināla rak-
stura darbībām (laupīšanu, zagšanu u.c.), kā arī atgādināja par drošību vasaras 
mēnešos, kad skolēniem ir garais skolas brīvlaiks.

•	 Sākot ar 10. maiju sāksies publiska XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku biļešu tirdzniecība. Visu par svētkiem – biļetēm un svētku 
programmu – var atrast interneta vietnē www.dziedundejo.lv. 

NOTIKUMI

Aprīlī pašvaldības policija veica 
šādus darbus: Pāvilostā uzsāktas di-
vas administratīvā pārkāpuma lietas 
pēc 171. LAPK panta (atrašanās sa-
biedriskā vietā reibuma stāvoklī) un 
viena pēc 167. LAPK panta (sīkais 
huligānisms); Pāvilostā  iereibušas 
kompānijas divas reizes traucēja 
iedzī votāju nakts mieru, veiktas pro-
filaktiskās sarunas; „Kursas stacijā” 
izcēlās ugunsgrēks, informācija tika 
nodota Valsts Policijai, notiek lietas 

izmeklēšana; Sakas upē atrasts vīrieša 
līķis, Valsts Policija uzsākusi krimi-
nālizmeklēšanu; saņemts iesniegums 
par Pāvilostā vieglās automašīnas 
ļaunprātīgu bojāšanu, materiāli no-
doti Valsts Policijai, uzsākta krimi-
nāllieta;  Pāvilostā no viena dzīvokļa 
izraidīta nepiederoša persona.

Pāvilostas novada pašvaldības  
policijas priekšnieks 

Aleksandrs Urtāns

2015. gada aprīlī
Aprīļa mēnesī 18 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 7 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm piešķirts 

maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 4 ģimenēm piešķirts dzīvokļa 
pabalsts, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma, 1 personai piešķirts pabalsts pases kār-
tošanai, 2 daudzbērnu ģimeņu 3 bērniem piešķirts atvieglojums ēdināšanas izdevumu segšanai, 1 personai piešķirta ilgstošā 
sociālā aprūpe, 1 asistentam pielielinātas darba stundas.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Pārtikas komplektu izdale tiek uzsākta maijā. Šobrīd tiek veikta pārtikas komplektu piegāde izdales/uzglabāšanas vietās. 

Pāvilostas novadā tās būs sekojošās adresēs – Vērgales pagastmājā, Sakas saieta namā un Pāvilostas veselības centrā. Atbalsta 
komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociā-
lais dienests izdevis:

1. izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
2. izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar 

to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.
Atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.
Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par 

nākamo mēnesi).

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču 
komplekts

Individuālo mācību 
piederumu komplekti vai 

skolas soma

Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam, kas nav 
sasniedzis 18 gadus Viens komplekts vai skolas 

soma kalendārā gada 
ietvaros katram bērnam 
vecumā 
no 5–16 g.

Izziņa uz 
3 mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai 
personai uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram 
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Izziņa uz 
6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai 
personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram 
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

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

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

1. Meža Skollejas, Vērgales pagastā  – 16,91 ha platībā
2. Ošiņi, Sakas pagastā    – 10,69 ha platībā
3. Kalnarāji, Vērgales pagastā   – 7,66 ha platībā
4. Osēni, Vērgales pagastā   – 4,9 ha platībā
5. Zedeņi, Vērgales pagastā   – 3,60 ha platībā
6. Strantes Mežs, Sakas pagastā   – 36,7 ha platībā
7. Bites, Sakas pagastā    – 8,06 ha platībā
8. Ilgas, Sakas pagastā    – 8,82 ha platībā
9. Kamoli, Vērgales pagastā   – 10,3 ha platībā

BŪVVALDES  
VADĪTĀJA-ARHITEKTA amatu

Būvvaldes vadītājs-arhitekts plāno un organizē būvval-
des darbu, nodrošina iestādes funkciju un uzdevuma izpildi, 
kārto un atbild par būvvaldes lietvedību.

Uz amatu var pretendēt persona ar augstāko izglītību 
arhitektūrā, arhitekta prakses sertifikātu, pārzin būvvaldes 
darbību un būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, 
izprot pašvaldības darba organizāciju, ar pieredzi līdzīgā 
amatā, ar labām datora (MS Office) un biroja tehnikas lieto-
šanas prasmēm, kura prot valsts valodu, ar augstu atbildības 
sajūtu, spēju patstāvīgi analizēt situācijas un pieņemt lēmu-
mus, ar B kategorijas autovadītāja apliecību, kura ir iesnie-
gusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem preten-
dentu atlases dokumentiem. 

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 
pārbaudes termiņu 3 mēnešus. Darba laiks: 20 stundu dar-
ba nedēļa, darba alga – 700,00 EUR mēnesī. Jāstājas darbā 
2015. gada 1. jūlijā.

Pretendenta atlases nosacījumi pirmajā kārtā – doku-
mentu izpēte, otrajā kārtā – pārrunas.

Pieteikumus (CV, motivācijas vēstule, izglītību aplieci-
noši dokumenti, amata pienākumu izpildei atbilstošu papil-
dus apmācību apliecinoši dokumenti) iesūtīt līdz 2015. gada 
22. maija plkst. 16.00 uz e-pastu dome@pavilosta.lv ar norādi 
„Pieteikums uz vakanci-būvvaldes vadītājs-arhitekts” pievie-
nojot pieprasījumu lasīšanas apliecinājumam. 

Papildus informācija pa tālruni 26566055.

LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKA 
amatu

Amata pienākumu apraksts:
1. Novada labiekārtošanas darbu veikšana:
1.1. Vasaras sezonā – pļaut zāli;
1.2. Ziemas sezonā – tīrīt sniegu.
2. Veikt sakopšanas darbus pašvaldības teritorijā.
3. Zāģēt kokus, izzāģēt krūmus, grāvmales, apcirpt 

dzīvžogus, sagatavot malku.
4. Veikt vēja un citu faktoru nodarīto postījumu lik-

vidēšanu.
5. Strādā ar raideri, motorzāģi, u.c. tehniku, uztur to 

labā tehniskā kārtībā. 
6. Par veikto darbu regulāri atskaitīties tiešam struk-

tūrvienības vadītājam.
7. Veikt citus līdzīgus amata pienākumus saskaņā ar tie-

šā struktūrvienības vadītāja un Darba devēja rīkojumiem.  
Pretendentam vēlama B kategorijas autovadītāja ap-

liecība un apliecība par tiesībām lietot motorinstrumen-
tus (krūmgriezi un motorzāģi).

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 
pārbaudes termiņu 3 mēnešus. Darba laiks: 40 stundu dar-
ba nedēļa pie summētās darba laika uzskaites, darba alga 
– 385,00 EUR mēnesī. Jāstājas darbā 2015. gada 22. maijā. 
Pretendenta atlases nosacījumi dokumentu izpēte.

Pieteikumus iesniegt līdz 2015. gada 18. maija 
plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoram 
Alfrēdam Magonem, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā. 

Papildus informācija pa tālruni 26405900.

KAPSĒTAS PĀRZIŅA 
PĀVILOSTAS KAPOS amatu

Amata pienākumu apraksts:
1. Ierāda kapu vietas.
2. Atbild par inventāra sakoptību un saglabāšanu.
3. Atbild par tīrību un kārtību kapos un to apkārtnē.
4. Organizē savlaicīgu gružu izvešanu no kapu terito-

rijas.
5. Seko, lai kapsētas žogs būtu kārtībā un vārti aizvērti.
6. Piedalās bēru ceremonijā, saņem un uzglabā izzi-

ņas par miršanu.
7. Kārto apbedījumu reģistru, slēdz līgumus par kapa 

vietu rezervāciju.
8. Iekasē naudu par maksas pakalpojumiem, pretī 

izsniedzot maksājumu apliecinošo dokumentu. Naudu 
katru nedēļu iemaksā pašvaldības kasē. 

9. Veic citus līdzīga satura uzdevumus, kā arī darbus 
pēc darba devēja rīkojuma.

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 
pārbaudes termiņu 3  mēnešus. Darba laiks: 20 stundu 
darba nedēļa pie summētās darba laika uzskaites, darba 
alga – 193,00 EUR mēnesī. Jāstājas darbā 2015. gada 1. jū-
nijā. Pretendenta atlases nosacījumi dokumentu izpēte.

Pieteikumus iesniegt līdz 2015. gada 22. maija 
plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoram 
Alfrēdam Magonem, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā. 

Papildus informācija pa tālruni 26405900.

BŪVINSPEKTORA amatu
Pamata amata pienākumi: kontrolēt būvju būvniecības 

procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
Apsekot būvniecības objektus un sniegt atzinumus par būv-
ju pārbaudi. Sagatavot dokumentāciju būvju pieņemšanai 
ekspluatācijā.

Uz amatu var pretendēt persona ar otrā līmeņa profesionā-
lo augstāko izglītību arhitektūras jomā, arhitekta studiju prog-
rammā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā, ir reģistrē-
ta būvinspektoru reģistrā, pārzin būvniecību reglamentējošos 
normatīvos aktus, ar pieredzi līdzīgā amatā, ar labām datora 
(MS Office) un biroja tehnikas lietošanas prasmēm, kura prot 
valsts valodu, ar augstu atbildības sajūtu, ar B kategorijas auto-
vadītāja apliecību, kura ir iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem 
nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem. 

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 
pārbaudes termiņu 3 mēnešus. Darba laiks: 20 stundu dar-
ba nedēļa, darba alga – 500,00 EUR mēnesī. Jāstājas darbā 
2015. gada 1. jūlijā.

Pretendenta atlases nosacījumi pirmajā kārtā – doku-
mentu izpēte, otrajā kārtā – pārrunas.

Pieteikumus (CV, motivācijas vēstule, izglītību aplieci-
noši dokumenti, amata pienākumu izpildei atbilstošu papil-
dus apmācību apliecinoši dokumenti) iesūtīt līdz 2015. gada 
22. maija plkst. 16.00 uz e-pastu dome@pavilosta.lv ar norādi 
„Pieteikums uz vakanci – būvinspektors” pievienojot piepra-
sījumu lasīšanas apliecinājumam. 

Papildus informācija pa tālruni 26566055.

Pāvilostas novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000059438,  Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466,

aicina pieteikties uz vakanto

SIA  „Pāvilostas komunālais uzņēmums”
aicina darbā TRAKTORISTU.

Pieteikties līdz 2015. gada 20. maija plkst. 17.00 pie SIA  „Pāvilos-
tas komunālais uzņēmums” direktora Oskara Vērnieka, Stadiona ielā 8, 
Pāvil ostā, Pāvilostas novadā. Papildus informācija pa tālruni 26412942.
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„Izbrauciens pa jūru vienas dienas garumā” vai „Galvenais, ka āķis lūpā”
25. aprīļa rīts Pāvilostas audēju pulciņam „Lums-

tiņš” bija īpašs. Savā darbnīcā mēs uzņēmām viesi  no 
Liepājas – tekstilmākslinieci Smaidu Rubezi. 

Smaida Rubeze – Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Liepava” vadītāja, Liepājas Dizaina un mākslas vidus-
skolas direktore, viena no 7 latvju īstām saimniecēm.

Šī tikšanās vēsture aizsākās Liepājas pasākumā  „At-
rodi savu meistaru”, kad „Lumstiņš” devās uz Lietišķās 
mākslas studiju „Liepava” draudzēties, iedvesmoties, 
mācīties.

Mums tas izdevās! Un tieši tāpēc 25. aprīlis „Lums-
tiņa” vēsturē iekrāsojās ļoti košās krāsās. Vairāku stun-
du garumā māksliniece ieinteresēti un dāsni mums 
8  topošajām Pāvilostas audējām vadīja „intensīvo au-
šanas kursu”. Darbojāmies gan teorētiski, gan praktiski.

Mūsu „intensīvās apmācības kursu” varētu pielīdzi-
nāt vienas dienas izbraucienam jūrā, kurā vienīgi kap-
teinim ir pamatīgas priekšzināšanas, lai „kuģotu”. Mēs 
kā komanda paļāvāmies un …devāmies ceļā! Kapteinis 

mūs vadīja nepārtrauktā kustībā un izteikti mērķtiecī-
gi. Kustība reizē bija strauja, ka spēj tik turēt līdzi. Bet 
kādā brīdī jau skan – „Stop! Tagad tikai bez rokām, no-
vērtējam situāciju ar acīm.” Pienāk brīdis, kad kapteinis 
vadību uztic arī kādai no mums, tad kustība kļūst lēna 
un pārdomāta. Ik pa brīdim kapteinis uzdod jautāju-
mus, lai pārliecinātos, ka darbības ir pareizas un skaid-
ras.

Atrasties blakus tik spēcīgai un izcilai personībai 
bija iedvesmojoši  un emocionāli pacilājoši. „Galvenais, 
lai āķis lūpā!” tā Smaida Rubeze.

Nobeigumā atliek vien novēlēt, lai šī pavasarī iesē-
tā sēkla krīt auglīgā augsnē un nes skaistus augļus! Bet 
Smaidai Rubezei sakām „Paldies!” par cilvēcisku labes-
tību un sirds dāsnumu, daloties ar mums savās zinā-
šanās!

Pāvilostas audēju vārdā  
Tamāra Kurzemniece 

„Jauniešu Garantijas” atklāšanas 
pasākums Liepājā „Jauniešu mājā”

Pasākums notika piektdien, 17.  aprīlī no 
plkst. 15:00 līdz 18:00 „Jauniešu mājā”, Liepājā. 
Pasākums tika atklāts ar Talk Show, kurā piedalī-
jās basketbola kluba „Liepājas Lauvas” galvenais 
treneris Uvis Helmanis, zīmolu Blue Shock Bike 
un Blue Shock Race dibinātājs Artis Daugins, 
koncertu režisore Maija Kalniņa, Liepājas do-
mes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras 
un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis, Liepājas 
skolēnu domes priekšsēdētāja Katrīne Krūmiņa. 
Tam sekoja Mika Dukura koncerts. 

Paralēli norisinājās radošās darbnīcas no Lie-
pājas Mākslas skolas, Liepājas Valsts Tehnikuma, 
Liepājas skolēnu domes, Liepājas Universitātes 
un Rīgas radošās darbnīcas.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespē-
ja piedalīties radošās dekupāžas un stila darbnī-
cās, izbraukt ar ērmriteņiem, pārbaudīt atmiņas, 

grupu darba un sportiskās spējas ielu vingrotāju 
darbnīcā, satikt karjeras konsultantus un iespē-
ja iepazīties ar darbības programmu jauniešu 
iesais tīšanai darba tirgū.

Šajā pasākumā piedalījās arī Pāvilostas no-
vada jaunieši – Justīne Muižniece, Dinija Mac-
kēviča, Ieva Matisone, Dagita Valdmane, Kitija 
Valdmane, Laura Stirna un Sandra Ozola, kā arī 
Jauniešu lietu speciāliste Sintija Spriņģe.

Meitenes atzina, ka vislabāk paticis Mika Du-
kura koncerts, saistošas un interesantas šķitušas 
radošās darbnīcas, kā arī, informācija par „Jau-
niešu Garantijas” programmu.

Paldies Pāvilostas novada pašvaldībai par sa-
gādāto transportu!

Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste 
Sintija Spriņģe

Lielās talkas pašvaldību konkurss Mākslas pēcpusdiena „Pastāvēs, kas pārmainīsies!”

8. aprīlī visas dienas garumā „Jauniešu istabā” Pāvilostā bija iespējams ap-
meklēt Mākslas pēcpusdienu. 

Mākslas pēcpusdienā ikviens dalībnieks varēja izvēlēties pēc savām vēl-
mēm skaistāko jūras apskaloto koka gabaliņu un pēc tam piešķirt tam jaunu 
izskatu – apgleznot to! Šī ir lieliska iespēja mākslā izmantot dabā pieejamos 
materiālus!

Vērojot radošās darbnīcas dalībniekus, secināju, ka visaizrautīgāk pie dar-
ba ķērās puiši – rūpīgi izmeklējot vispiemērotāko koka gabaliņu un pēcāk 
to izdaiļojot pēc savām iecerēm. Meitenes gleznošanu uz koka gabaliņiem 
uztvēra nedaudz rūpīgāk – sākot ar koka gabaliņa izvēli, pamattoņa izvēli un 
beidzot ar kociņa novietošanu žāvēties.

Mierīga un relaksējoša atmosfēra! Tieši tā tika pavadīta ikviena minūte. 
Brīdis, kad mierīgi ļauties savām emocijām un nesteidzīgām sarunām, saru-
nām par dzīvi un vidi mums apkārt, sarunām par mūsu ikdienas labajiem un 
sliktajiem paradumiem.

Mākslas pēcpusdiena bija neuzbāzīgi pamācoša – ikdienas steigā pie-
bremzēt, apsēsties un ļauties mirklim ar draugiem un patīkamiem sarunu 
biedriem.

Mākslas pēcpusdienas dalībnieki bija dažāda vecuma, interešu un gaumju 
cilvēki, kas arī lieliski atspoguļojas tapušajos darbos. 

Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste 
Sintija Spriņģe

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJS
Pāvilostas iedzīvotāja Valentīna Masko jautā: „Kāpēc iedzīvotāju sapulcē Pāvilostā, 6. martā, 

izņemot domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu, nebija ieradies neviens no domes deputātiem, lai 
pastāstītu kādās domes komitejās viņi darbojas, kādi jautājumi ir aktuāli un kas līdz šim ir izdarīts 
iedzīvotāju labā? Vai viņi uzskata par nevajadzīgu tikties ar saviem vēlētājiem?”

Atbild domes deputāte Vita Cielava: „Es, Vita Cielava, nepiedalījos 6. martā Pāvilostas iedzīvotāju 
sapulcē, jo tobrīd atrados Ozolniekos – SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā, kur notika 
augkopju mācības – seminārs „Tiešie maksājumi, Zaļināšanas prasības 2015. gadā”.  Seminārs notika 
no plkst. 10.00–17.00.”

Atbild domes deputāte Dace Bērzniece: „Sakarā ar bērēm un citām personiskām lietām neierados 
uz sapulci. Iepriekšējā gadā, kad biju iedzīvotāju sapulcē, nevienu jautājumu nesaņēmu.”

Atbild domes deputāte Arta Bunka: „Sakarā ar manā saimniecībā radušos pēkšņo situāciju, neva-
rēju apmeklēt iedzīvotāju sapulci, kas notika 6. martā. Doma bija ierasties un piedalīties, bet situācija 
bija ļoti nopietna, ka nevarēju atstāt saimniecību.  Man ļoti jāatvainojas Pāvilostas un Sakas iedzīvo-
tājiem.”

17. aprīlī, piektdienā „Jauniešu istabā” viesojās 18 Kurzemes NVO centra jaunieši.
Jauniešu viesošanās mērķis bija apzināt tuvējās apkārtnes jauniešu centrus un organizācijas, lai 

turpmākā nākotnē dibinātu jaunus kontaktus un veiksmīgu sadarbību. 
Tikšanās laikā Pāvilostas un Kurzemes NVO centra jaunieši dalījās pieredzē un apmainījās ar 

idejām, kā veicināt un dažādot ikdienu un turpmāko darbību jauniešu centros nākotnē, kā arī, 
pastāstīja kā darbojas jauniešu centri šobrīd.

Tikšanās noslēgumā tika ieskicētas idejas, plāni un jauni projekti turpmākai sadarbībai, kuri 
tālākai attīstībai nodoti abu organizāciju līderiem. 

Pāvilostas jaunieši bija sagatavojuši virtuālu ekskursiju pa Pāvilostu.
Tās pašas dienas pēcpusdienā Pāvilostas novada un Kurzemes NVO centra jaunieši tikās „Jau-

niešu Garantijas” programmas prezentācijas pasākumā Liepājā „Jauniešu mājā”.

Sintija Spriņģe, biedrība „No idejas līdz attīstībai”

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.

Pāvilostas „Jauniešu istabā” viesojas 
Kurzemes NVO centra jaunieši

Tradīcijas mūs vieno
Ikvienam no mums reizi gadā ir viena īpaša 

diena, un tā ir dzimšanas diena. Jau pagājušajā 
gadā mēs bērnu dienas centrā sveicām centra 
apmeklētājus, kuriem mēs zinājām dzimšanas 
dienas. Vai nu tās pačukstēja draugi, vai arī 
pats jubilārs lika nojaust, ka viņam tuvojas šī 
īpašā diena. Jubilāriem tiek gatavotas kartiņas, 
kurās mēs parakstamies un vēlam to labāko, 
reizēm tas ir kāds nieciņš, našķis, jeb pēc ju-
bilāra vēlmes gatavots papīra zieds. Šogad šo 
tradīciju turpinām un nolēmām veidot jubilāru 
kalendāru, lai ik viens tiktu apsveikts un godi-
nāts. Aprīlī mēs sveicām Danielu Tuzi, Dāvidu 

Muižnieku, Rihardu Ķepsni, Adīni Gūtmani un 
māsiņas Kitiju un Dagitu Valdmanes – viņām 
šogad 18.

Runājot par tradīcijām arī šogad cen-
tra apmeklētāji un darbinieki cītīgi pie-
dalījās Lielajā talkā, uzkopjot centra ap-
kārtni. Lielu paldies gribu teikt puišiem 
J.  Grundmanim, K.  Gūtmanim, H. Sprūdam 
un K. Cābelim, kuri, kaut arī bija jau talkojuši 
rīta pusē, palīdzēja arī uzkopt centra apkārtni. 

Bērnu dienas centra „Krams” vadītāja 
 G. Citskovska
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TALKO VISĀ NOVADĀ!

Pāvilostā uz talku bija pulcējušies talcinieki no mežniecības, no Mākslas skolas, labiekārtošanas 
daļas un pašvaldības darbinieki, vidusskolas skolēni ar skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā 
arī Pāvilostas pensionāru apvienība un pensionētie skolotāji,  kopā vairāk kā  150 strādāt gribētāju.

Iepriekšējos gadus pašvaldības darbinieki sakopa Sakas upes labo krastu, bet šogad tika nolemts 
sakārtot meža stūrīti blakus pilsētas kapiem. Arī citviet Pāvilostā pulcējās talkotāji. Iestāžu vadītāji sako-
pa teritoriju pie savām iestādēm. Pāvilostas vidusskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki kopa 
apkārtni gan pie skolas un darbojās skolas dārzā, gan iesaistījās pilsētas stadiona, Upesmuižas parka, 
jūrmalas un kāpu sakopšanā, kā arī līdzēja sakrāmēt malku pie muzeja un cītīgi lasīja gružus pludmalē 
Ulmalē un talkoja Rīvās. 

Bet pensionētie skolotāji ar dažiem piektās klases 
zēniem kā katru gadu turpināja kopt skolas parku 
turpat lejā pie Sakas upes aiz vidusskolas. Savukārt 
Pāvilostas pensionāru apvienība šogad sakopa vai-
rākus objektus – kuģa „Dole” apkārtni un 100-gades 
parku.

Paldies visiem, kas atsaucās pašvaldības aicinā-
jumam un piedalījās talkā! Vislielāko paldies sakām 
atsaucīgajam vidusskolas kolektīvam un čaklajai Pā-
vilostas pensionāru apvienībai par talkā sakoptajām 
teritorijām!

Bet sestdien, 25. aprīlī, kad Latvijā notika Lielā 
sakopšanas talka, Pāvilostas novadā viss tikai turpi-

nājās. Visi tie, kuri nevarēja piedalīties piektdienas novada sakopšanas talkā vai arī vēlējās sakopt vēl 
kādu novada stūrīti, Pāvilostā pulcējās pie Tūrisma informācijas centra, lai no izpilddirektora saņemtu 
zilos talkas maisus. Lai gan sestdienas talkai mūsu novadā ir mazāka atsaucība kā citviet Latvijā, tomēr 
uz Vislatvijas Lielo talku bija ieradušies vairāki pāvilostnieki un viņu draugi. Lielu paldies par atsaucību 
sakām Intai un Varim Vīgantiem, kā arī Valtam Videniekam ar komandu! Arī visiem citiem, kas arī 
sestdienā atrada laiku, lai sakoptu kā lielāku novada teritoriju, tā arī apkārtni pie savām mājām.

24. aprīlī Vērgalē notika Lielā talka. Vērgales pamatskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki 
devās sakopt jūras krastu. Zilie maisi ātri vien tika pielasīti pilni ar plastmasu, pudelēm un cita veida 
atkritumiem. Klasēm tika iedalīts konkrēts posms, no kura līdz kuram jānovāc gruži. Darbs sākās pie 
Ziemupes stāvlaukuma un noslēdzās pie Annas upes. Vērgales pamatskolas 6. klases skolēni sakopa 
jūras krastu no „Laiku” mājām līdz Griguļupei. 

Vērgales pagasta pārvaldes dar-
binieki sadalījās pa grupām. Tika 
sakopta daļa no Vērgales parka 
teritorijas un lasīti gruži ceļa ma-
lās no Ploces līdz Vērgales cen-
tram. Pavisam Vērgales pagastā 
tika piepildīti aptuveni 300 gružu 
maisi. Žēl vienīgi, ka jau šīs darba 
nedēļas sākumā ceļa malas ir atkal 
piedrazotas! 

Talkas diena Saraiķos saulai-
na un pavasarīga. Galvenie talkas 
dalībnieki – Saraiķu centrā dzīvo-
jošie skolēni kopā ar skolas lietvedi 
Ingu Vītoliņu.

Atsaucās arī daži centra iedzī-
votāji, kuri apkopa saviem īpašu-
miem pietuvināto centra teritoriju. 
Pārsvarā talcinieki bija ļoti jauni 
gados, tādēļ nekādi grandiozi darbi netika veikti. Savācām gada laikā sakrājušos atkritumus grāvmalēs 
Saraiķu ciema teritorijā, izravējām apstādījumus pie bērnu rotaļlaukuma, sadedzinājām centrā esošo 
zaru kaudzi. Talkas jaunākie dalībnieki – Petrova Daniela, Matisone Gundega, Ķuņķis Kristers un Jē-
kabsone Sanija. Noslēgumā neiztrūka kopīgs talkas mielasts – skābeņu zupa.

Paldies visiem, kuri piedalījās! Nākošajā gadā gribētos redzēt vairāk talkas dalībnieku. Paldies Arvī-
dam, Ainai, Ilmai par palīdzību! 

Ziemupes centrā dalībai 
lielajā talkā pulcējās 20 lieli 
un mazi ciema ļaudis. Jaunā-
kajai dalībniecei Laurai 3 gadi-
ņi, Viktorijai, pieredzējušāka-
jai 77. Plānotie darbi – sakopt 
Ziemupes kapus un sagodināt 
liepu aleju. Jāsaka godīgi, no 
rīta likās, ka plānoto neveik-
sim. Bet šoreiz sanāca kā tautas 
dziesmā –

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās.
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarīt.
Sadalījāmies divās brigādēs 

un ķērāmies pie darba. Darbs 
tika veikts godam, jo ļoti čakli 
strādāja gan lieli gan mazi. Kapos zari nolasīti, lapas novāktas. Ziemupes centrā liepas apzāģētas un zari 
sakrauti kaudzē gaida šķeldotāju. Ziemupes jūrmalā Gints Ernstsons un domu biedru grupa sakopa Ķīcu 
orgas ieteku jūrā. Pēc labi padarīta darba, nu jau tradicionāli ar ļoti garšīgu skābeņu zupu mūs paēdināja 
Daina. Visu talcinieku vārdā – Paldies!

Paldies visiem, kuri ieradās. Sevišķs prieks par Ziemupes jauno maiņu, vairākiem šī bija pirmā tal-
ka. Viņi strādāja tiešām čakli. Paldies vīriem, kuri talkā ieradās ar saviem zāģiem. Paldies Andrim par 
lielākās zaru daļas aizvešanu. Jāpiebilst, ka Ziemupes jūrmalā tika talkots arī sestdien. No mazo upīšu 
ietekām tika salasīts liels daudzums izskaloto jūras drazu. 

Un nebēdājiet tie, kuriem šogad nesanāca. Tiksimies nākošgad, kad pulcēsimies tik pat kuplā pul-
kā un turpināt novada sakopšanu!

Daina Vītola no Ziemupes, Saraiķu bibliotēkas vadītāja 
Inguna Kopštāle, Vita Braže un Marita Kurčanova

Arī šogad Pāvilostas novada pašvaldība rīkoja novada sakopšanas talku, uz kuru tika aicināts ikviens novada iedzīvotājs, iestādes vadītājs un darbinieks. Lai gan 
Vislatvijas Lielā talka šogad norisinājās sestdienā, 25. aprīlī, Pāvilostas novada iedzīvotāji novada sakopšanu iesāka jau piektdien, 24. aprīlī.
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Talko arī paši mazākie – Pāvilostas 1. klases skolēni. 
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3. klases skolēni piedalījās malkas kraušanā pie muzeja. 
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Pludmalē atkritumus savākt bija devušās vai-
rākas vidusskolas klases, teritoriju pie mo-
liem tīrīja 4. klases bērni. 

Pāvilostas pensionāru apvienība sakopa teri-
toriju pie kuģa „Dole”. 
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Vērgales pamatskolas 2. klases skolēni sakopj jūras krastu.

Saraiķu talcinieki dūšīgi pastrādājuši! 
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Ziemupes ļaudīm „rokas darba nebijās”. 
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Zilais karogs atkal plīvos Pāvilostas jahtu ostā 
Starptautiskā žūrija ir apstiprinājusi visas izvērtēšanai pie-

teiktās Latvijas peldvietas un jahtu ostas, informē Zilā karoga 
nacionālais koordinators – Jānis Ulme.

Zilo karogu šogad saņems:
Peldvietas:

  1. Ventspils pilsētas peldvieta 
  2. Daugavpils Lielā Stropu ezera peldvieta 
  3. Daugavpils peldvieta Stropu vilnis 
  4. Rīga, Vakarbuļļu peldvieta 
  5. Engure, Abragciema kempinga peldvieta 
  6. Kuldīga, Mārtiņsalas peldvieta 
  7. Jēkabpils, Radžu ūdenskrātuves peldvieta 
  8. Liepāja, Pludmale pie stadiona 
  9. Liepāja, Dienvidrietumu pludmale 
10. Jūrmala, Jaunķemeri  

11. Jūrmala, Dzintari 
12. Jūrmala, Bulduri  
13. Jūrmala, Majori 
14. Jūrmala, Dubulti 
15. Saulkrasti, Centra peldvieta 
16. Limbaži, Lielezera peldvieta

Jahtu ostas:
1. Liepājas jahtu centrs 
2. Pāvilosta Marina 
3. Kuiviži Kapteiņu osta

Jāatzīmē, ka izceļamies starp kaimiņvalstīm – Igaunijā šogad Zi-
lais karogs piešķirts 2 peldvietām, bet Lietuvai – 3. Karogu pasnieg-
šanas ceremonija un to pacelšana peldvietās sakrīt ar peldsezonas 
atklāšanas laiku Latvijā – 15. maiju.

Zilais karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas 

ir plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju 
vidū. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peld-
vietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības 
un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides 
kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. 
Iesaistoties kampaņā pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides 
informācijas un izglītības iniciatīvas.

Aizvadītajā, 2014. gadā, Zilais karogs plīvoja 12 peldvietās un 
3 jahtu ostās Latvijā. Ar Zilo karogu ir apbalvotas vairāk kā 4000 
pludmales un jahtu ostas 49 valstīs visā pasaulē. 

Zilo karogu Latvijā piešķir Vides izglītības fonds (VIF), kas ir 
dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības 
palīdzību. VIF pamataktivitātes ir saistītas ar  pasaules vadošās vi-
des izglītības organizācijas Foundation for Environmental Educa-
tion (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā.

avots: www.rekurzeme.lv

Veiksmīgi noslēgušās Bērnu un jauniešu biedrības organizētās starptautiskās apmācības
Veiksmīgi noslēgušās Bērnu un jauniešu biedrības „Liepājas Jaunie Vanagi” organizētās 

starptautiskās apmācības „Youth voice- social support” (Jauniešu balss – sociālais atbalsts), ku-
ras tika realizētas programmas „Erasmus+” ietvaros. Apmācības norisinājās no 22. marta līdz 
31. martam un šajās apmācībās piedalījās arī Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste Sintija 
Spriņģe.

Šo apmācību galvenais mērķis bija mācīt jaunatnes darbiniekiem kā sniegt jauniešiem ne-
pieciešamās prasmes, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū, kā arī būt spējīgiem jauniegūtās zinā-
šanas nodot tālāk jau atgriežoties mājās. Projekts risinājās Pāvilostas novada viesu mājās „Len-
kas”, kopumā tajās piedalījās 30 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Austrijas, Slovēnijas, 
Bulgārijas, Horvātijas, Turcijas, Beļģijas, Rumānijas un Itālijas.

Apmācību gaitā dalībnieki iepazinās ar jauniešu dzīves kvalitāti, nodarbinātību un situāciju 
kopumā dažādās valstīs, kopīgi diskutēja un meklēja risinājumus dažādām jauniešu problē-
mām, kā piemēram, iekļaušanos sabiedrībā, jauniešu bezdarbu, diskrimināciju, par neprasmi 
sevi prezentēt, par komandas darbu, kas liedz veiksmīgi piedalīties darba tirgū un iekļauties 
sabiedrībā. Tika izspēlētas vairākas simulācijas, kopīgi apmeklēts Liepājas Biznesa inkubators, 
kā arī jaunieši no speciālistiem uzzināja kādas ir biežāk pieļautās kļūdas darba intervijās.

Protams, neiztika bez humora un kuriozām situācijām, bet tas ir neatņemams atribūts LJV 
organizētajos pasākumos.

Apmācību laikā iegūti lieliski draugi un jauni starptautiski kontakti.
Atskatoties uz projektu kopumā, projekta organizētāji atzīst, ka tas bija viens no sekmīgāka-

jiem viņu organizētajiem projektiem. Jau šobrīd ir padomā vairākas idejas nākotnes sadarbībai, 
kā arī tiks īstenoti projekti, kas tapa sadarbojoties ar jau esošajiem partneriem.

Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste 
Sintija Spriņģe

24. aprīlī uz Vērgali devās 5–6 gadī-
gie bērni  no Alsungas, Cīravas, Pāvilos-
tas un, protams, Vērgales.

Starpnovadu sadziedāšanās svētki 
5–6 gadīgajiem bērniem notiek jau ce-
turto gadu pēc kārtas, katru reizi kāds 
no dalībnieku vidus uzņem viesus savā 
kultūras namā. Pagājušajā gadā šie svēt-
ki notika Cīravā, bet šogad pasākuma 
organizēšanu uzņēmās Vērgales PII 
„Kastanītis” kolektīvs.

 „Ballītē pie Meža Mātes” ieradās ne 
tikai 5–6 gadīgie bērni no Alsungas, Cī-
ravas, Pāvilostas un Vērgales, bet arī pati 
„Meža Māte” – iestādes vadītāja Gaida, 
ar saviem palīgiem – meža zvērēniem: 
diviem Zaķiem (skolotājas Santa un Sa-
nita P.), Lapsu (auklīte Sandra), Vāverīti (skolotāja Daiga), Ezīti (skolotāja Simona), Vilcēnu (sko-
lotāja Aija) un Lācēnu (skolotāja Sanita D.).

Mājas uzdevums bija labi izpildīts, jo pasākumā skanēja dziesmas gan par vilku, gan vāveri, ezi 
un citiem meža iemītniekiem. Bet, lai būtu lielāka jautrība, katrs bērnudārzs pārējiem dalībniekiem 
iemācīja vienu rotaļu. Cik interesanti – neviena dziesma un arī rotaļa neatkārtojās.

Satiekoties un pārrunājot ar pirmsskolas pedagogiem 
atzinām, ka šī iedibinātā tradīcija noteikti jāturpina, jo 
pasākums ir ne vien muzikāls, radošs, bet arī izglītojošs 
un nepieciešams bērnu vispārējai attīstībai: muzicējot 
bērni attīsta ne vien dziedātprasmi un ritma izjūtu, bet 
arī emocionalitāti un individualitāti. Turklāt lielākā daļa 
bērnu ne tikai dziedāja, bet arī spēlēja dažādus bērnu 
mūzikas instrumentus – stabules…. vai skaņu rīkus – 
bungas, klapatiņas, toņbloku vai „Kokiriki”. Alsungas 
bērnudārzs visus iepazīstināja un nodemonstrēja, kā 
skan un izskatās latviešu tautas instruments  – dūdas, 
bet Vilcēns uz pasākumu ieradās ar sitamo instrumen-
tu – šķīvjiem.

Noslēgumā Meža Māte ceļojošo – muzikālo kausu 
pasniedza Pāvilostas bērnudārzam, jo viens cikls Starp-
novadu dziedāšanās svētkiem ir noslēdzies, bet tradīcija 
tiks turpināta. Pēc tam visi dalībnieki cienājās ar gardu 
saldējumu un kliņģeri.

Paldies Vērgales PII „Kastanītis” kolektīvam par 
veiksmīgu, saliedētu komandas darbu.

PII „Kastanītis”  metodiķe Aija Gertsone

Starpnovadu sadziedāšanās svētki Vērgalē

Visi sadziedāšanās svētku dalībnieki ciemos pie Meža mātes. 

Pēc labi aizvadīta koncerta der apēst kādu saldumu.  

Meža Māte ar saviem meža iemītniekiem. Savu priekšnesumu rāda Pāvilostas bērnudārza audzēkņi ar Vilciņu Aiju. 
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PĀVILOSTAS 
VIDUSSKOLAS  ZIŅAS

Pētīsim un izzināsim 
Latvijas vēsturi!

Aktuāli maija mēnesī:
15. maijā  – „Pēdējais zvans” 9. un 12. klasēm. 
29. maijā  – Liecību izsniegšana.

Aprīļa mēneša  olimpiāžu laureāti:
Gabriela  Vagotiņa-Vagule –  2. vieta  atklātajā vizuālās mākslas olimpiādē.
Elizabete Kiričenko –  1. vieta Priekules atklātajā 3.–4. klašu matemātikas 

olimpiādē.
Petra  Perella Griškēviča – atzinība Grobiņas atklātajā 1.–2. klašu latviešu va-

lodas olimpiādē.
Rainers Zamarītis – atzinība Grobiņas atklātajā 1.–2. klašu latviešu valodas 

olimpiādē.
Pāvilostas vidusskolas 7. klases skolēns Mihaēls Doroņins piedalījās Kurzemes 

reģiona 7. klašu ģeogrāfijas olimpiādē Jūrmalā.

 Informāciju sagatavoja  direktores vietniece Aina Jakovļeva

Sporta ziņas
21. aprīlī Nīcā norisinājās Lejaskurzemes novadu skolēnu sporta spēļu sacen-

sības šahā, dambretē, novusā. Piedalījās 13 skolas. Rezultāti sekojoši – 1. vieta 
dambretē Arvim Barsukovam, 2. vieta dambretē Elvim Vīgantam, 2. vieta novusā 
Elvitai Freidenfeldei, 3. vieta novusā Helvijam Sprūdam.

Informāciju sagatavoja  Marita Rolmane

8. aprīlī Pāvilostas  vidusskolas  5. klases skolniece Marta Za-
marīte piedalījās pusfinālā un skolas godu aizstāvēja populārajā 
televīzijas spēlē «Gudrs, vēl gudrāks». Spēle norisinājās 4 kār-
tās, kuru rezultātā Marta izcīnīja 1. vietu un iespēju piedalīties 
«Gudrs, vēl gudrāks» 5. klašu finālā, kas notika 10. aprīlī, kur 
Marta izcīnīja 3. vietu. 

Televīzijā pusfināla ierakstu varēja skatīties 1. maijā, bet fi-
nāla   ierakstu   varēs   vērot 22. maijā pulksten 19.05 kanālā 
LTV1.

 Uz Latvijas televīziju Rīgā līdzi bija 
devušies arī Martas atbalstītāji – Alīna, Rasa, 
Aleksandrs, Toms, Edijs, Klāvs, 5. klases 
audzinātāja Dace Bunka un Martas ģimene. 

Filmēšanās process ir daudz garāks nekā 
rezultāts televīzijā – aptuveni piecas stundas. 
Viss sākās ar dalībnieku un atbalstītāju ieraša-
nos, visi tika instruēti par filmēšanas kārtību, 
dalībnieki un skolotāji tika grimēti. Dalībnieki 
izmēģināja audioierīces un spēles pultis, un spēle varēja sākties. 4 kārtās tika noskaidroti divi gudrākie no gudrākajiem.  
Līdzjutēji un pati Marta atzīst, ka filmēšanās bija aizraujošs process.

Liels paldies ir jāsaka Pāvilostas vidusskolas vadībai un skolotājiem, kā arī Guntaram un Antai Zamarīšiem  par atbal-
stu un palīdzību, lai Marta varētu piedalīties šajā spēlē. 

5. klases skolēni un klases audzinātāja

Pāvilostniece piedalās 
TV spēlē  „Gudrs, vēl gudrāks”

Atsaucoties uz Monreālas Latviešu sabied-
riskā centra un „Vītolu fonda” aicinājumu sko-
lām piedalīties ekskursiju projekta konkursā  
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi,” mēs, 
8. klases audzinātāja  Ārija Paipa un 9. klases 
audzinātāja Ludmila Vasiļčika, izstrādājām un 
uzrakstījām pieteikumu konkursam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēs-
tures izzināšanu ārpusklases pasākumos, 
konkursa uzdevums – dot iespēju organizēt 
izzinošas ekskursijas uz dažādiem Latvijas mu-
zejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā 
arī ar vēsturiskiem notikumiem un personām 
saistītām vietām.

Ekskursijas pieteikumā bija jānorāda:  Lat-
vijas vēstures tēma, kurai tiks veltīta ekskursi-
ja; saistība ar mācību darbu stundās, mācību 
projektiem vai ārpusklases darbu, ekskursijas 
plāns-maršruts, apskatāmie objekti, skolēnu 
aktivitātes, plānotās ekskursijas izmaksas un 
kā izzinātais tiks atspoguļots un prezentēts. 

Konkursam tika iesniegti 165 pieteikumi, 
no kuriem žūrija atbalstīja 80.

Bijām ļoti priecīgi, kad saņēmām paziņo-

jumu par projektam piešķirto finansējumu 
400  EUR un ielūgumu piedalīties noslēguma 
sarīkojumā 17. aprīlī Rīgas Latviešu biedrī-
bas namā.

Pateicoties piešķirtajam finansējumam, 7., 
8., 9. klašu skolēni un viņu audzinātāji 28. mai-
jā dosies ekskursijā par tēmu „Latviešu strēl-
nieku cīņas Pirmā pasaules kara laikā Rīgas 
frontē”.  Skolēni apmeklēs Ziemassvētku kauju 
muzeju Jelgavas novada Valgundes pagastā, 
apskatīs piedāvātās ekspozīcijas, noklausī-
sies gida stāstījumu par kaujām Rīgas frontē 
un iesaistīsies interaktīvajās nodarbībās. Tālāk 
ceļš vedīs uz Rīgu, kur apmeklēsim Latvijas 
kara muzeju un ieroču glabātuvi un Brāļu ka-
pus.

Paldies Monreālas Latviešu  sabiedriska-
jam centram un „Vītolu fondam” par iespēju 
piedalīties konkursā un saņemt ekskursijas 
finansējumu, lai veidotu skolēnos izpratni par 
Latvijas vēsturi kā interesantu un vajadzīgu 
mācību priekšmetu.

Skolotāju konsultantu vārdā  
Ludmila Vasiļčika

23. maijā plkst. 16:00
Pāvilostas Mākslas skolā

29. maijā plkst. 16:00
Pāvilostas bērnudārzā „Dzintariņš”

30. maijā
Vērgales bērnudārzā „Kastanītis”

6. jūnijā, Pāvilostas kultūras namā
Pāvilostas vidusskolas 12. klasei
13. jūnijā, Vērgales kultūras namā

Vērgales pamatskolas 9. klasei
13. jūnijā, Pāvilostas kultūras namā
Pāvilostas vidusskolas 9. klasei

IZLAIDUMI

Vidusskolas koncerts  „Ka tik skan!”
Pēc rosīgās piektdienas, 24. aprīļa Pāvilostas novadā, kultūras namā  norisinājās koncerts „Ka tik 

skan!”, kura otrs nosaukums varēja  būt „Kā gribu, tā dziedu”. Koncertu, kas tika veltīts dziedāšanas 
priekam, vadīja 12. klases skolnieces Sabīne Sļesarenko un Linda Ansone. Katrs koncerta apmeklētājs 
tika iepriecināts ar  melodiskām dziesmu skaņām, dodot iespēju pēc tam nobalsot par sev tīkamāko 
priekšnesumu, ko izpildīja dažādu vecuma jaunieši.

Koncerta programmas gatavošanās procesā (mēģinājumos) varēja pieteikties jebkurš jaunietis vai 
jauniešu grupa no 7 līdz .... gadiem, kurš ar savu priekšnesumu  no sirds vēlējās sagādāt prieku saviem 
draugiem, paziņām, radiem. 

Izvēlētā dziesma tika gatavota gan saviem spēkiem, gan mūzikas skolotājas Daces Bunkas vadībā, 
arī mēģinot  kopā ar grupu „Piemare”. Dziesmu izpildītājiem šis bija arī mācību laiks dziedāšanā un 
savstarpējo sadarbošanās prasmju apgūšanā, respektējot citu vēlmes un nepieciešamības – galvenais ir 
uzdrīkstēties un īstenot savus sapņus! 

Kultūras nama dramatiskais kolektīvs pieteica sevi ar  sagatavoto dziesmu „Lillā limuzīns”, kas  vi-
siem klātesošajiem lika sarosīties un smaids no skatītāju sejām negribēja pazust. Arī skolotāju kolektīvs 

bija sarūpējis atraktīvu priekšnesu-
mu, izpildot dziesmu „Saule riet”. 
Viss izdevās! 

Vislielākais paldies tika teikts 
mūzikas skolotājai Dacei Bunkai 
par  pacietību, radošumu un darbu, 
kas tika ieguldīts koncerta sagatavo-
šanā.

Skatītāju simpātiju ieguva divas 
dziesmas „Vējš aiziet raudādams” 
un „Šonakt”, balvā saņemot brau-
cienu ar laivu pa Sakas upi, ko palī-
dzēs realizēt Ģirts Vagotiņš-Vagulis 
(biedrība „Pāvilostas laivas”).

 Marita Rolmane

Ātri lasa, min mīklas 
un sacer stāstus

No 20.–24. aprīlim Latvijā tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Vērgales pamatskolā 
šīs nedēļas ietvaros līdzās citām aktivitātēm notika ātrlasīšanas sacensības 1. un 2. klašu 
skolēniem, kā arī Mīklu minēšanas sacensības 1. un 2.–4. klašu skolēniem. 

Ātrākās lasītājas titulu 1. klasē ieguva Marta Vītoliņa, 2. klasē ļoti spraiga sacensība 
norisinājās starp finālistiem Gundegu Matisoni, Raivi Zuļģi, Rūtu Klāsēnu. Uzvarēja 
Gundega.

Mīklu minēšanā 2.–4. klašu grupā 1. vieta Mikam Kalējam (4. klase), 2. vieta Mārtiņam 
Lagzdiņam (2. klase), 3. vieta Raivim Zuļģim (2. klase). Pirmklasnieki sacentās atsevišķi: 
1. vieta Heritai Gričelei, 2. vieta Kiaram Šorišam Fataham, 3. vieta Ievai Čipānei. Apsvei-
cam!

Skolas bibliotēkā līdz 8. maijam turpinās stāstu iesniegšana konkursam par 
interesantāko atradumu talkas laikā. Lai top!

Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta Vanaga
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      MAIJA  MĒNESĪ:

Aktualitātes 
Mūzikas skolā

Koncerts-festivāls 
                 „Mēs esam un būsim tie labākie”

Vijolnieki iekaro Talsus 

„Gada ģitārists 2015”
 
2015. gada 19. martā Alsungā notika bērnu un jauniešu klasiskās ģitārspēles konkursa 

„Gada ģitārists 2015” Kurzemes atlases kārta. 

Šajā konkursā audzēkņi tika sadalīti četrās vecumu grupās. A grupā piedalījās 2005. gadā 
dzimušie audzēkņi un jaunāki. Šajā vecuma grupā Pāvilostas mūzikas skolas godu pārstāvēja 
2. klases audzēknis Gusts Brūklis iegūstot dalībnieka diplomu par piedalīšanos. Gusts atskaņoja 
F. Karulli – Andantino un Čehu tautas dziesmu. 

B grupā startēja 2003. un 2004. gadā dzimušie audzēkņi. Pāvilostas mūzikas skolu pārstāvēja 
Elizabete Kiričenko iegūstot dalībnieka diplomu par piedalīšanos. Elizabete atskaņoja Latviešu 
tautas dziesmu „Kur tu teci” un E. Sida – Blūzu.

C grupā varēja piedalīties 2000.–2002. gadā dzimušie audzēkņi. D grupā startēja 1995.–
1999. gadā dzimušie jaunieši.

Konkurss Alsungā notika jau ceturto reizi, pulcinot visus ģitārspēles mīļotājus un klausītājus. 
Arī žūrijas sastāvs ir palicis gandrīz 
nemainīgs – priekšsēdētājs Ju-
lius Kurausks no Lietuvas un Mo-
dris Baumanis – Latvija konkursa 
žūrijā ir bijuši katru gadu. Trešais 
gan vienmēr mainīgais. 

Konkursa mērķi un uzdevumi ir 
veicināt bērnu interesi par mūziku 
un muzicēšanu, attīstīt jauno 
ģitāristu muzicēšanas prasmes.

Arī pedagogiem šī ir ļoti vērtīga 
pieredze, jo ir iespējams dzirdēt 
kolēģu padarīto darbu, apmainīties 
ar nošu materiāliem un veidot jau-
nus,  radošus kontaktus. 

Konkursa dalībnieki, kuri ieguva 
kādu no godalgotām vietām, ļoti 
cītīgi gadatvojās „Gada ģitārists 
2015” finālam Rīgā, kurš notika 
26. aprīlī. 

Ģitārspēles skolotāja 
 Zane Ēķupe

Pāvilostas Mūzikas skola
uzņem jaunus audzēkņus 2015./2016. mācību gadam 

27. maijā plkst. 17.00

 Klavierspēlē, Akordeona spēlē

 Vijoļspēlē, Ģitārspēlē

 Trompetes spēlē

Sīkāka informācija mājas lapā www.pavilosta.lv, zem sadaļas izglītība

25. aprīlī Liepājas mūzikas vidusskolas Melngaiļa koncertzālē notika Liepājas reģiona 
mūzikas skolu stīgu instrumentu audzēkņu festivāls-koncerts „Mēs esam un būsim tie 
labākie…”.

Ceturto gadu Liepājas mūzikas vidusskolā notika festivāls, kurā piedalījās jaunie vijolnieki un čellisti 
no Liepājas reģiona mūzikas skolām. Koncertā kā solisti uzstājās visu vecumu audzēkņi. Pēc solistiem 
uz skatuves kāpa dažādi ansambļi.  Trešo gadu Festivāla noslēgumā uzstājās apvienotais reģiona stīgu 
instrumentu orķestris. Tajā kopā muzicēja 45 jaunie vijolnieki un čellisti no Liepājas, Aizputes, Saldus, 
Skrundas, Pāvilostas un Vaiņodes. No Pāvilostas orķestrī piedalījās 4. klases audzēkne Elīna Freiden-
felde.

Koncertā orķestra izpildījumā skanēja gan baroka un romantisma laikmeta skaņdarbi – G. F. Hendeļa 
Allegro, T. Albinoni Koncerts stīgu orķestrim, Kr. Sindinga Andante religioso un  J. Štrausa Taka-Taka 
polka, gan latviešu tautas dziesma V. Salaka apdarē „Auklē mani māmuliņa”. Orķestra vadītāja Emiļa 
Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska.

 Vijoļspēles skolotāja Dace Bērzniece

Bērni ar skolotāju J. Doroņinu un apkopēju A. Zīveri pēc mācību stundām piektdienā, 24. aprīlī 
draudzīgi talkoja.

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi 
Dzīvnieku karnevālā

 
14. aprīlī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi, savu skolotāju Antras Ķikutes, Jeļenas Doroņinas 

un Ingunas Venenas rosināti, devās uz Liepājas simfoniskā orķestra koncertu, lai noklausītos 
pazīstamo Kamila Sen-Sansa simfoniskās mūzikas ciklu „Dzīvnieku karnevāls” diriģenta Reiņa 
Lapas traktējumā.

Bērni dzirdēja un iztēlojās, kā mūzikas valodā iespējams attēlot karalisko lauvu, vistas un gaili, 
ziloni, ēzeli, akvārija iemītniekus, slinko dzeguzi un skaisto gulbi. Par katru mūzikas cikla varoni bija 
sagatavots arī neliels stāstījums. 

Bērniem pavērās iespēja iepazīties ar dažādu mūzikas instrumentu skanējumu. Paulai Loretai un 
Viktorijai interesi raisīja lielākais no stīgu instrumentiem – kontrabass. Ar zemākajām skaņām tika 
attēlots zilonis. Rūtu un Arnitu sajūsmināja cikla daļa „Akvārijs”, kas izskanēja marimbas maigajās 
vibrācijās. Sanijai, Kristai un Petrai Perellai esot paticis „Karaliskās lauvas maršs”, bet klavieru spēles 
audzēknēm Sanijai Montai un Elīnai  interesantākā šķita cikla daļa „Pianisti”, kuru atskaņoja orķestra 
pianisti Līga Elere un Normunds Kalniņš. Viņiem izdevās tēlainajā mūzikas valodā attēlot iedomīgus 
pianistus, kas tā arī nespēja vienoties par unisonu savā priekšnesumā. Savukārt Mūzikas skolas zēni no-
balsoja par koncertcikla „Finālu”, kurā vēlreiz dzirdējām visus dzīvniekus kopīgā un draudzīgā „tusiņā”. 
Koncerta apmeklējums izvērtās par vēl vienu vērtīgu Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņu braucienu uz 
Liepāju. 

 Klavierspēles skolotāja Inguna Venena

11. aprīlī Talsos notika II Kārļa Ferdinanda Amendas mūzikas skolu stīgu instrumentu 
individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss. Kārļa Ferdinanda Amendas XI mūzikas svētkiem 
veltītie pasākumi Talsu novadā norisinājās četru dienu garumā no 9.–12. aprīlim.  Mūzikas 
svētku ietvaros notika Kārļa Ferdinanda Amendas II Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instru-
mentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss. Šajā gadā konkursā piedalījās 26 konkur-
santi no Aizputes, Gulbenes, Rīgas, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Engures, Pāvilostas un Talsu 
mūzikas skolām.  Kamēr žūrija apspriedās, konkursantiem bija iespēja apskatīt pilsētu un  baudīt 
teātra izrādi bērniem un vecākiem „Sunītis un Kaķīte”. Konkursantus vērtēja Jāzepa Vītola 
Mūzikas akadēmijas asociētā profesore Ligita Zemberga, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas 
pasniedzēja Inese Štrāle un Ventspils Mūzikas vidusskolas Stīgu instrumentu nodaļas vadītājs 
Andris Puziņš.

Noslēguma pasākumā Talsu Tautas namā tika apbalvoti konkursa dalībnieki. 2. klases audzēkne 
Gabriela Vagotiņa-Vagule ieguva II vietu, 5. klases audzēkne Alise Aleksandra Griškēviča saņēma 
pateicības rakstu. Abas meitenes savu programmu izpildīja ļoti labi, tāpēc par paveikto ir patiess 
prieks un gandarījums.         

Vijoļspēles skolotāja Dace Bērzniece

 12.05. plkst. 15.00 – koncerts „ES SAVAI MĀMIŅAI” Pāvilostas Sociālās aprūpes 
centrā  
 19.05. plkst.12.00 – gada noslēguma koncerts „VASARAS IESKAŅĀ”  Vērgales pamat-

skolas zālē
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13. aprīlī neskatoties uz drēgno un nemīlīgo laiku, Pāvilostas 
novada pašvaldības izstāžu zālē notika kāds priecīgs un jauks no-
tikums – foto izstādes atklāšana, kurā ir iespēja apskatīt Pāvilos-
tas Mākslas skolas pasniedzēja Ainara Zingnika un viņa koman-
das biedru darbu, startējot „Vispasaules ledus un sniega skulptūru 
festivālā Ķīnā, Harbinā 2015”, kas risinājās šī gada janvārī. Izstā-
des atklāšanā bija iespēja satikt ne tikai novadnieku Ainaru 
Zingniku, bet arī komandas biedru – Mintautu Buškevicu,  kuri, 
daloties pieredzē un iespaidos, demonstrēja papildus materiālu bil-
dēs par Ķīnā piedzīvoto.

Īsumā par pašu festivālu – šis ir viens no pasaulē lielākajiem 
ledus un sniega mākslas notikumiem, kas kopš 1985.  gada ik 
ziemu pulcē tūkstošiem mākslinieku no visas pasaules. Festivāla 
laikā norisinās vairāki vietējas un starptautiskas nozīmes kon-
kursi, bet Latvijai no tiem būtiskākie ir divi – Starptautiskais 
Sniega skulptūru konkurss un Starptautiskais Ledus skulptūru 
konkurss, kuros Latviju kā Eiropas Savienības Padomes prezi-
dējošo valsti pārstāvēja četri  tēlnieki – Kārlis Īle, Maija Puncu-
le, Mintauts Buškevics un Ainars Zingniks.

Sniega skulptūru konkursā Latvijas komanda ar darbu „Iek-
šējās robežas’’ izcīnīja uzvaru, bet startējot Ledus skulptūru kon-
kursā, Latvijas komanda sadalījās divās atsevišķās komandās – 
Kārlis Īle un Mintauts Buškevics ar darbu „Lietus suns’’ izcīnīja 
sudraba medaļu, bet Ainars Zingniks un Maija Puncule ar darbu 
„Sēņotāji” saņēma pateicības rakstu.

Visi minētie darbi, kā arī to dažādas attīstības stadijas – „no 
kluča līdz mākslas darbam” ir apskatāmi Pāvilostas novada paš-
valdības izstāžu zālē, laikā no 9. aprīļa līdz 13. maijam. 

Pāvilostas Mākslas skolas kolektīvs ar prieku iesaistījās iz-
stādes tapšanā, gan nodrošinot materiālo un tehnisko bāzi, gan 
veicot organizatorisko darbu, lai par kolēģa Ainara Zingnika sa-
sniegumiem uzzinātu ne tikai plašāka auditorija, bet it īpaši paši 
pāvilostnieki!

Zane Eniņa, 
Pāvilostas Mākslas skolas direktore

 Pirmais no labās: mūsu novadnieks, skolotājs Ainars 
Zingniks un viņa komandas biedrs – Mintauts Buškevics. 

Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” ceturtdien, 23. aprīlī, Liepā-
jas muzejā piedalījās Kurzemes tautastērpu informācijas centra rīkotajā konferencē „Brun-
ču audumi Kurzemes tautastērpos”, kur rādīja savā pūrā esošos Kurzemes tautastērpus.

Konferencē dejotāji piedalījās pēc Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītājas 
Lias Monas Ģibietes uzaicinājuma un konferences dalībniekiem rādīja Kuldīgas, Alsun-
gas, Sakas, Priekules, Nīcas, Lībiešu un Asītes tautastērpus. Konferences apmeklētāji izteica 
komplimentus par  skaistajiem „Vērgalītes” tērpiem, fotogrāfēja to detaļas, lai arī paši zinā-
tu, kā pareizāk izgatavot savus tautastērpus. 

L. Ģibiete teic: „Laiks, kas šķir seno tautastērpu darinātājus no mūsdienu aušanas meis-
taru prasmēm un tehnoloģijām, nenoliedzami ietekmējis skatu uz tradicionālajām vērtī-
bām. Nereti, aizmirstot par vienīgajām seno audumu liecībām, kuras glabā muzeju krā-
tuves, aizraujamies ar eksperimentiem un skatuves tērpiem atbilstošām interpretācijām.” 
Viņa arī uzslavēja „Vērgalītes” radīto tērpu autentiskumu un lielisko sadarbību tērpu tapša-
nas laikā ar SIA „Mudurs” meistarēm, kas prasmīgi darinājušas audumus. 

„Vērgalīte” pie dažādiem Kurzemes novadu tautastērpiem tikusi īstenojot vairākus Lie-
pājas rajona partnerības „Leader” programmas projektus un pateicoties Pāvilostas novada 
domes atbalstam. Arī šobrīd biedrība „Vērgalīte” īsteno projektu, kura laikā taps 12 Sakas 
novada tautastērpi. 

Ieva Kupše

Tikšanās ar „Vispasaules ledus un sniega skulptūru 
festivāla Harbina 2015” dalībniekiem

„Vērgalīte” Liepājas muzejā izrāda savus Kurzemes tautastērpus

Kā  jau  katru  gadu  pavasarī  rīkojam atvērto  durv-
ju  dienu, kas reizē  ir  arī  vecāku  sapulce. Šogad  tā  
bija   17. aprīlī. Paldies   vecākiem, kuri     atnāca uz šo 
pasākumu.   Pasākums   iesākās ar   bērnu   dziedātām   
dziesmām, pēc tam paziņojām   makulatūras  vākšanas  
konkursa  rezultātus. Un tie bija  šādi: visvairāk  maku-
latūras  savākuši  5-gadnieki un  viņu  vecāki – 1897 kg, 
2. vietā – vidējā  grupiņa  ar  1288 kg, 3. vietā  6-gadnie-
ki  ar  788 kg, bet  pašiem  mazākajiem  – 446 kg.  Pavi-
sam  mūsu  bērnudārzs  nodevis  4419  kg  makulatūras. 
Ar   skaistām   grāmatām   apbalvojām   katrā   grupiņā   
bērnu,  kurš  kopā  ar  savu  ģimeni  bija  atnesis  visvai-
rāk  makulatūras. Tie bija Krista  Beķere, Sabīne  Leja,  
Augusts Akerfelds un Ralfs Helmšteins. Paldies  visiem  
vecākiem un   vecvecākiem, ka atbalstījāt   savus   bēr-
nus, paldies bibliotēkām, kas   atbalstīja   mūs, paldies, 
ka esat  par  tīru  Latviju! Vecākiem  bija  iespēja  vērot  
5-gadnieku grupiņā  matemātikas  nodarbību un  vidē-
jā  grupiņā  latviešu  valodas nodarbību. Pēc  nodarbī-
bām  vecāki varēja   uzdot  jautājumus  skolotājiem  un 
logopēdei.

Tā  kā  mācību  gads  strauji  tuvojas  noslēgumam, tad  
vecākiem  atgādinājām  par plānotajiem  pasākumiem:
 30. maijā  6-gadnieku  izlaidums;

 4. jūnijā  vecāku  un  bērnu  ekskursija  uz  Lietuvu 
(Delfinārijs Klaipēdā  un  Dinozauru  parks).  Atgādi-
nājums!!!   Lai  dotos  ekskursijā – bērnam  vajadzīga 
pase!

No 15.–19. jūnijam  uzņemsim  pie  sevis  Erasmus+ 
projekta   dalībniekus, pavisam 15   cilvēkus  – pirms-
skolas   iestāžu   skolotājus   un   vadītājus no Rumāni-
jas, Bulgārijas, Ungārijas un Turcijas. Darīsim  visu,  lai  
ciemiņiem  paliktu  vislabākais iespaids par  mūsu bēr-
nudārzu,  pagastu, novadu  un  Latviju  kopumā.

Aizvadītajā   mācību   gadā   bijām   spiesti   remon-
tēt  šķūnīša  jumtu, kuru  vējš  daļēji  sapostīja. Paldies  
Sanijas  Krastiņas tētim  Armandam  Krastiņam, kurš  
atnāca un  palīdzēja  mūsu saimniekam  to  izdarīt. Pat-
laban  atjaunojam  soliņu  rindu  pie  galvenajām  ieejas  
durvīm, bet pēc tam  jāsaremontē  šķūnīša  durvis. Arī 
vasarā  plānoti  remontdarbi – pilnībā  remontēs  vidē-
jās  grupas  telpas  un  nomainīs  pusi  no  žoga, kā  dēļ  
arī  bērnudārzs  jūlija  mēnesī  būs  SLĒGTS!!!

Mācību  gads  drīz  noslēgsies. Un izmantojot  iespē-
ju, gribu  teikt  paldies  visiem  vecākiem  par  atsaucību  
un  sapratni. Priecājamies, ka  uzticaties  mums  un  savus  
bērnus  sūtāt  tieši  pie  mums!

Atvērto durvju diena „Kastanītī”

Aicinām 
 Vērgales  iedzīvotājus,  

kuri gatavojas 
savus  bērnus  laist 

 ar  septembri  mūsu 
bērnudārzā,

bet  vēl  nav  uzrakstījuši  
iesniegumu, pieteikties  pie  
vadītājas  no  1.–3. jūnijam  
no pulksten  8.00–12.00  vai  

piezvanīt pa tālruni  29224893, 
 lai  norunātu  kādu  citu  

laiku.

 Iestādes  vadītāja 
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Sporta diena  PII  „Dzintariņš”
17. aprīlī visu grupu bērni pulcējās laukā, lai grupu skolotāju un skolotāju pa-

līgu vadībā piedalītos dažādās kustību aktivitātēs. Lai   gan pa debesīm staigāja 
draudīgi lietus mākoņi un drēgnais gaiss, tas nemazināja sportošanas garu. 

Vispirms bērni pulcējās uz kopīgu vingrošanu, kuru vadīja Elzas mamma Ive-
ta Rozenberga. Pēc vingrošanas katra grupiņa veica savus uzdevumus. „Saulītes” 
grupiņas bērni ripināja „smaidiņus”, nesa karotē bumbiņu, līda cauri aliņai un 
izspēlēja dažādas kustību rotaļas. „Taurenīšu” grupas bērni nostiprināja lēkšanas, 
ripināšanas iemaņas, sacentās stafetē skrienot ar bumbu. Bērni vēl izspēlēja savas 
mīļākās kustību rotaļas. Paši lielākie bērni (5-6 gadīgie) kopīgi veica komandu 
uzdevumus. Bija jāmet bumba mērķī, kurš precīzāk aizmetīs; pudele ar ūdeni jā-
met tālumā, kurš tālāk aizmetīs; jāsatin aukliņa uz kociņa, kurš ātrāk to izdarīs; 
dažādas jautras stafetes ar bumbu, čiekuriem, ķegļiem. Visi bērni ļoti centās, lai 
veiktu šos uzdevumus, tāpēc katrs bērns jutās kā uzvarētājs.

Nobeigumā visi pulcējamies zālē, kur visus sagaidīja zaķis Dace, kā arī eži Eve-
līna un Elga. Bērni ar lielu jautrību noskatījās kā zaķis centās noskriet ezi, bet kā 
nevarēja, tā nevarēja, vienmēr ezis bija priekšā, un zaķis dabūja šķirties no desmit 
ūsām /pēc pasakas „Kā ezis ar brāli noskrēja zaķi garausi” motīviem/.

Visiem bērniem tika dots uzdevums piepūst maisiņus un pārspridzināt, tas bija 
„salūts” par prieku šai dienai. Katrs bērns par lielo sportošanu saņēma „zelta” me-
daļu. Nobeigumā katra grupiņa nofotografējās, lai paliktu atmiņa par šo notikumu. 

Saku lielu paldies visiem par palīdzību pasākuma organizēšanā un norisē.

      Sešgadīgās grupas skolotāja Elga
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Ziemupē pavasaris sagaidīts

Daina un Andris BALANDES, kuri kopā no-
dzīvojuši 45 gadus. 

Linda un Mārtiņš SUVOROVI, kuri ir kopā 
5 gadus. 

Muzikantu saiets Vērgalē    

                              jeb pieci vienā

Ģimeņu vakars Ziemupē

„ČABRAKI” piedalās konkursā

Augsts novērtējums Pāvilostas korim!
19. aprīlī Liepājas 1. ģimnāzijā noritēja Liepājas apriņķa amatieru koru skate. Skatē kopumā piedalī-

jās 18 kori trīs grupās – sieviešu, vīriešu un jauktie kori. No Pāvilostas novada skatē startēja Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama sieviešu koris „Sīga”. Sieviešu koru grupā piedalījās seši sieviešu kori. Pāvilostas 
sieviešu koris „Sīga”  ar 43,78 punktiem (max. 50 punkti) ieguva  I pakāpes diplomu, aiz sevis atstājot 
Nīcas, Durbes un Priekules sieviešu korus. Katrs koris izpildīja trīs dziesmas. Koris „Sīga” dziedāja „Lec, 
Saulīte!” (mūz. R. Tigulis, vārdi R. Bugavičute), „Kalējs kala debesīs” (mūz. I. Arne, latviešu tautasdzies-
ma) un dziesmu „Stāvēju, dziedāju” (mūz. J. Rozītis, latviešu tautasdziesma).

Žūrijas komisijā korus vērtēja koru un orķestru diriģents Jānis Zirnis, Emila Melngaiļa mūzikas 
vidusskolas pedagogi Andris Lekstutis un Andris Kontauts.

Liels paldies kora diriģentei Lienei Brečai par augstu profesionāli sagatavoto kori skatei!

Metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja
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20. aprīlī Vērgales kultūras namā viesojās Lat-
vijas Nacionālo bruņoto spēku bigbenda ansamb-
lis, kas klausītājiem piedāvāja, spēlējot mūzikas 
instrumentus pa grupām,  noklausīties dažādas 
populāras ārvalstu un latviešu komponistu oriģi-
nālmelodijas. Muzicēja, gan trombonu kvartets, 
gan saksofonu kvintets, gan dzirdējām un redzē-
jām dažādus sitamos instrumentus. Programmā 
skanēja džeza klasikas skaņdarbi, izskanēja arī 
veltījums daiļajam dzimumam un ne viens vien 
pārsteigums. Skatītāji tika iepazīstināti ar mūzi-

kas instrumentiem, kuri tika izmantoti koncerta 
laikā. Skaļus aplausus izpelnījās priekšnesums, 
kurā trombonistu grupa skaņdarbu izpildīja ar 
kustībām. Koncerta noslēgumā tika izpildīta po-
pulārā melodija no piedzīvojumu filmas „Karību 
jūras pirāti”.

Vērgales kultūras nama vadītāja saka paldies 
NBS bigbendam par jauko koncertu un Vērgales 
pamatskolas kolektīvam un vietējiem skatītājiem 
par koncerta apmeklējumu. 

Vita Braže  

Bigbenda ansambļa koncerts Vērgalē 

15. aprīlī Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības „Vaduguns” un „Spārni” notika tra-
dicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu kāda bija” un tradicionālās muzicēšanas konkursa 
„Klaberjakte” Lejaskurzemes atlases kārta. Dziedāšanas konkursā piedalījās Vērgales pamatskolas skol-
niece Rūta Klāsēna, bet tradicionālās muzicēšanas konkursā piedalījās Vērgales pamatskolas folkloras 
kopas „Čabraki” muzikantu kapela – Elīna Miltiņa (bungas), Maira Braže (cītara) un Sanija Monta 
Brēdiķe (akordeons). „Čabraku” kapela Liepājas konkursā piedalījās ar panākumiem, gūstot iespēju pie-
dalīties tradicionālās muzicēšanas konkursa „Klaberjakte 2015” finālā 26. aprīlī Rīgā. Konkursa finālā, 
kurš norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes telpās, piedalījās liels skaits dalībnieku no visas Latvijas. 
Vērgales pamatskolas muzicējošās „Čabraku” meitenes skolotājas Maritas Kalējas vadībā ieguva 2. pa-
kāpes diplomu! 

Vita Braže

Folkloras kopas „Čabraki” muzikantu kapela ar skolotāju M. Kalēju.
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11. aprīlī jau 33. reizi Ziemupes tautas 
namā notika ģimeņu vakars „Pie ģimenes 
pavarda”. Pasākumu atklāja tautas nama va-
dītāja Daina Vītola ar vārdiem no Ziemupes 
ģimeņu karoga – 

„Kamēr ar mīlas svelmi saule staros 
No siltām ligzdām dzīvi putni skries 
Un šūpuļi caur mūžiem šūposies.” 
  Šajā gadā ģimeņu vakaru apmeklēja 

14 ģimenes ar dažādu kopā nodzīvotu gadu 
skaitu. Tradicionāli ģimenes – jubilāres aiz-
dedzināja sveces lielajā svečturī. Šogad tie 
bija Daina un Andris BALANDES, kuri kopā 
nodzīvojuši 45 gadus un Linda un Mārtiņš 
SUVOROVI, kuri ir kopā 5 gadus. Visi pāri 
parakstījās ikgadējā ģimeņu vakara albumā, 
saņēma ziedus un sabučojās zem āmuļiem. 

Vakara gaitā visi kopā centāmies noskaid-
rot, vai pārim ar 45 gadu  kopdzīves stāžu ir 
lielāka viedokļu saskaņa kā pārim ar 5 gadu 
stāžu. Noskaidrojām, ka gadiem, vismaz šajā 
gadījumā, nav nozīmes. Pusnaktī, skanot tra-
dicionālajai dziesmai „Daudz baltu dieniņu”, 
iededzām sveces  trīsdesmit trešā gada svēt-
ku kliņģerī.

Par muzikālo noformējumu un raitu dejas 
soli rūpējās grupa „VELDZE” no Saldus. 

Visu pasākuma dalībnieku vārdā sakām 
sirsnīgu Paldies Pāvilostas novada pašvaldī-
bai par iespēju šo ziemupniekiem nozīmīgo 
tradīciju saglabāt. 

Uz tikšanos 2016. gada 12. martā jau trīs-
desmit ceturtajā pasākumā!

 Vita Braže un Daina Vītola Pāvilostas bērni dzied 
Klaipēdā

Un tā – Vērgales muzikantu saietā pieda-
lījās un piemiņas nozīmītes ieguva   grupa 
no Mērsraga „Kurland’’, „KAS’’ no Aizputes, 
„Liedags’’ no Alsungas un Jūrkalnes, „Piema-
re’’ no Pāvilostas un Vērgales muzikanti, kas 
ir vēl savas grupas nosaukuma meklējumos.

Vērgales grupā kopā ar Arvi un Aivaru 
spēlē arī Raimonds no Vecpils un Dzintars 
no Durbes. Kā teica Pāvilostas muzikanti – 
mēs varam lepoties, ka mūsu novadā ir divas 
kārtīgas muzikantu grupas. Muzikantu no-

vērtējumu izsaka vakara apmeklētāju vārdi – 
paldies par balli!

Paldies Arvim un Gunai un Aivaram Lau-
maņiem par ieguldīto darbu pasākuma sa-
gatavošanā un organizēšanā. Paldies visiem, 
kuri spēlēja ballē, kuri dejoja ballē, kuri at-
nāca uz balli.

Uz tikšanos pēc gada un vēl kuplākā pul-
kā! 

 
Kultūras nama vadītāja Velga

18. aprīlī Pāvilostas kultūras nama bērnu vokālam ansamblim „Burbulīši” (vidējai un 
vecākai grupai) nebija nekāda atpūtas diena, bet gan darbīga, iespaidiem un emocijām 
piepildīta diena, jo piedalījāmies Starptautiskā bērnu un jauniešu dziesmu un deju konkursā 
„Eurobest Talents 2015”, kas notika Klaipēdā, Lietuvā. Šajā konkursā piedalījās kolektīvi, 
solisti, dueti gan no Igaunijas, gan Latvijas, gan Lietuvas.

Prieks par iespēju gūt pieredzi kaimiņvalstī un vēl jo lielāks prieks par rezultātiem, jo 
„Burbulīšu” vecākā grupa ieguva 1. vietu savā grupā, bet vidējie „Burbulīši” izcīnīja 2. vietu.

Daudz jauku emociju, iespaidu un atmiņu! Paldies visiem, kas ar darbiem un labām domām 
mums palīdzēja, lai šis brauciens izdotos.

Sirsnīgs paldies!
 Ansambļa skolotāja Aija Gertsone

Piecas muzikantu grupas spēlēja Vērgales kultūras namā 25. aprīļa vakarā. Sarīkoju-
ma apmeklētājiem bija iespēja klausīties un dejot, novērtēt un salīdzināt vairāku muzi-
kantu grupu uzstāšanos.
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Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – 
zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai

Lieldienu 
ieskandināšanas pasākums Pāvilostā 

5. aprīlī visi tika aicināti uz Lieldienu lustēm Vērgalē. Blakus 
šūpolēm Zaķu ģimenei šogad klāt bija pienākusi Zaķu meitene 
(paldies skolotājam Paipam un viņa palīgiem), bet Zaķu paps, sa-
vos labākajos gados, visus gaidīja zālienā pie pārvaldes logiem. 
Laika pareģotāji solīja ļoti sliktus laika apstākļus, taču tas nebija 
pie mums Vērgalē. Ļoti pareizi bija tautas dziesmas vārdi – auk-
sti vēji norimuši, mākulīši izgaisuši, veras 
plaša debestiņa, atnāk gaiša Lieldieniņa.   
Ienākot kultūras nama foajē telpās, pa-
teicoties Simonai Raizerei, visus sagaidīja 
īsta trušu mamma ar saviem trusēniem, 
bet Lieldienu noformējumā redzējām gan 
bērnudārza ,,Kastanītis” mākslas pulciņa 
krāsotās oliņas, gan mākslas skolas bērnu 
darbiņus, bet Vērgales pamatskolas skolēni 
savas svētku olas bija izrotājuši ar manda-
las zīmējumiem. Cik skaisti!   

Vispirms kultūras namā Vērgales pa-
matskolas skolēni, kultūras nama vadītājas 
Velgas Freimanes režijā, izrādīja nelielu 
uzvedumu par Velnēna pārvērtībām Liel-
dienās. Galvenais varonis Velniņš, kaut 
kā ļoti līdzīgs Amandai Rumpei, pārģēr-
bās gan par Sarkangalvīti, pēc tam arī par 
Zaķi, lai viņu nepazītu, taču Zaķu ģimenē 
viņš izjuta saticību un labestību un bei-
gās pats sevi atmaskoja. Kopā ar Velnēnu 
darbojās: Vilks – Kristers Aploks (paldies 
Kristera māmiņai Dagnijai par šūšanas 
darbiņiem), Zaķis – Dāvis Helmšteins, 
Zaķu bērni – Ērika Rudzāja un Sindija 

Rusiņa,   Vārna – Marija Petrauska, Pūce – Elvita Petrauska, Vis-
tiņas – Amanda Trofimova un Džeina Šervincka, Gailis – Henrijs 
Gēgersons (izrādes dienā gan bija saslimis un viņa vietā ,,ieleca’’ 
padzīvojis gailis – Velga). Kultūras nama vadītāja Velga saka lielu 
paldies tēlotājiem un muzikālā noformējuma izpalīgiem – Reinim 
Trofimovam un Ralfam Klāsēnam.   

Savukārt Vērgales pamatskolas folkloras kopa ,,Čabraki”, 
kopā ar savu vadītāju Maritu Kalēju, priecēja visus ar dziesmām 
dejām un rotaļām. Šeit uzzinājām, kas jādara Lieldienu rītā, 
lai visu gadu cilvēks būtu skaists un vesels. Notika olu kaujas 
un vēlreiz tika atgādināts, kā pareizi tas jādara. Tā kā lielākā 
daļa gājputnu jau atgriezušies mājās, kopīgi ar skatītājiem tika 

atdarinātas un minētas putnu dziesmas. 
Vai zinājāt, kurš putns saka šādi: ,,Ziemu 
izcietis, ziemu izcietis, ne uguni kūris, ne 
podu kāris!” vai arī ,,Sit, sit cik grib, man 
tik nē, man tik nē!” Interesantas situācijas 
izveidojās klausoties atbalsī. Neprecētie 
puiši Lieldienās uzzināja, kā tad sauks viņu 
nākamo sievu, bet laulātie pāri saprata, 
kurš no abiem dzīvo labāk!

Laika apstākļi bija salīdzinoši jauki, lai 
turpmākās aktivitātes norisinātos laukā. 
Pie Vērgales kultūras nama gan bērni, 
gan pieaugušie piedalījās dažādās jautrās 
atrakcijās: skrēja ar olu karotē, dzenāja 
bumbiņu apkārt mērķim, uz vingrošanas 
sola cīnījās ar salmu maišeļiem, notika 
gaiļu cīņas interesantā apģērbā. Taču olu 
ripināšana  bija pati galvenā un kur tad vēl 
šūpošanās un fotografēšanās pie Lieldienu 
zaķiem, bet pasākuma noslēgumā dalībnieki 
parkā īpašās ligzdās meklēja Lieldienu olas!

Patiess prieks, ka uz svētkiem bija 
ieradušās ģimenes ar bērniem, radu un 
draugu pulciņi. 

Vita Braže

Lieldienas Vērgalē
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2. aprīlī, kad visā Latvijā tiek atzīmēta Zaļā ceturtdiena, Pāvilostas kultūras namā 
tika ieskandinātas Lieldienas ar pasākumu ,,Lieldienu zaķi meklējot”.

Pasākums iesākās ar kultūras nama bērnu vokālā ansambļa ,,Burbulīši” vidējās grupas dziedājumu, 
bet pēc tam ansambļa ,,Burbulīši” vadītāja Aija Gertsone uzdeva sanākušajiem Lieldienu mīklas, ku-
rām atminējumu mazie bērni zināja jau no pusteikuma. Kad visas mīklas bija uzminētas, vokālā an-
sambļa ,,Burbulīši” jaunākā grupa izpildīja savas Lieldienu dziesmas un noskaitīja jaukus dzejoļus par 
Lieldienām. Lieldienu ieskandināšanās pasākumā ar saviem priekšnesumiem uzstājās arī Pāvilostas 
bērnudārza ,,Dzintariņš” bērni.

Savukārt Pāvilostas kultūras nama bērnu dramatiskais kolektīvs Lieldienu pasākumā uzveda pamā-
cošu izrādīti „Kā zaķis – lielais dējējs – olas dēja” (režisore Marita Horna). Bet pēc izrādes savas lustīgās 
dziesmas dziedāja ciemiņi no Durbes – pirmsskolas bērnu ansamblītis.

Pasākuma izskaņā visi klātesošie tika aicināti piedalīties jautrās atrakcijās un rotaļās, kā arī izgatavot 
savu Lieldienu dekoru līdzi nešanai.

 Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemupnieku Lieldienu rotaļas
 
Ziemupes ļaudis uz kopējām Lieldienu rotaļām pulcējās pulksten vienos. Tas ir 

laiks, kad mājas kārtībā paredzētie rituāli jau veikti un Lieldienu dievkalpojums 
baznīcā galā (šoreiz gluži tā nebija). 

 Centrā sapulcējās ap 30 rotaļu dalībnieki. Šūpoles neapstājās ne brīdi, jo kuram tad 
gribas tikt odu sakostam. Ticējumos rakstīts – Latviešiem ir māņticība, ka ar šūpošanos 
atsvabinoties visu gadu no kukaiņiem. Mums atliek vien cerēt, ka tas uz mušām arī at-
tiecas.

Gan īstās olas, gan simboliskās tika nestas, mestas, meklētas un ripinātas. Viss kā 
Lieldienās pieklājas. Lasīju, ka lietus pirmā Lieldienā norāda, ka līdz vasaras svētkiem 
katra svētdiena būs lietaina. Tad nu ceru, ka mūsu pusē šis laiks būs jauks, jo Lieldienas 
bija saulainas. Kad jezga bija rimusi, gandrīz visi jau devušies uz savām mājām, no 
lielajām šūpolēm skaidri un skaļi atskanēja mazās Rēzijas dziesma – Gulēja saulīte ābeļu 
dārzā. Tas bija skaisti un patiesi.

Nākošajās Lieldienās sanāksim kopā jau krāšņākos svētkos.
 

Daina un Skaidrīte Ziemupē 

6. aprīlī Vērgales vokālais ansamblis „Vakar-
vējš” piedalījās sadziedāšanās koncertā, pava-
sara gaidās, Durbē.

Koncertu un Lieldienu saietu organizēja Durbes kultūras 
nams un vokālais ansamblis „Mežābele” ar vadītāju Dairu 
Veilandi. Sabrauca ap pusotra desmita viesu kolektīvi   no 
tuvākiem un tālākiem novadiem – Liepājas, Grobiņas, 
Skrundas, Aizputes, Cīravas, Nīcas,  Pastendes u.c. Šoreiz, 

otrajās Lieldienās, viesi līdzi veda īpašus „kukuļus” – rai-
bu  olu pilnus groziņus un „ķešas”.  Un visu šo bagātību sa-
liekot kopīgā izstādē, bija ko brīnīties un priecāties. Kādas 
tik vistu un citu mājputnu šķirnes Kurzemes  saimniecībās 
tiek audzētas! Un kāda krāsainība un radoša izdoma olu 
izdaiļošanā! Galvenā pasākuma daļa bija kopkoncerts. 
Vērgalnieki, lai arī šoreiz piedalījās  mazākā skaitā, uzstājās 
droši un skanīgi,   kopā ar Noru un viņas ģitāru. Pub-
lika atzinīgi   uzņēma arī Noras Kurmes komponēto un 

izpildīto dziesmu „Pavasaris”. Dziesmas teksta autore arī ir 
vērgalniece Rasma Vērniece.  

Svētki Durbē bija izdevušies kupli, sirsnīgi, dzīvespriecīgi. 
Gaišā pēcsvētku noskaņā, sēsim Durbes kultūras nama 
vadītājas Dairas dāvātās puķu sēklas savos dārzos, mācīsimies 
jaunas dziesmas un gatavosimies nākamajiem svētkiem.

 
Līvija Jansone,  

Vērgales „Vakarvēja” vadītāja

Bērnu dramatiskais kolektīvs uzveda pamācošu izrādīti „Kā zaķis – lielais dējējs – olas dēja”.

Vērgales „Vakarvējš” iedziedāja pavasari Durbē
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1. MĒRĶI
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu;
1.2. Noteikt veiksmīgāko makšķernieku.
2. ORGANIZĒTĀJI
2.1. Sacensības rīko Pāvilostas pilsētas kultūras nams. Atbildīgā par sacensību norisi 

Pāvilostas pilsētas kultūras  nama vadītāja Silva Vārsberga.
2.2. Galvenais tiesnesis – Dairis Ēcenieks.
3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensības notiek 2015. gada 16. maijā Pāvilostā, Sakas upē, no krasta, laikā no 

plkst. 7.00 līdz plkst. 11.00;
3.2. Dalībnieku reģistrācija un sektoru izloze 2015. gada 16. maijā no plkst. 6.30 Pāvilostā 

pie Sakas upes tilta;
3.3. Pēc izlozes dalībnieki ieņem izlozētos sektorus un iekārtojas;
3.4. plkst. 7.00 pēc signāla sāk makšķerēšanu.
4.  DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās piedalās visi makšķerēt gribētāji;
4.2. Sacensību dalībniekiem jābūt līdz makšķerēšanas kartei un dokumentiem, kas 

ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods). Personām vecumā līdz 16 ga-
diem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem makšķerēšanas karte 
nav nepieciešama. Invalīdiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem nepieciešama invaliditātes 
apliecība.

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI
5.1. Makšķerēt atļauts vienai personai ar ne vairāk kā diviem makšķerēšanas rīkiem 

(pludiņ makšķeri jeb gruntsmakšķeri) katram ne vairāk par trim āķiem;
5.2. Ēsmā nedrīkst izmantot dzīvās zivtiņas;
5.3. Lomā drīkst paturēt visas zivis, kas atbilst šādam pieļaujamam garumam:
5.3.1. Meža vimba, zandarts – 45 cm;
5.3.2. Zutis – 45 cm;
5.3.3. Ālants, vimba, sapals, līnis, sīga, vēdzele, varavīksne forele – 30 cm.
5.4. Visas noķertās zivis katrs dalībnieks uzglabā uzglabājamā tīkliņā. (zivīm jābūt svaigām 

un dzīvām)
6. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA
6.1. Plkst.11:00 pēc signāla visi dalībnieki pārtrauc makšķerēšanu un pulcējas pie tiesneša 

Pāvilostā pie Sakas upes tilta;
6.2. Katrs dalībnieks noķerto lomu ievieto plastikāta maisiņā ar numuru un nodod tiesnesim;
6.3. Rezultātus vērtē pēc loma svara, kā arī lielākās zivs;
6.4. Vienāda svara gadījumā uzvar tas, kam lomā lielākā zivs.
7. PIETEIKŠANĀS
Sacensībām pieteikties līdz š. g. 14. maijam pa tālruņa 29366112 (Pāvilostas pilsētas 

kultūras  nama vadītāja Silva)
8. APBALVOŠANA
Apbalvošana notiek š. g. 16. maijā Pāvilostas pilsētas svētkos  plkst. 11.30 pie TIC.

Pāvilostas novadpētniecības muzejs piedaloties divos pro-
jektu konkursos saņēmis finansējumu:

1. Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīra 1200.00 EUR  
jaunai muzeja ekspozīcijas „20. gs. 50.–80. gadu novadnieku 
sadzīve Pāvilostā” koncepcijas izstrādei. 

Lai jaunās ekspozīcijas izveidošanas process būtu loģisks 
un rūpīgs, muzeja darbiniekiem jāsagatavo ekspozīcijas 
saturiskā koncepcija, bet māksliniecisko koncepciju izstrādās 
mākslinieks Kristiāns Brekte. Apvienojot abas koncepcijas, 
būs pamats jaunās ekspozīcijas izveidošanai. 

Darbinieki aicina novadniekus dāvināt muzejam īpašus 
priekšmetus, dokumentus, fotogrāfijas, kas raksturotu 
vietējo iedzīvotāju sadzīvi padomju laikos: 
 Pierobežas zona – padomju armija 
 Pāvilostas ciemata izpildvara  
 Zvejniecības un zivju apstrādes attīstība 
 Iestādes – tirdzniecība – patērētāju biedrība,  

         pasts, zvēraudzētava, alus darītava utt.
 Izglītība – bērnudārzs, skola, mūzikas skola 
 Kultūras dzīve, sports, tradīcijas, biedrības,  

          bibliotēka
 Veselības aprūpe – slimnīca, ambulance, aptieka  
 Sakas ciema izpildvara, lauksaimniecības kolhozi  

         „Centība” un „Zvaigzne”

2. Kultūras ministrijas projekta konkursā „Par valsts 
finansējumu nacionālā muzeju krājuma uzturēšanu un 
izmantošanu” projektu īstenošanai piešķīra 1265.00 EUR.

Iegādājoties metāla atvilktņu skapi, muzeja darbi-
nieki kartogrāfiskiem priekšmetiem un lielformātu 

fotogrāfijām varēs nodrošināt kvalitatīvus saglabāšanas 
apstākļus. Paldies par sadarbību projekta rakstīšanā 
Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatorei 
Vizmai Ģēģerei.

Muzeja vadītāja  Irina Kurčanova

Pāvilostas novadpētniecības muzejam atbalstīti projekti

No maija muzejā skatāma

APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes 27.03.2015. sēdes Nr. 3. lēmumu 5. §

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU „COPE PĀVILOSTĀ”  NOLIKUMS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu, 

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1498  „Makšķerēšanas noteikumi” 2. punktu, 3. punktu un 11. punkta 1. apakšpunktu
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28. aprīlī muzeja darbinieces sadarbībā ar Zemessardzes 46. kājnieku bataljona ko-
mandieri Jāni Mežvilku un Pāvilostas novada pašvaldības labiekārtošanas darbiniekiem 
sakopa lietuviešu karavīru kapu vietu Zaļkalna mežā. Izvietoja divas norādes zīmes un 
ieraka stabiņus, lai iezīmētu taku uz kapu vietu.

Paldies par atbalstu   Pāvilostas pašvaldības izpilddirektoram A.  Magonem,   TIC vadītājai 
A. Brūklei.

 Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova

Vēl viena sakopta vieta!

No kreisās: Majors Vilmārs Vecvagaris – ZS 44. kājnieku bataljona komandieris, majors Jānis 
Mežvilks – ZS 46. kājnieku bataljona komandieris, dižkareive Zeltīte Anženava, kapteinis Staldzis 
Veckracis, komandleitnants Agris Meinards, Sandra Tetere – muzeja darbiniece. Pie lietuviešu karavīru kapu vietas Zaļkalna mežā.
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Noteikumi ieviesti, lai dotu lauksaimniekiem 
iespēju saņemt akcīzes nodokļa atvieglojumu 
dīzeļdegvielai un sniegtu palielinājuma limitu 
uz 1 ha, diferencējot saņēmēju loku pa nozarēm, 
kas dos iespēju nozarēm būt kaut nedaudz kon-
kurētspējīgākām. Lauksaimniekiem uzmanība 
galvenokārt jāvērš uz sekojošām lietām, ko no-
saka jaunā kārtība:

1) dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauk-
saimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauk-
saimniecības pašgājējmašīnās. 

2) ar minēto tehniku drīkstēs pārvietoties arī 
pa koplietošanas autoceļiem. 

3) dīzeļdegviela, kurai piemēros samazinātu 
akcīzes nodokļa likmi, būs atbilstoši iezīmēta 
(marķēta) ar fiskālo marķieri un krāsvielu. 

4) marķētā dīzeļdegviela būs jāuzglabā atse-
višķās tvertnēs (arī tagad ir jāglabā atsevišķi).

5) Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu pie-
šķir par to vienotā platības maksājuma saņem-
šanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, 
par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaim-
nieciskās ražošanas vai akvakultūras vismaz 
285 eiro no hektāra. 

6) papildus minētajiem ieņēmumiem par ilg-
gadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebr-
zāļu vai lopbarības zālaugu, tai skaitā proteīnau-
gu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacī-
tās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimnie-
cībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības.

7) no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdeg-
vielas daudzums tiks diferencēts trijās grupās – 
augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hek-
tāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, 
dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru. 
Savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem 
zivju dīķiem – 60 litru. 

8) saskaņā ar Eiropas Savienības normatī-
vajiem aktiem, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, arī 
Latvijā obligāti jāmaksā minimālā akcīzes no-
dokļa likme – 50 eiro par 1000 litriem.

LOSP valdes loceklis, Latvijas Industriā-
lo kaņepju asociācijas valdes priekšsēdētājs 
Guntis Vilnītis: „Lai arī kādi būtu argumenti šīs 
sistēmas nepilnībām, tomēr LOSP pastāv uz to, ka 
šāda sistēma vienīgā atrisinātu nepilnības līdzši-
nējā bezakcīzes degvielas lietošanas kārtībā un 
ieviestu skaidrību, cik un kura nozare dīzeļdeg-
vielu iztērē. Lauksaimniekiem ik gadu turpmāk 
nebūs jāaizstāv bezakcīzes degvielas daudzums, 
jo ar šo likumu esam nonākuši līdz zināmam un 
pieņemamam daudzumam uz ha un palielinoties 
lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām, 

netiks samazināti degvielas apjomi uz vienību. 
Ņemot vērā, ka kaimiņvalstīs šī sistēma jau veik-
smīgi darbojas un ir pierādījusi savu efektivitāti, 
uzskatam, ka Latvija nav izņēmums, lai šāda 
sistēma nespētu darboties. Vēlams, lai atbildīgās 
institūcijas sniedz atbildes uz visiem neskaidra-
jiem jautājumiem un tad izpaliktu arī noliedzošā 
attieksme no lauksaimnieku puses.”

LOSP valdes locekle, Lauksaimniecības 
Statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsē-
dētāja Aija Balode: „Lauksaimniecības statūt-
sabiedrību asociācijas valdes sēdē tika pieņemts 
lēmums, ka piekrītam krāsotās dīzeļdegvielas 
ieviešanai. Šis lēmums nebija vienbalsīgs, bet 
pārsvars bija par labu iekrāsotai degvielai. Arī 
mūsu biedri katrs ir ar dažādiem uzskatiem, 
bet es kā valdes priekšsēdētāja respektēju valdes 
lēmumu. Ieteiktu katram lauksaimniekam izvēr-
tēt, cik godīgi līdz šim mēs katrs esam tērējuši šo 
dīzeļdegvielu, kas paredzēta tikai lauksaimniecī-
bas produkcijas ražošanai un lopbarības piegādei 
dzīvnieku novietnēm.”

LOSP valdes locekle, Latvijas Zemnieku fe-
derācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka: 
„LOSP pastāv uz to, ka atbalstam marķētās deg-
vielas ieviešanu, pie nosacījuma, ka tas neveidos 
papildus finansiālo slogu lauksaimniekiem un 
netiks mākslīgi celta degvielas cena. Esam par to, 
lai visiem zemniekiem būtu iespējams veikt lauk-
saimniecisko ražošanu – atbalstam iekrāsoto deg-
vielu, jo tikai tad ir iespējams palielināt limitus 
lopkopībai un dārzeņkopībai.”

Lietuva un Igaunija šo jautājumu ir sakārto-
jusi tik tālu, ka izveidotā sodu sistēma ir likusi 
saprast, ka valsts atbalsta mehānismus nedrīkst 
izmantot „ļaunprātīgi” un tam neparedzētajiem 
mērķiem. Tāpat šo valstu atbildīgās institūcijas 
ir aprēķinājušas gan ietekmi uz valsts, gan saim-
niecību budžetu, pierādot, ka izmaksu pieau-
gums uz 1 litru ir 1 eiro cents – līdz ar to rodas 
jautājums, kurš Latvijā uz šī rēķina cenšas no-
pelnīt, ja arī medijos jau tiek sauktas neadekvāti 
lielas izmaksas, ko radītu jaunā sistēmas ievie-
šana. 

Ja Latvijas degvielas tirgotāji un citas iesais-
tītās puses uzskata, ka nespēs nodrošināt šādas 
degvielas ieviešanu Latvijā un vienlaicīgi Lietu-
vas degvielas tirgotāji to spēj, tad varbūt jādod 
kaimiņvalstīm iespēja pierādīt mūsu degvielas 
tirgotājiem, ka tas ir iespējams un par adekvātu 
līdzekļu izlietojumu.

Apstiprina marķētas dīzeļdegvielas 
saņemšanas kārtību 

lauksaimniekiem 
14. aprīlī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas 

paredz kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās akcīzes nodokļa atbrī-
vojumam dīzeļdegvielai un to saņem. Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt lauksaimnie-
cības produkcijas ražotājiem 2015./2016. saimnieciskajā gadā tiesības iegādāties dīzeļdegvie-
lu, tādējādi samazinot finansiālo slogu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.

Jaunā kārtība paredz, ka dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – 
traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās. Noteikts, ka ar minēto tehniku drīkstēs 
pārvietoties pa koplietošanas autoceļiem. Dīzeļdegviela saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par kārtību, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi 
vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, būs atbilstoši iezīmēta (marķēta) ar fiskālo marķieri 
un krāsvielu. Tāpat kārtība nosaka, ka dīzeļdegviela būs jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās 
dīzeļdegvielas.

Jaunā kārtība nosaka, ka Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu piešķir par to vienotā pla-
tības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir no-
drošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras vismaz 285 eiro no 
hektāra. Papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem 
stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu, tai skaitā proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina 
minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģis-
kajās saimniecībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības. 

Plānots, ka tādas dīzeļdegvielas saņemšanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi, pieteiksies aptuveni 18 000 lauksaimnieki.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstne-
sis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteiku-
miem „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko 
izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža 
vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem 
zivju dīķiem” pieejama MK mājaslapā. 

Avots: Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 27. ap-
rīļa līdz 2015. gada 15. maijam tiks pieņemti 
projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai Rī-
cības programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam pasākumā „Akvakultūra, 
kas nodrošina vides pakalpojumus”. Pasāku-
ma kopējais pieejamais publiskais finansē-
jums (pieciem gadiem) ir 3 788 000 eiro.

Pasākuma „Akvakultūra, kas nodroši-
na vides pakalpojumus” mērķis ir veicināt 
videi draudzīgas metodes akvakultūras 
produkcijas ražošanā, tādējādi nodrošinot 
attiecīgus ūdenstilpņu uzturēšanas un dzīv-
nieku audzēšanas apstākļus, ieskaitot vides 
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un uzlabošanu, ainavas un akvakultūras 
zonu tradicionālo elementu apsaimniekoša-
nu. Atbalsta saņemšanas kārtība nosaka, ka 
atbalsta pretendents var būt Pārtikas un ve-
terinārajā dienestā atzīts akvakultūras noza-
res uzņēmums un tam būs jāuzņemas saistī-
bas uz pieciem gadiem, sākot no 2015. gada.

Projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai 

gatavojami saskaņā ar 2014. gada 30. septem-
bra Ministru kabineta (MK) noteikumiem 
Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrē-
šanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecī-
bas attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” un 2014. gada 3. novembra MK no-
teikumiem Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 
„Akvakultūra, kas nodrošina vides pakal-
pojumus””. Projekta iesnieguma veidlapa un 
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir 
pieejami LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD re-
ģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu 
apkalpošanas centros vai LAD klientu apkal-
pošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāvā (tālr. 67027693, 67027235). Projekta 
iesniegumu elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar elektronisko parakstu un ap-
liecinātu ar laika zīmogu Elektronisko doku-
mentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt 
arī lad@lad.gov.lv.

Sākas pieteikšanās 
platību maksājumu saņemšanai

Līdz 22. maijam ir iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta 
maksājumus par platībām par 2015. gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks 
piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegu-
mu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.

Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 
15. maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, 
tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22. maijam.

LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaim-
nieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 15. jūnijs un līdz šim termiņam netiks 
piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 15. jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs 
iespējams. Svarīgi atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama tikai 
2015. gadā.

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 ha un vairāk aramzemes, no 
2015. gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem 
ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas 
iesniegšanu un nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un 
brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju. 

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota izdevumā (rokasgrāmatā) 
„Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā”, kas elektroniski ir pieejama 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv un drukātā formātā LAD Klientu apkalpošanas.

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384; e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Turpmāk Eiropas Savienības 
atbalsta pasākumā  

„Priekšlaicīgā pensionēšanās”  
atbalstu mantot nevarēs 

14. aprīlī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā ievie-
šams programmdokuments „Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īsteno-
šanai 2004.–2006. gadam. Izmaiņas kārtībā paredz, ka turpmāk pasākumā „Priekšlaicīgā pensio-
nēšanās” atbalsta saņēmēja nāves gadījumā vairs nepastāv atbalsta mantošanas tiesības.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka ar 2015. gada 30. aprīli tiek pārtraukti at-
balsta maksājumi personām, kas pasākumā noteikto atbalstu saņem mantojumā, kā arī turpmāk 
tiek liegtas tiesības pieteikties uz šo atbalstu, pamatojoties uz mantojuma tiesībām. Izmaiņas 
kārtībā sagatavotas saskaņā ar Valsts kontroles šī gada revīzijas ziņojuma projektu un aktuālo 
informāciju par pasākuma ieviešanas rezultātiem.

Ieviešot pasākumu „Priekšlaicīgā pensionēšanās”, radās situācijas, kad atbalsta saņēmējs ir dā-
vinājis savam pēcnācējam (saimniecības pārņēmējam) saimniecību, un atbalsta saņēmēja nāves 
gadījumā saimniecības pārņēmējs saņem arī mantoto pensiju vai tās daļu. Valsts kontroles revī-
zijas ziņojuma projektā norādīts, ka šādā gadījumā atbalsts netiek izlietots lietderīgi, kā arī netiek 
sasniegts pasākuma mērķis – veicināt lauku saimniecību pārņemšanu un attīstību, nomainot un 
uzlabojot tās pārvaldīšanu un iesaistot jaunus un ekonomiski aktīvus cilvēkus.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” 
mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 
2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 „Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments 
„Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam”” 
pieejama MK mājaslapā.

Avots: Zemkopības ministrija

Projekti un investīcijas 
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  SLUDINĀJUMI

  ATVAĻINĀJUMI

  PATEICĪBA

 PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKI – 16. maijā jau no plkst. 7.00. Mak-
šķerēšanas sacensības, gadatirgus, atrakcijas bērniem un izklaides pieauguša-
jiem, tūrisma sezonas atklāšana, svētku gājiens un velo-moto un auto parāde, 
izstādes, koncerti un svētku balle.Vairāk par svētku programmu lasīt 1. lpp. 
 Aicina piedalīties velo-moto un auto parādē! Arī šogad Pāvilostas pil-

sētas svētku ietvaros notiks velo-moto un šogad pirmo reizi arī auto parāde. 
Ik viens aicināts piedalīties svētku parādē, jau no plkst. 11.30 pulcējoties Pāvi-
lostas pilsētas stadionā (Dzintaru ielā 107A). Parādes sākums plkst. 12.30 no 
stadiona. Vairāk informācijas pa tel. 29377458 (Sintija Spriņģe).

 Pāvilostas ostas teritorijā Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros 16. maijā no 
plkst. 12.00–16.00 notiks „Atvērto durvju diena Valsts robežsardzes struk-
tūrvienībās Pāvilostas I kategorijas nodaļā”, kuras laikā būs iespēja aplūkot 
robežsardzes kuģi „TIIRA” un glābšanas ekipējumu, kā arī Pāvilostas robežsar-
dzes nodaļas telpas, galvenajiem pienākumiem un tehnisko aprīkojumu.

 Pāvilostas iedzīvotāji un svētku viesi, pašvaldības iestāžu un uzņēmu-
mu darbinieki, biedrības un interešu grupas, ikviens tiek aicināts piedalīties 
Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros 16. maijā Svētku gājienā, no plkst. 12.00 
pulcējoties pašvaldības ēkas pagalmā (Dzintaru ielā 73). Šī gada gājiena moto – 
„Jūras skartie!”

 Pāvilostas sociālās aprūpes centrā 14. maijā plkst. 15.00 Mūzikas skolas 
audzēkņu un pedagogu koncerts „Es savai māmiņai”.

 23. maijā plkst. 16.00 Pāvilostas kultūras namā notiks Bērnības svētki. 

 30. maijā plkst. 21.00 Vasaras sezonas atklāšana Upesmuižas par-
ka estrādē. Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK un VPDK  „Vērgalīte”  
koncerts. Balle ar grupu „Brekšu pekši” – ieeja uz pasākumu pieaugušiem no 
18 gadiem, ieejas maksa EUR 2,00.

 Līdz 14. maijam Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru 
ielā 73, 2. stāvā) skatāma izstāde „Latviešu skulptoru veikums vispasaules 
ledus un sniega skulptūru festivālā Ķīnā”. 

 15. maijā plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē 
(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) Ludmilas Grīnbergas mākslas darbu izstādes „Pie 
jūras dzīves mana...” atklāšana.

 Sakas bibliotēkā līdz 15. maijam skatāma novadnieces Ingas Stankēvi-
čas vizuāli plastiskās mākslas augstskolas darbu izstāde.

 19. maijā plkst. 12.00 Vērgales pamatskolas zālē Mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts „VASARAS NOSKAŅĀ”.

 Vērgales pagasta muzejā skatāma Pāvilostas aušanas pulciņa „Lum-
stiņš” dalībnieču darbu izstāde. Vadītāja Vilma Reinharde.

 No 7. maija Ziemupes tautas namā apskatāma Pāvilostas novada bēr-
nu zīmējumu izstāde  „PĀVILOSTAS NOVADS 2030. GADĀ”. Bērnu darbi 
tiek veltīti Pāvilostas novada stratēģijas 2015.–2030. gadam izstrādei. Labākie 
darbi un oriģinālākās  idejas tiks publicētas Pāvilostas novada stratēģijā.

Nekas, ja atkal gads iet gada pēdās,
Ja dienu steigā solis gausāks kļūst...
Dievs Tevi stiprina, dod jaunas spārnu vēdas,
Lai sirdī prieks kā plaša upe plūst!
                     /R.Vērniece/

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

SAKĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Sandru ALMANI, Ritu IZKAPTI, Aldi LEJNIEKU, Andreju PETKU, 
Sandru SAVICKU, Silvu SILU, Andri BĒRZIŅU, Dagniju KAŅOTI, 

Oskaru MATISONU, Andri RITUMU, Valdi FREIMANI, Ingu GALVIŅU, 
Artūru JAKUBAUSKI, Gati KLEINŠMITU, Normundu PUĻĶI, 
Mariku SLOSKĀNI, Ievu ŠVĪTIŅU, Anniju Kristu BĒRZIŅU, 

Renardu ROLMANI, Liegu ŠALIŅU, Dāvi ŠTOKMANI, Henriju TOMILOVU!
Pilngadniekus – Arvi BARSUKOVU, 

Martu Līnu ERNSTSONI un Elvi VĪGANTU!

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 nepieciešami koncerttērpi. Audums noskatīts, šu-
vēja aizrunāta, trūkst tikai Jūsu materiālā atbalsta – 1200 EUR apmērā. 
Ziemassvētku laikā mūs jau ir atbalstījuši vietējie uzņēmēji. Būsim patei-
cīgas par jebkādu ziedojuma summu kontā, kas atvērts līdz 30. jūnijam: 

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 jūnija mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 29. maijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada domē  
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 
sniegs  12. maijā

plkst. 15.00 
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 16.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Izsaku vislielāko pateicību vi-
siem tiem, kuri piedalījās Ziemupes 
Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas vietas sakopšanā, kā arī īpašs 
paldies akmeņkalim Normundam 
Dunkeram par skaisto piemiņas zīmi.

Ar cieņu, Arvīds Alberts

 Pārdod malku – jauktu (lap-
koks, skujkoks) un šķirotu, 3 m 
garu. Tel. 28661577.

 Piedāvā zāles pļaušanas 
(trimeris un mulčer traktoriņš) un 
jaunaudžu kopšanas pakalpoju-
mus, meža atjaunošanas pakalpo-
jumus. Slēdz līgumus ilgtermiņa 
sadarbībai. SIA „Mono MR”,  tel. 
28661577.

 Pārdod elektrisko malkas 
zāģi; vagotāju; kartupeļu sviedēj-
ratu. Inventārs atrodas Sakas pa-
gastā. Zvanīt 29636334.

No 1. maija 
Sakas bibliotēkai 
mainās darba laiks! 

Bibliotēka 
turpmāk strādās 
no pirmdienas 
līdz piektdienai 

 no plkst. 10.00–17.00.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
maijā dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:
Austru LĀCI – 91

Ivan DIDORU – 90
Ēriku LINDI-90

Nadeždu VĪTOLU – 90
Mariju MIEZĪTI- 89

Mirdzu DIRNĒNU -88
Edgaru PĪLĒNU – 85

Ceroni KRASTIŅU – 83
Birutu VITENBERGU – 83

Mariju Veltu RENCI – 82
Silviju TREIMANI – 82
Lidiju LAZUKINU – 81

Annu UZARI – 81
Viju BERNĀTI – 82
Silviju BRAŽI – 75

Gunaru GLASMANI – 70
Larisu MEDVEDEVU – 70
Renātu BĒRZNIECI – 65

Rasmu ERNŠTEINU – 65
Viktoru KĻEMAKU – 65
Rasmu NORVEŽU – 65
Jāni AIZSTRAUTU – 60

Ligitu GINTERI – 60
Geruti LITVINU – 60

Vizmu NORVEŽU – 60

 Pāvilostas novada bāriņtie-
sas priekšsēdētāja Santa Ansone 
būs atvaļinājumā no 8.  maija līdz 
22. maijam.
 No 18. maija līdz 29. maijam 

kasiere Mudīte Zamarīte būs atva-
ļinājumā. Domes maksājumus va-
rēs veikt pie galvenās grāmatvedes 
Ingunas.
 Kasiere Māra Švītiņa būs at-

vaļinājumā no 25. maija līdz 5. jū-
nijam.

Sveicam
Arti KĻAVIŅU un Guntu PIĻĶI 

KĀZU DIENĀ!

SVEICAM
Krišjāni un Aneti TŪTĀNUS 

ar meitas MILLIJAS piedzimšanu!

Oskaru un Gunitu VĒRNIEKUS 
ar meitas ANCES piedzimšanu!

Aņutu BIRJUKOVU un Ati ŠILDERI 
ar meitas ANNIJAS piedzimšanu!
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