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Ir dīvaina sajūta gadu mijā
Ir dīvaina sajūta gadu mijā, 
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 
Ko nākamā gada puteņi sūtīs –
Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī, 
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi: 
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā, 
Bet domas sen jau atrodas iekšā.

                                      /Janīna Tabūne/

Brīdī, kad šis dzejolis ir pie manis atnācis, ir 2015. gada pēdējā diena – 
31. decembris. Tik trāpīgi vārdi, tik patiesa doma! Tas ikkatram ir brīdis, kad 
izvērtējam aizejošo gadu – kas izdevās, kas piepildījās, kas pārsteidza un nāca 
negaidīti, bet kam citam vēl tikai lemts piepildīties. To pārliekam uz jauno 
gadu līdz ar citām vēlmēm un cerībām.

Šajā brīdī vēlētos lielu paldies teikt saviem ārštata korespondentiem (kā es 
viņus mīlu dēvēt) par atsaucību, par idejām un ieteikumiem, par jaukajiem 
rakstiem un fotogrāfijām avīzei un mājas lapai. Un kopskaitā visā novadā viņu 
ir daudz, kas ļoti priecē! Jo izsenis ir zināms, ka viens nav karotājs, vienotā 
komandā ir spēks!

Tāpat liels paldies sakāms līdzcilvēkiem, kuri, izsakot gan kritiku, gan uz-
slavas, komentēja manas slejas. Tas man daudz nozīmēja, jo izdevies raksts 
ir tāds raksts, kas izraisa diskusiju, pārdomas, kritiku, smaidus utt. Tie jūsos 
raisīja emocijas, kas, savukārt, pierāda, ka esat dzīvi cilvēki!

Bet noslēgumā, pārkāpjot gadu mijas slieksni, visiem vēlu šo – 

Es novēlu Jums LAIKU! 
Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens otram. 
Es novēlu Jums VĀRDUS! 
Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus. 
Es novēlu Jums MIERU! 
Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir patiess un īsts tevī pašā. 
Es novēlu Jums PRIEKU! 
Ne tādu, kas uzlikts sejā, kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no Tavas 
sirds un vaigā nevar palikt nepamanīts! 
Es novēlu Jums LAIMI!  
Ne tādu „lielo”, uz kuru mēs gaidām visu mūžu, dažbrīd pat it kā „nīkuļojot”, 
tā arī nekad to nepamanot, bet gan tādu, kas mums katram tiek dota kā dāva-
na katrā mūsu dzīves mirklī. 
Es novēlu Jums MĪLESTĪBU!

Ne tādu, kas skan kā vispār pieņemta norma, bet VAIRĀK – vairāk par to, 
ko spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, vairāk par to, ko no mums prasa, 
un vairāk par to, ko, šķiet, spējam dot. Vairāk par to, ko mēs uzdrošināmies. 
Mīlestību dot un saņemt it visos tās izpausmes veidos!

Marita Kurčanova

2016.gads -  Ugunīgā pērtiķa gads!
Pērtiķis ir ļoti sabiedriska un lab-

sirdīga būtne, kas viegli atrisina pat 
vissarežģītākās problēmas. Tas arī 
tiecas pēc visa jaunā, nebaidās no 
pārmaiņām un nekad ilgi nepaliek vie-
nā vietā. Pērtiķis stimulēs cilvēkus uz 
drosmīgu, bet neapdomātu rīcību, tā-
pēc finansēs jābūt ļoti uzmanīgiem, jo 
daudzi var pazaudēt savu naudu. Pēr-
tiķis ir arī visai bezrūpīga būtne, tā-
dēļ visa 2016. gada garumā cilvēkiem 
vajadzētu domāt par savu veselību!

Pāvilostas novadā viesojās Zemkopības ministrs
Pāvilostas novadā 16. decembrī viesojās Zemkopības 

ministrs Jānis Dūklavs.
Rīta pusē ministru Vērgales pagasta pārvaldē sagaidīja 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristap-
sons, pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone un Vēr-
gales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Savukārt 
Zemkopības ministrijas delegāciju pārstāvēja Zemkopī-
bas ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), Zemkopības ministri-
jas valsts sekretāre Dace Lucaua un 12. Saeimas deputāts 
 Ainārs Mežulis (ZZS).

Tikšanās laikā priekšsēdētājs Uldis Kristapsons minis-
tram prezentēja Pāvilostas novadu, realizētos projektus un 
attīstības vīziju. Sarunas laikā ministram tika uzdoti arī 
jautājumi, kas skar gan Pāvilostas ostas attīstību un uzņē-
mējdarbības veicināšanu novadā. Ministrs Jānis Dūklavs 
un valsts sekretāre Dace Lucaua sniedza atbildes un iz-
smeļošus paskaidrojumus.

Turpinājumā Zemkopības ministrijas delegācija 
tika aicināta apmeklēt zemnieku saimniecību „Gau-
sēni” Vērgales pagasta Saraiķos. Saimniecībā jau ilgus 
gadus saimnieko Cielavu ģimene. Viņi piesaistījuši 
daudz ES fondu līdzekļus, lai attīstītu savu zemnieku 
saimniecību. Zemkopības ministrs interesējās gan par 
sadarbību ar LAD (Lauku atbalsta dienestu), gan par 
subsīdijām un daudzajiem  jauninājumiem lauksaim-
niekiem. Sarunas laikā arī Jānis un Vita Cielavas uzde-
va sev interesējošos jautājumus ministram.

Pēc viesošanās z/s „Gausēni” Zemkopības ministrs 
un citi delegācijas pārstāvji devās uz Vērgales kultūras 
namu, kur viņus gaidīja zemnieki, zvejnieki un citi in-
teresenti, lai personīgi tiktos ar ministru un  pajautātu 
to, kas sasāpējis.

Kultūras nama zālē ministrs Jānis Dūklavs klātesošiem pastās-
tīja par šobrīd esošo situāciju lauksaimniecībā vispār Latvijā, par 
Krievijas embargo un kā tas skāris mūsu piensaimniekus, kā arī par 
cūkkopības nozari, kuru smagi skāris Āfrikas cūku mēris, un ziv-
saimniecību, kurai paredzams nozvejas kvotu samazinājums. Savu-
kārt sanākušie novada iedzīvotāji ministram uzdeva jautājumus gan 
par nozares problēmām, kā, piemēram, cukurfabrikas celšanu Jel-
gavā, platībmaksājumu izlīdzinājumu ES valstīs, par bioloģisko liel-
lopu realizāciju, gan par vispārējo situāciju valstī – īpašumtiesībām 
un atdotajiem īpašumiem ebreju kopienām, Valsts valodas likuma 
interpretācija un deputātu publisku izteikšanos krievu valodā u.c. 
Ministrs uz uzdotajiem jautājumiem atbildēja izsmeļoši, uz dažiem 
jautājumiem atbildes sniedza arī valsts sekretāre Dace Lucaua.

Ministra viesošanās zemnieku saimniecībā „Gausēni”.

Sarunas laikā ar z/s „Gausēni” saimniekiem – Jāni un 
Vitu Cielavām.

(Turpinājums 7. lpp.)
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2016. gada JANVĀRIS

Domes ziņas
2015. gada 21. decembrī Pāvilostas novadā, 
Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde 

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS  un deputāti – Aldis 
BARSUKOVS, Ēriks ERLECKIS, Vita CIELAVA, Arta BUNKA, Andris ZAĻKALNS, Gints JURIKS, 
Dace BĒRZNIECE; pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MA-
GONE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Vērgales 
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZANE. 
Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS.

  Domes darba kārtībā tika izziņoti 36 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu 
papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 1 izskatāmo jautājumu. Pavisam tika izskatīti 37 jautājumi. 

  Visus iesniegumus par finansējuma piešķiršanu 2016. gadam nolēma izskatīt atkārtoti pie 
2016. gada Pāvilostas novada pašvaldības budžeta sastādīšanas.

  Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
Dace Bērzniece lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma pārtraukt finansējumu Pāvilostas Mūzikas 
skolas folkloras ansambļa vadītājas darba samaksai par 5.75 stundām nedēļā ar 2016. gada 1. janvāri.

  Palielināja Pāvilostas Mākslas skolas direktores p. i. Initai ZINGNIKAI piemaksu par direktores 
pienākumu pildīšanu no 20% uz 30% ar 04.01.2016. g.

  Grozīja Pāvilostas novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmuma Nr. 1., 7.§ par degvielas limitu 
noteikšanu Degvielas limitu tabulas Pāvilostas Mākslas skolas sadaļu un izteica šādā redakcijā: 

Nr. p. k. Iestāde, struktūrvienība
Amats Darbinieka vārds, uzvārds Limits 

gadā, l

15. Pāvilostas mākslas skola
15.1. Skolotājs Ainars ZINGNIKS 2004

15.2. Skolotāja Sarmīte LAUGALE 3603

4- 5 mēnešu periodā (01.01.2016.–31.05.2016.)

  Piešķīra līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 2016. gadam 1500,00 EUR apmērā.
  Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu sekojošām personām:

1. Dzēst Vārds, Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par 
summu 7,72 EUR;

2. Dzēst Vārds, Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par 
kopējo summu 331,26 EUR;

3. Dzēst nosaukums nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par sum-
mu 11,85 EUR;

4. Dzēst Vārds, Uzvārds (miris 06.03.2015.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu adrese, par summu 28,74 EUR;

5. Dzēst Vārds, Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par 
summu 115,06 EUR;

6. Dzēst nosaukums nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par sum-
mu 266,41 EUR; 

7. Dzēst Vārds, Uzvārds (miris 30.03.2011.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu adrese, par kopējo summu 14,11 EUR;

8. Dzēst nosaukums, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par ko-
pējo summu 0,14 EUR;

9. Dzēst Vārds, Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par 
kopējo summu 133,14 EUR;

10. Dzēst Vārds, Uzvārds (mirusi 09.03.2009.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu adrese, par kopējo summu 38,30EUR;

11. Dzēst nosaukums nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par ko-
pējo summu 11,18 EUR;

12. Dzēst Vārds, Uzvārds (mirusi 23.10.2011.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu adrese, par kopējo summu 32,06 EUR;

13. Vārds, Uzvārds dzēst nomas maksu par 47,12 eiro, atkārtoti nosūtīt maksāšanas uzdevumu par 
summu 15,70 EUR;

14. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par kopējo summu 
17,42 EUR;

15. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par kopējo summu 
29,98 EUR;

16. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par kopējo summu 
57,98 EUR;

17. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par kopējo summu 
29,98 EUR;

18. Dzēst Vārds, Uzvārds (miris 09.05.2003.) nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, 
par kopējo summu 3,52 EUR.

  Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu 
par sadarbību 2016. gadā un piešķīra finansējumu 1768.00 EUR apmērā administratīviem izdevumiem 
un administrācijas atalgojumam. Rezervēja papildus finansējumu treneru atalgojumam 300.00 EUR 
apmērā, laika posmam no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.

  Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam papildatvaļinājumu no 2015. gada 28. decembra līdz 2015. gada 30. decembrim 
(3 darba dienas) par 2015. gadu un pārcelt daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma – 16 kalendārās 
dienas uz nākamo atvaļinājuma periodu 2016. gadu.

  Apstiprināja grozījumus „Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos”. Noteikumu 
grozījumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

Pielikums       APSTIPRINĀTI
Pāvilostas novada domes      ar Pāvilostas novada domes 
21.12.2015. sēdes lēmumam    21.12.2015. sēdes lēmumu
protokols 13., 9.§     protokols 13., 9.§

Grozījumi 
„Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi” 

Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 11., 12., 
13. un 14. punkta izpildi papildināt Pāvilostas pašvaldības darba kārtības noteikumus ar 8. nodaļu šādā 
redakcijā: 

8. Optisko redzes korekcijas līdzekļu apmaksas kārtība 
47. Pēc Pāvilostas novada domes darba drošības inženiera norīkojuma darbiniekiem, kuri strādā ar 

displeju, sekojošos gadījumos jāveic obligātās veselības pārbaudes, tai skaitā redzes pārbaudes:

47.1. uzsākot darba attiecības; 
47.2. periodiski pēc norīkojuma saņemšanas;
47.3. ja darbinieks sūdzas par redzes traucējumiem, kurus varētu būt izraisījis darbs ar displeju.
48. Darbiniekiem, kuriem tiek konstatēta optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu vai kontaktlēcu) 

lietošanas nepieciešamība, Pāvilostas novada dome ne biežāk kā vienu reizi trijos gados sedz Darbinie-
kam briļļu izgatavošanu, briļļu lēcu vai kontaktlēcu iegādes izdevumus  ne vairāk kā EUR 43.00 apmērā. 

49. Lai darbinieks saņemtu šo Noteikumu 48. punktā minēto izdevumu apmaksu, Darbiniekam  vie-
na kalendārā mēneša laikā pēc optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes ir jāiesniedz Pāvilostas novada 
domes pašvaldības iestādes vadītājam sekojošus dokumentus:

49.1. Arodārsta slēdzienu par briļļu vai kontaktlēcu nepieciešamību;
49.2. Iesniegumu par briļļu vai kontaktlēcu apmaksu;
49.3. Receptes oriģinālu, kurā norādīti darbinieka personu apliecinoši dati;
49.4. Apmaksas dokumenta oriģināls (kases čeks vai kvīts) par briļļu, kontaktlēcu vai briļļu ietvaru 

iegādi, kurā norādīti pircēja t.i. darbinieka personu apliecinoši dati.
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

  Noraidīja M. Hornas ierosinājumus par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības apaļo darba 
jubileju apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtībā.

  Apstiprināja Vērgales pagasta muzeja krājumu noteikumus un papildināja Vērgales pagasta mu-
zeja krājuma komisiju, apstiprināja to šādā sastāvā:

•	 Daina Vagule, Vērgales pagasta muzeja krājumu glabātāja, Vērgales pagasta muzeja krājuma ko-
misijas vadītāja;

•	 Gints Juriks, Pāvilostas novada domes deputāts;
•	 Anda Blūmane, Vērgales pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā;
•	 Aina Cērmane, Apriķu muzeja vadītāja.
Uzdeva kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par 

personām, kuras sāk pildīt amatpersonu pienākumus.
  Piešķīra zvejas rīku limitus, kuras dod iespēju izmantot zvejā 2015. gadā noteikto nozvejas limitu 

un zvejas rīku skaita limitu šādiem rūpnieciskās zvejas tiesību esošiem nomniekiem:

Ju
rid

isk
ās

 p
er

so
na

s  
no

sa
uk

um
s

Sp
ec

iā
lā

s l
ic

en
ce

s d
er

īg
um

a 
te

rm
iņ

š

N
os

lē
gt

ā 
zv

ej
as

 ti
es

īb
u 

no
m

as
 lī

gu
m

a 
te

rm
iņ

š

Re
ņģ

u 
st

āv
va

di

Zi
vj

u 
m

ur
di

Lu
cī

šu
 m

ur
di

Zi
vj

u 
tīk

li

Re
ņģ

u 
tīk

li

Zi
vj

u 
āķ

i

Zi
vj

u 
va

di

A
km

eņ
pl

ek
st

u 
tīk

li

M
en

cu
 k

vo
ta

 (k
g)

LIMITI 5 1 29 288 90 6900 1 85 30882
SIA „Lagūna” 10.08.2016. 31.12.2023. 30 5 300 20 5694
SIA „Aisbergs JV” 01.11.2017. 31.12.2023. 1 5 50 10 400 20 7222
SIA „AJA 3’’ 21.10.2018. 31.12.2023. 7 23 10 200 1 19 5002
Liepājas rajona 
Pāvilostas 
pilsētas zvejnieku 
saimniecība „Kaija”

02.08.2017. 31.12.2023. 3 7 70 16 400 19 9143

SIA „Santa VV” 08.06.2016. 31.12.2023. 2 3 17 5 200 530
IK Līga G 19.11.2018. 31.12.2022. 5 18 2 100 7 1260
Zv/s „Riediņi” 05.01.2016. 31.12.2022. 2 14 2 1800 843

Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību:
•	 reņģu stāvvads –113,83 EUR;
•	 zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos) – 71,14 EUR;
•	 lucīšu murds – 21,34 EUR;
•	 zivju tīkls, līdz 100 m (piekrastes ūdeņos) – 7,11 EUR;
•	 reņģu tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; 
•	 zivju āķi, 100 gab. – 9,96 EUR;
•	 zivju vads (atvērums virs 200 m) – 28,46 EUR;
•	 akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m – 9,96 EUR;
•	 plekstu vadi (atvērums līdz 40 m) – 35,57 EUR;
•	 plekstu vadi (atvērums virs 40 m) – 71,14 EUR.
Uzdeva nomas maksu 50% apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņem-

šanas. Uzdeva atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2016. Nolēma zvejas tiesību no-
mas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas 
novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 
6.4. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parādi attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm. At-
likušo zvejas rīku limitu nolēma sadalīt starp Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarētajām personām pašpatēriņa zvejas veikšanai.

  Piešķīra nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2016. gadam šādām juridiskām personām:

Nomnieks Licences derīguma 
termiņš Līguma termiņš Nēģu 

murdi
LIMITI 16

        t. sk. Sakas pagasts: 1
A. Alņa zvejnieku saimniecība „Saka AA” 23.08.2020. 31.12.2023. 1
       t. sk. Pāvilostas pilsēta: 15
SIA „Santa VV” 04.11.2017. 31.12.2023. 2
SIA „Lagūna L” 06.01.2018. 31.12.2023. 1
J. Blaubārža atpūtas organizēšanas firma 
 „Merlin Liepāja” 13.10.2018. 31.12.2023. 1

SIA „Aisbergs JV” 30.10.2017. 31.12.2023. 2
SIA „Viga 3” 13.10.2018. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku 
saimniecība „Kaija” 13.10.2018. 31.12.2023. 2

Pāvilostas novada zvejnieku saimniecība 
„Kristīne G” 01.12.2018. 31.12.2023. 1

SIA „AJA 3” 15.10.2019. 31.12.2023. 1
M. Vīganta zvejnieku saimniecība „Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas Jemberga zvejnieku 
saimniecība „JEG” 25.05.2016. 31.12.2023. 1

SIA „AJA 3” 15.10.2019. 31.12.2016. 1
M. Vīganta zvejnieku saimniecība  „Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2016. 1
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Noteica zvejas papildu noteikumus – murdi no viena krasta. Apstiprināja nomas maksu 
par limita vienību – nēģu murds – 170,74 EUR. Uzdeva nomas maksu 50% apmērā samaksāt pirms 
zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Uzdeva atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt 
līdz 30.06.2016. Nolēma zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai 
pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu 
speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 5.4. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parāds 
attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm.  

  Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
Andris Zaļkalns lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Noteica prioritātes zvejas rīku skaita un mencu nozve-
jas limita 2016. gadam sadalīšanai:

1. prioritāte – novadā deklarētās personas, kurām bija noslēgts pašpatēriņa līgums 2015. gadā – 
ANSONE Solveiga, ANIŅŠ Tālivaldis, ANSONS Aldis, ANSONS Ainars, AŅŪNS Dzintars, BAGI-
ROVS Eldars, BALANDIS Andris, BENETIS Zintis, BETHERS Ilgvars, BĒRZIŅŠ Alberts, BLAU-
BĀRDE Inguna, BLAUBĀRDIS Juris, BRĒDIĶIS Gatis, BRŪKLE Anna, BRŪKLIS Alberts, BRŪKLIS 
Aldis, BŪMEISTARE Sigita, ČIPĀNS Uldis, DRĪLIŅŠ Arvīds, ERNSTSONS Jānis, GĒGERSONS Egils, 
GĒGERSONS Raivis, GIRGENSONS Arnis, GRIŠKĒVIČS Ronalds, GRUNTMANE Sandra, GRUNT-
MANIS Arnis, HELMŠTEINS Zigfrīds, JAKOVĻEVS Aigars, JĒCIS Egils, JĒCIS Ilmārs, JONASS Ed-
vards, KURČANOVS Valērijs, LEJA Jānis, LEIGŪTE Ilze, MEĻĶIS Agnis, NORVEŽS Rūdolfs, PRIE-
DOLIŅŠ Guntars, PUŠKO Māris, ROMANOVA Elga Maiga, SMILTENIEKS Elmārs, SMILTENIEKS 
Māris, SMIRNOVS Zigmunds, SPRUDZĀNS Aivars, STRĪĶIS Oskars, ŠĒNS Elmārs, ŠNORE Ilmārs, 
ŠNORE Jānis, ŠTEINBERGS Raivis, TROFIMOVS Aldis, TROFIMOVS Andis, TŪTĀNS Uldis, VA-
GOTIŅŠ-VAGULIS Ģirts, VARKALIS Andrejs, VASKOPS Aigars, VASKOPS Vairis, VEŠŅAKOVA 
Tatjana, VEŠŅAKOVS Vladimirs, VIDENIEKS Valts, VĪGANTS Māris, VĪGANTS Varis, VĪKSNE 
Mārtiņš, VĪTOLA Solvita, VĪTOLA Daina, VĪTOLIŅŠ Arnis, VĪTOLS Edgars, VĪTOLS Nauris, VĪ-
TOLS Oskars, ZAĻKALNE Liene.

2. prioritāte – ir deklarēti novadā, ir piešķirts zvejas rīku limits 2015. gadā, bet pieteicās uz 
papildus limitu 2016. gadam, kuri tika uzaicināti uz zvejas rīku izlozi – BLAUBĀRDE Inguna, 
BRĒDIĶIS Gatis, ERNSTSONS Jānis, EIHVALDS Romans, GĒGERSONS Egils, GĒGERSONS Raivis, 
GIRGENSONS Arnis, KURČANOVS Valērijs, PRIEDOLIŅŠ Guntars, PUŠKO Māris, SMILTENIEKS 
Elmārs, ŠTEINBERGS Raivis, VASKOPS Aigars, VEŠŅAKOVA Tatjana, VEŠŅAKOVS Vladimirs, 
VĪKSNE Mārtiņš, VĪTOLA Daina, VĪTOLS Edgars, VĪTOLA Solvita, ZAĻKALNE Liene.

3. prioritāte – novadā deklarētās personas, kurām 2015. gada nebija noslēgts līgums par zvejas 
rīkiem pašpatēriņa vajadzībām, kuri tika aicināti uz zvejas rīku izlozi – ARĀJS Mārtiņš, BLAŽE-
VICA Anete, BRĒDIĶIS Raitis, BRŪKLIS Rihards, DRULLIS Ingmārs, DZENIS Andris, ERNESTSO-
NE Liena, JOSTMANIS Ivo, KIBEĻSKIS Mārtiņš, LIEPA Māris, PAVLOVSKIS Nikolajs, RAIBARTE 
Gunta, RAIBARTS Artis, UPMANIS Mārtiņš, VASKOPS Arvis, VASKOPS Elgars, VILNIS Valdemārs, 
VOLENBERGS Kristaps, ZAĻKALNS Andris, ZVEREVA Zigrīda.

4. prioritāte – personas, kurām nebija noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa vajadzībām 
2015. gadam, kā arī persona nav deklarēta Pāvilostas novadā – BRUŽIS Kazimirs, JENERTS Ralfs, 
LAPSELIS Andris.

Nolēma zvejas rīkus piešķirt 1. prioritātes grupā ietilpstošām personām proporcionāli 2015. gadā 
piešķirtam daudzumam un personām no 2. un 3. prioritātes, kuras 15.12.2015. izlozēja zvejas rīkus.

Nolēma piešķirt zvejas rīku limitus un slēgt zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Baltijas 
jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa zvejā 
2016. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādi:

Nr. p. k. Uzvārds, vārds Zivju tīkli Reņģu tīkli Zivju āķi Mencu kvota Lucīšu 
murdi

LIMITS 66 40 3500 1188 0
1. ANIŅŠ Tālivaldis 1 1 18
2. ANSONE Solveiga 1 18
3. ANSONS Aldis 1 18
4. ANSONS Ainars 1 18
5. AŅŪNS Dzintars 1 1 18
6. BAGIROVS Eldars 1 18
7. BALANDIS Andris 1 1 18
8. BENETIS Zintis 1 100 18
9. BETHERS Ilgvars 1 1 100 18

10. BĒRZIŅŠ Alberts 1 1 18
11. BLAUBĀRDE Inguna 1 100 18
12. BLAUBĀRDIS Juris 1 1 100 18
13. BRĒDIĶIS Gatis 1 18
14. BRŪKLE Anna 1 18
15. BRŪKLIS Alberts 1 1 18
16. BRŪKLIS Aldis 1 1 100 18
17. BŪMEISTARE Sigita 1 18
18. ČIPĀNS Uldis 1 1 18
19. DRĪLIŅŠ Arvīds 1 100 18
20. DRULLIS Ingmārs 1 100
21. ERNSTSONS Jānis 1 18
22. GĒGERSONS Egils 1 18
23. GĒGERSONS Raivis 1 100 18
24. GIRGENSONS Arnis 1 100
25. GRIŠKĒVIČS Ronalds 1 18
26. GRUNTMANE Sandra 1 1 18
27. GRUNTMANIS Arnis 1 1 18
28. HELMŠTEINS Zigfrīds 1 1 18
29. JAKOVĻEVS Aigars 1 18
30. JĒCIS Egils 1 1 100 18
31. JĒCIS Ilmārs 1 1 18
32. JONASS Edvards 1 1 18
33. KIBEĻSKIS Mārtiņš 1 100
34. KURČANOVS Valērijs 1 100 18
35. LEIGŪTE Ilze 1 1 100 18
36. LEJA Jānis 1 18
37. LIEPA Māris 1 18
38. MEĻĶIS Agnis 1 1 18
39. NORVEŽS Rūdolfs 1 18

40. PAVLOVSKIS Nikolajs 1 18
41. PRIEDOLIŅŠ Guntars 100
42. PUŠKO Māris 1 100 18
43. RAIBARTS Artis 1
44. ROMANOVA Elga 

Maiga
1 1 18

45. SMILTENIEKS Elmārs 100
46. SMILTENIEKS Māris 1 18
47. SMIRNOVS Zigmunds 1 18
48. SPRUDZĀNS Aivars 1 100 18
49. STRĪĶIS Oskars 1 1 100 18
50. ŠĒNS Elmārs 1 1 100 18
51. ŠNORE Ilmārs 1 18
52. ŠNORE Jānis 1 100 18
53. ŠTEINBERGS Raivis 1 100
54. TROFIMOVS Aldis 1 1 18
55. TROFIMOVS Andis 1 1 18
56. TŪTĀNS Uldis 1 18
57. VAGOTIŅŠ-VAGULIS 

Ģirts
1 1 100 18

58. VARKALIS Andrejs 1 1 100 18
59. VASKOPS Aigars 100
60. VASKOPS Vairis 1 1 100 18
61. VEŠŅAKOVA Tatjana 1 1 100 18
62. VEŠŅAKOVS 

Vladimirs
1 100 18

63. VIDENIEKS Valts 1 1 100 18
64. VILNIS Valdemārs 1 18
65. VĪGANTS Māris 1 1 100 18
66. VĪGANTS Varis 1 100 18
67. VĪTOLA Daina 1 18
68. VĪTOLA Solvita 1 100 18
69. VĪTOLIŅŠ Arnis 1 1 18
70. VĪTOLS Edgars 1 1 100 18
71. VĪTOLS Nauris 1 1 100 18
72. VĪTOLS Oskars 1 1 18
73. VĪKSNE Mārtiņš 1 100
74. ZAĻKALNE Liene 1 1 100 18
75. ZAĻKALNS Andris 1 1 18

66 40 3500 1188

Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību:
•	 Zivju tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR;
•	 Reņģu tīkls, līdz 100 m – 7,11 EUR; 
•	 Zivju āķi, 100 gab. – 9,96 EUR.  
Nolēma zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai uz 2016. gadu. Uzdeva nomas maksu samaksāt 

pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Uzdeva zvejas tiesību nomas līguma protoko-
lu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības 
galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 2.6. punkta nosacīju-
mu, kā arī nav citu maksājumu parāds attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm. Zvejas tiesību nomas 
līgumus Vērgales pagastā deklarētām personām un personām, kā ar personām, kurām pieder nekusta-
mais īpašums Vērgales pagasta administratīvajā teritorijā, uzdeva parakstīt Vērgales pagasta pārvaldē 
pie lietvedes Anitas Sprudzānes, Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā deklarētām personām pie lietvedes 
Lienes Vaškus.

  Atcēla Pāvilostas novada domes 2015. gada 26. novembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 20§ (proto-
kols Nr. 12., 20.§).

  Nolēma iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļa rindā atkārtoti izskatīt marta sēdē.
  Nolēma jautājuma par dzīvokļa Dzintaru ielā 99a-29, Pāvilostā īres tiesību pagarināšanu izskatī-

šanu atlikt uz janvāra sēdi.
  Atļāva Mairitai Tumpelei papildus Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītājas ama-

tam slēgt darba līgumu ar Liepājas Valsts tehnikumu un ārpus darba laika vērtēt skolēnu eksāmenus – 
Liepājas Valsts tehnikuma akreditētā izglītības programmā „Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks”.

  Projektējamai zemes vienībai Nr. 1,  pēc robežu pārkārtošanas  ar zemes vienību  platībā 3,00 ha, 
saglabāja nosaukumu „Pinnas”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Zemes vienībai Nr. 1 noteica 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
Projektējamai zemes vienībai Nr. 2 pēc robežu pārkārtošanas saglabāja nosaukumu „Oškalni”, Ulmale, 
Sakas  pagasts,  Pāvilostas novads. Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienībai Nr. 2 platība ir 1,59 ha. Bū-
vēm  saglabāja adresi „Oškalni”, Ulmale, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads. Zemes vienībai Nr. 2 noteica 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201;

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Smiltnieki”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. Piešķīra nosaukumus/adreses un noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus:

Zemesgabala 
Nr.

Platība
ha Adrese/Nosaukums NĪLMK

Atbilstība 
teritorijas 

plānojumam

Projektējamā 
zemes vienība 

Nr. 1
3,0

Saglabāt  nosaukumu
„Smiltnieki”, Saraiķi, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.; dzīvojamai mājai 
un pārējām ēkām saglabāt adresi 
„Smiltnieki”,  Saraiķi, Vērgales  pag., 
Pāvilostas nov. Adreses klasifikatora 
kods 104082536

0101

Zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā 
zemes vienība 

Nr. 2
3,0 Piešķirt nosaukumu „Auras”, Saraiķi, 

Vērgales pag., Pāvilostas nov., 0101

Zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā 
zemes vienība 

Nr. 3
5,0 Piešķirt nosaukumu „Kuģenieki”, Saraiķi, 

Vērgales pag., Pāvilostas nov., 0101

Zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība



(Turpinājums 4. lpp.)
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  Nolēma zemes vienību, kas ietilpst nekustamā īpašumā 0,1386 ha platībā, ieskaitīt rezerves zemes 
fondā. Nolēma zemes vienībai, kas ietilpst nekustamā īpašumā 0,1386 ha platībā, noteikt zemes lieto-
šanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Nolēma 
zemes, kas ietilpst nekustamā īpašumā, piešķirt nosaukumu „Jaunapses”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads.

  Samazināja piecām personām kā politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu, kas ir 
šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

  Nolēma iznomāt uz 5 gadiem nekustamo īpašumu Kalna iela 15A, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes svētku pasākumu pulcēšanai un 
svētdienas skolas pasākumiem. Noteica nomas maksu 28,00 EUR gadā plus PVN.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz z/s „Aploki” vārda uz pašvaldības piekritīgo 
zemi „Ķeri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 7,69 ha.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz z/s „Jaunzemji – 9” vārda uz pašvaldības pie-
kritīgo zemi „Balviņas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 4,0 ha.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dižgrāveri”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Nolēma apstiprināt darba uzdevumu.

  Nolēma piekrist nekustamā īpašuma Lauku iela 3 sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot 
no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Nakteņi”, Saraiķi,  Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 0,8210 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skollejas”, Vērgales pagasts, 
Pāvil ostas novads. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skollejas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Uzdeva informēt un saskaņot zemes ierīcības projektu ar nomnieku, SIA „Tele2”.

  Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Kaijas” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no 
tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Vaboles”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 1,2 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

  Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Gravas” sadalīšanai  trijos atsevišķos īpašumos, atdalot no 
tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mežgravas”, Vērgales pagasts, Pāvi-
lostas novads un atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Gravkal-
ni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 11,48 ha noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM 
kods 0201. Atdalītajai zemes vienībai platībā 5,63 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Nolēma izstrādāt 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Gravas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

  Noraidīja iesniegumu par zemes nomu Kalna ielā 43, Pāvilostā. Stāvlaukumu nolēma atstāt paš-
valdības apsaimniekošanā.

  Atzina, ka Pāvilostas pilsētas zemes komisijas darbība ir beigusies pamatojoties uz likuma „Par 
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6. panta 4. punktā, 8. panta 1. punktā, 2. pantā noteikto 
pasākumu izpildi.

  Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par adminis-
trācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2016. gada 21. janvārī.
Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 28. janvārī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja Vita Braže un Marita Kurčanova

APSTIPRINĀTI    PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes   ar Pāvilostas novada domes
24.09.2015. sēdes lēmumu Nr. 10   29.10.2015. sēdes lēmumu Nr. 27
(protokols Nr. 10.§)    (protokols Nr. 11., 27.§)

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2015. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

„Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības Pāvilostas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
25.² panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 
(turpmāk – Bērns) tiek aprēķināts, piešķirts, izmaksāts dzīvokļa pabalsts, kā arī ar dzīvojamās telpas 
lietošanas saistītos izdevumu segšanas normatīvus.

2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata un lēmumu pieņem Pāvilostas novada sociālais dienests 
(turpmāk – Dienests) saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
4. Pabalsta saņemšanai Dienestā jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līguma 

kopija, līgumi par komunālo pakalpojumu saņemšanu, ja dzīvojamo telpu īrē no pašvaldības, katru mē-
nesi (rēķinus, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus vai cita veida dokumentu), kas apliecina komunālo 
maksājumu veikšanas faktu un rēķinus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

5. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc šo noteikumu 6. punkta noteikumiem, ietverot:
5.1. dzīvojamās telpas īres maksas;
5.2. pamatpakalpojuma (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana) līdz 

EUR 37.00;
5.3. papildpakalpojuma (gāze, elektrība) līdz EUR 23.00.
6. Dzīvokļa pabalstam Bērnam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi par dzīvokli līdz 20 kvadrātmet-

ru platībā no kopējās platības vai vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrātmetru platībā:
6.1. aukstā ūdens patēriņu – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 3 m3 (karstā ūdens 

padevi komunālie uzņēmumi nenodrošina);
6.2. kanalizācijas patēriņu – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā līdz 3 m3;
6.3. elektroenerģiju – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kilovatstundām;
6.4. par gāzi:
6.4.1. ar centralizēto gāzes padevi – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 1 m3;
6.4.2. ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 54 litri) – balona (u) iegādes izdevumu summa vienu 

reizi 4 mēnešos;
6.5. sadzīves atkritumu izvešana – līdz 0,24 m3;
6.6. dzīvojamās telpas īres maksas – līdz EUR10,00;
6.7. apkurei līdz 25,00 euro, ja nodrošināta centralizētā siltumapgāde, vai līdz 10 m3 malkas kalendā-

rajā gadā, ja dzīvoklī nodrošināta krāšņu apkure.
7. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot uz Bērna iesniegumā norādīto 

kredītiestādes kontu vai dzīvojamās telpas apsaimniekotāja kontu.
8. Dienesta pieņemtais lēmums ir apstrīdams Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, LV-3466), bet Pāvilostas novada domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Adminis-
tratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs U. Kristapsons

APSTIPRINĀTI
 ar Pāvilostas novada domes

26.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 23.
(protokols Nr. 12., 23.§)

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2015. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā
Izdoti saskaņā ar 

Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama 

koku ciršana ārpus meža Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās 
apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu. 

II. Iesniegumu izskatīšana un atļaujas izsniegšana
2. Iesniegumus (1. Pielikums) par koku ciršanu ir tiesīgi iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks vai tie-

siskais valdītājs.
3. Lai saņemtu rakstisku atļauju koku ciršanai, persona Pāvilostas novada pašvaldībā iesniedz:
3.1. motivētu iesniegumu par koku ciršanu vai koku vainagu veidošanu, norādot koku skaitu un 

sugu, kā arī tālruņa nr. vai elektroniskā pasta adresi;
3.2. zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koku atrašanās vietu;
3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kop-

sapulces lēmuma kopija par koka ciršanu. 
4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā izskata un 

lēmumus pieņem Pāvilostas novada domes koku ciršanas komisija (turpmāk – Institūcija). 
5. Institūcija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu dabā un izvērtē 

iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 
6. Koku ciršanas  atļauja  ir derīga vienu  gadu no izsniegšanas brīža. 
7. Institūcijas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai atteikums ir apstrīdams Pāvilostas no-

vada domē. Pāvilostas novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā. 

8. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, lēmumu pieņem 
Pāvilostas novada dome. 

III. Publiskā apspriešana 
9. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Pāvilostas novada teritorijā ārpus meža paredzēta koku 

izciršana publiski pieejamos objektos pilsētas un ciemu teritorijās.
10. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība. 
11. Pašvaldība paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Pāvilostas novada pašvaldības in-

formatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv un nodrošina informācijas par pub-
lisko apspriešanu izvietošanu sabiedrībai brīvi pieejamā vietā. 

12. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Sabiedriskās ap-
spriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām. 

13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas 
beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas 
Pāvilostas novada dome pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
14. Personām, kuras veic koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināša-

nu. 
15. Zaudējumus aprēķina pēc formulas:
             Z  =  KD  x  KS  x  KI  x  KA  x KV  x  PK,  kur
 Z  –  Zaudējumu atlīdzības  vērtība (EUR),
 KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m 

augstumā no sakņu kakla (cm),
 KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas. 
 KI – koka ciršanas iemesla koeficients.
 KA – apdzīvotas  vietas  koeficients.
 KV – koka atrašanās vietas koeficients.
 PK – pašvaldības koeficients:
  -) koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, – koeficients – 1;
  -) koka ietekme uz ainavu ir maznozīmīga – koeficients – 0,5;
  -) koks ainavu neietekmē – koeficients – 0.0.
16. Noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 

Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3. pielikumu.
17. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 16. punkta nav iespējams 

noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu „KS” pieņem 2 un 
„KD” aprēķina pēc celma diametra, pielietojot MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 228 „Mežam nodarīto 
zaudējumu noteikšanas kārtība” 5. pielikumā dotās korekcijas tabulas.

18. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Pāvilostas novada pašvaldības pamatbu-
džeta kontā.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

Pašvaldība decembra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu 
nekustamo īpašumu:

1. „Ūdensrozes”, Vērgales pagastā
2. „Lejnieki”, Sakas pagastā
3. „Pilskalni”, Sakas pagastā
4. „Jaungaldnieki”, Sakas pagastā
5. „Jaunzaļumi”, Sakas pagastā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

(Turpinājums no 3. lpp.)
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2016.  gada  JANVĀRIS

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes
24.09.2015. sēdes lēmumu Nr. 11.

 (protokols Nr. 10.§)

 PRECIZĒTI               PRECIZĒTI
 ar Pāvilostas novada domes              ar Pāvilostas novada domes
 29.10.2015. sēdes lēmumu Nr. 28.             26.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 24.
 (protokols Nr. 11., 28.§).              (protokols Nr. 12., 24.§).

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2015. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

„Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Pāvilostas novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 35. panta ceturto un 
piekto daļu, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, 

un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

27., 30, 31. un 31¹. punktiem Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada palīdzības pabalstu veidus, apmērus, izmaksas kār-

tību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Pāvilostas novada sociālās palīdzības sistēmu, kas nodroši-

nātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 
pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu 
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas Pāvilostas novadā, ja bērni 
dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.

4. Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt pakalpojumus 
(preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

5. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
5.2. dzīvokļa pabalsts;
5.3. vienreizējs pabalsts ģimenei (personai) ārkārtas situācijā;
5.4. apbedīšanas pabalsts;
5.5. pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem;
5.6. atvieglojumu piešķiršanu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs;
5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
5.8. pabalsts veselības aprūpei;
5.9. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
5.10. pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma; 
5.11. pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai;
5.12. pabalsts aprūpei mājās;   
5.13. pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei;   
5.14. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;   
5.15. pabalsts represētām personām;  
5.16. pabalsts  pasākumam Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērniem un ilgstošās sociālās insti-

tūcijas iemītniekiem.
6. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Pāvil-

ostas novada pašvaldības iestāde „Pāvilostas novada Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek aprēķināts 

un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

III. Dzīvokļa pabalsts
8. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas (turpmāk – mā-

joklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no citiem saņem-
tajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par apsaimniekošanu, īri un 
pakalpojumiem (apkuri, malkas iegādi, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu, saskaņā ar 
komunālā uzņēmuma izrakstīto rēķinu).

9. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras atbilst trū-
cīgas un maznodrošinātas ģimenes/personas statusam, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem 
un I un II grupas personām ar invaliditāti uz trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) 
statusa laiku.

10. Dzīvokļa pabalsta apmērs: 
10.1. ģimenēm ar bērniem, kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir līdz EUR 57,00, pa-

balsta apmērs ir EUR 100,00;
10.2. ģimenei (personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir līdz EUR 57,00, pabal-

sta apmērs ir EUR 80,00;
10.3. ģimenēm (personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no EUR 58,00 līdz 

EUR 92,00, pabalsta apmērs ir EUR 60,00;
10.4. ģimenēm (personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no EUR 93,00 līdz 

EUR 128,06, pabalsta apmērs ir EUR 43,00;
10.5. I vai II grupas personām ar invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 71.00;
10.6. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir 

EUR 218.00, pabalsta apmērs ir EUR 50.00.
11. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, 

nosakot intervālu starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem.
12. Dzīvokļa pabalsta izmaksu nepiešķir šādos gadījumos:
12.1. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
12.2. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
12.3. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa.

IV. Pabalsts ģimenei (personai) ārkārtas situācijā 
13. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu   

apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. Pabalstu piešķir līdz EUR 250  

vienai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot 
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

14. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no ārkārtas situācijas 
rašanās dienas.

V. Apbedīšanas pabalsts
15. Apbedīšanas pabalstu piešķir pa personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves 

bija Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā ģimenes locek-
lis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgād-
niekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta summa nepārsniedz valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas apmēru, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim 
(apgādniekam),vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc izdevumu aplieci-
nošu dokumentu iesniegšanas. 

16. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības 
izsniegšanas dienas.

VI. Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, bērniem bāreņiem 
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem

17. Pabalstu izmaksā pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, 
pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģime-
nē.

17. Pabalsta apmēri:
17.1. pabalsts bērna uzturam mēnesī, tiek piešķirts 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas;
17.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 50% apmērā no valstī 

noteiktās minimālās algas katram bērnam. Minētā pabalsts vietā var tikt izsniegts apģērbs, apavi un 
citas līdzvērtīgas bērnam nepieciešamās lietas atbilstoši bērna vecumam.

18. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam 
kārtējā mēnesī.

19. Audžuģimenei ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt pārskatu par pašvaldības 
piešķirto pabalstu izlietojumu.

20. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un izmaksāts Mi-
nistru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

21. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par kura 
ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas Pāvilostas novada bāriņtiesas, ir tiesības saņemt šādus 
pabalstus:

21.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kas ir divu valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā;

21.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 250.00 ap-
mērā;

21.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem, kurš ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sek-
mīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā. 
Pabalsta izmaksu var apturēt studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas, Par stu-
diju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sa-
sniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša 
izdevumiem.

22.  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, 
kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, izņemot bāreni un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
nav pienākums iesniegt pašvaldībai iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu.

VII. Atvieglojumu piešķiršanu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs
23. Tiesības saņemt atvieglojumus bērnu ēdināšanai ir Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, pamatskolas izglītības iestādē un vispārējā izglītības iestādē. 

24. Ja kāds no daudzbērnu ģimeņu bērniem sasniedzis pilngadību un turpina mācības vispārējās, 
profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā pilna laika studiju programmā, un Sociālajā dienestā 
iesnieg ta to apliecinoša mācību iestādes izziņa, tad ģimene tiek uzskatīta par daudzbērnu ģimeni, līdz 
persona sasniedz 24 gadu vecumu.

25. Noteikumu 23. punktā minētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem atvieglojumi ēdināšanai tiek 
piešķirti pamatojoties uz vecāka iesniegumu neizvērtējot ģimenes ienākumus.

26. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 75% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamam:
26.1. kuram noteikta invaliditāte; 
26.2. kurš atrodas aizbildnībā; 
26.3. no ģimenes, kura audzina četrus vai vairāk bērnus.
27. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamā ģimenei, 

kura audzina trīs bērnus; 
28. Skolā atvieglojumu 50% apmērā  ir tiesības saņemt izglītojamam: 
28.1. kuram noteikta invaliditāte; 
28.2. kurš atrodas aizbildnībā; 
28.3. no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus.
29. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti skaitot no dienas, kad Sociālais dienests ir pieņēmis lēmu-

mu par tā piešķiršanu.
30. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti uz mācību pusgadu, sākoties jaunam mācību pusgadam 

izglītojamā vecāks atkārtoti iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.

VIII. Pabalsts mācību gadu uzsākot
31. Pabalsts, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, tiek piešķirts par katru bērnu, kurš uzsāk 

mācības 1. klasē. Pabalstu, skolas gaitas 1. klasē uzsākot, EUR 15,00 saņem ģimene (persona), grāmat-
nīcas dāvanu kartes veidā. 

IX. Pabalsts veselības aprūpei 
32. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts trūcīgai vai maznodrošinātai ģi-

menei personai: 
32.1. 50% apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus) samaksai līdz EUR 200.00 gadā 

par pacienta iemaksu stacionārā, slimību diagnostikai, līdzmaksājumam par operāciju; 
32.2. 50% personai ārstēšanās izdevumu segšanai no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu atka-

rības; 
32.3. personai, kura veiksmīgi iesaistījusies no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskām un psi-

hotropām vielām) vai azartspēlēm atkarīgu pilngadīgu personu sociālajā rehabilitācijā un viņai nav 
likumisko apgādnieku, pašvaldība maksā ikmēneša pabalstu veselības aprūpei EUR 30,00. Pabalsts tiek 
izmaksāts tikai periodā, kamēr persona saņem rehabilitāciju, nepārsniedzot 12 mēnešus kalendārajā 
gadā;

32.4. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc so-
ciālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) EUR 100.00 gadā;



(Turpinājums 6. lpp.)
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32.5. briļļu iegādei bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc sociālā 
darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) EUR 30.00 gadā;

33. Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas sniegusi 
pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par pakalpojumu.

34. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko pakalpo-
jumu saņemšanas dienas.

35. Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, tiek 
piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma vietu pārvaldes un kuras 
pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

36. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslo-
dzījuma vietas.

37. Pabalsta apmērs sodu izcietušai personai EUR 50.00 apmērā.
38. Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai (dokumentu noformēšanai un/vai atjau-

nošanai; bērnu ēdināšanai, ja vecāki objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi to nodrošināt) un citu sociālo 
situāciju risināšanai tiek piešķirts Pāvilostas novadā deklarētām personām, individuāli izvērtējot situā-
ciju, līdz EUR 100.00 apmērā gadā.

39. Pabalstu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā, personai 
uzrādot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniegtu maksājuma uzdevumu.

40. Sociālais dienests var atteikt pabalstu dokumentu noformēšanai, ja attiecīgai personai šāda veida 
palīdzība jau ir sniegta.

XIII. Pabalsts aprūpei mājās
41. Pabalstu aprūpei mājās var piešķirt trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai nav likumīgo 

apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību.
42. Pabalsta aprūpei mājās apmērs ir EUR 30.00 reizi mēnesī.
43. Pabalstu piešķir sākot ar kalendāro mēnesi, kurā tas pieprasīts.
44. Sociālais dienests pabalstu var piešķirt uz laiku līdz vienam gadam, katru gadījumu izvērtējot 

atsevišķi.
45. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieņem 10 dienu laikā no visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas dienas.

XIV. Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei
46. Vienreizēju pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei EUR 100,00 (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) 

izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākam, kura pamatdzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas novadā, 
par katru Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētu jaundzimušu bērnu. 

47. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem, bērna liku-
miskajam pārstāvim vai, ja šis pabalsts nav izmaksāts, personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā 
bērnu līdz trīs mēnešu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs). Tiesības saņemt pabalstu jaundzi-
mušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas. 

48. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs, Sociālajā dienestā iesniedz 
iesniegumu, kurā norāda:

48.1. savu vārdu uzvārdu, personas kodu,
48.2. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru,
483. Pāvilostas novada dzimtsaraksta nodaļas izziņu, kas apliecina bērna piedzimšanas faktu,
48.4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna vecāks. 
49. Sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, pārbauda pieprasījumā norādīto 

informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta jaundzimušā 
aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu jaundzimušā aprūpei, kā arī pabalsta pieprasītājam 
izmaksā piešķirto pabalstu. Pieņemto lēmumu var apstrīdēt lēmumā norādītajā kārtībā. 

50. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei var samaksāt pakalpojumu (preces) veidā, kas nepieciešami 
jaundzimušā bērna pamatvajadzību apmierināšanai natūrā, ja bērna vecākiem trūkst prasmju aprūpēt 
bērnu vai ģimene ir Sociālā dienesta riska grupas ģimeņu uzskaitē. Šādā gadījumā Sociālā dienesta 
darbinieks apseko jaundzimušā dzīvesvietu, izvērtē riska faktorus un sagatavo atzinumu par pabalsta 
jaundzimušā aprūpei izmaksas veidu. 

51. Pabalstu nepiešķir, ja:
51.1. bērns ievietots bērnu ārpusģimenes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas insti-

tūcijā,
51.2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;
51.3. ģimene bērna piedzimšanas pabalstu ir saņēmusi citā pašvaldībā.

XV. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās
52. Pabalstu ir tiesības saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām, 

kurām attiecīgā gadā paliek 80, 85, 86, 87 un vairāk gadu (turpmāk – Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā).
53. Pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā apmērs katrai personai ir EUR 13.00.
54. Pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā saņemšanas kārtība:
54.1. pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā pasniegšanā var piedalīties Pāvilostas novada domes pārstā-

vis, pagasta pārvaldes vadītājs;
54.2. personu sveic un pabalstu nozīmīgajā dzīves jubilejā pasniedz personas dzīvesvietā, jubilejas 

dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo personu.

XVI. Pabalsts represētām personām
55. Pabalstu ir tiesības saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām represētām 

personām.
56. Pabalstu EUR 15.00 persona saņem pašvaldības kasē pēc Sociālā dienesta izsniegtā sa-

raksta.
57. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā.

XVII. Pabalsts  pasākumam Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērniem 
un ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem 

58. Pabalsts pasākumam Ziemassvētkos Pāvilostas novada  pirmsskolas vecuma bērniem un ilgsto-
šās sociālās institūcijas iemītniekiem piešķirams mantiskā veidā – saldumu paka, kuras vērtība ir  
EUR 4.00.

59. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek organizēts Ziemassvētku pasākums, kurā pēc iepriekš sagata-
votā saraksta tiek izdalītas saldumu pakas.

60. Saldumu pakas ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem nogādā Sociālā dienesta darbinieki. 
61. Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu (rakst-

veidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās palīdzības pabalsta 
veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē rakstveidā.

62. Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti apliecinošu 
dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā 
nav pieejamas.

63. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē ģimenes 

(laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) materiālo stā-
vokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma 
pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteiku-
mu piešķirt pabalstu. 

64. Pāvilostas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību trū-
cīgās ģimenes/personas statusam:

64.1. par īpašumiem nav uzskatāmi:
64.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību apmierināša-

nai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 11. punktam;
64.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni; 
64.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, 

kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits īpašums;
64.1.4. viena garāža, viena automašīna (t. sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kas ģimenes īpa-

šumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim, mopēds, 
motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes īpašumā;

64.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
64.2.1 zeme un mežs, izņemot 64.1.1. un 64.1.2. apakšpunktā minētos gadījumus;
64.2.2. ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo pabal-

sta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga saimniecība ar viņu;
64.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai īpašumā jau ir 

viena automašīna ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi. 
65. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē personu 

par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma 
apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību. 

XIX. Apsekošana dzīvesvietā
66. Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa dzīvesvietā. Nākamo apsekoša-
nu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai saskaņā ar vienošanos.

67. Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties ar per-
sonu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt  apsekošanu arī iepriekš 
par to nebrīdinot ģimeni (personu).

68. Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības  attei-
kumam.

XX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
69. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pāvilostas novada domē Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā.
70. Pāvilostas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā.
71. Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu apstrīdēšana 

vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad šī darbība tiek apturēta ar 
tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts.

XXI. Noslēguma jautājumi
72. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī un  publicējami Pāvilostas novada pašval-

dības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”. 
73. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 19.09.2013. Pāvilostas novada pašvaldī-

bas 2013. gada saistošie noteikumi Nr. 8 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Pāvilostas novadā” un 
19.03.2013. Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošie noteikumi Nr. 9 „Par Pāvilostas novada 
pašvaldības pabalstiem”.

Domes priekšsēdētājs U. Kristapsons

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes
26.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 22.
(protokols Nr. 12., 22.§)

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13

„Par saistošo noteikumu publicēšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas 
vietu.

2. Pāvilostas novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē 
Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”.

3. Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošie noteikumi Nr. 13 „Par saistošo noteikumu pub-
licēšanu” stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

(Turpinājums no 6. lpp.)
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NOTIKUMI

Decembrī pašvaldības policija veica 
šādus darbus: 

 ª Pāvilostā pie TIC aizturēja alkohola rei-
bumā esošu autovadītāju, kuru nodeva ceļu 
policijas darbiniekiem. 

 ª Pāvilostā sastādīti divi administratīvie 
protokoli pēc LAPK 167. panta – sīkais hu-
ligānisms. Viens par sabiedriskā miera trau-
cē šanu daudzdzīvokļu mājā un otrs par TIC 
darba traucēšanu. Abiem pārkāpējiem uzlikts 
naudas sods.

 ª Gan Vērgalē, gan Pāvilostā konstatēts, 
ka iedzīvotāji nakts tumšajā laikā nelieto at-
starotājus. Izteikti vairāki, pagaidām, mutiski 
aizrādījumi.

 ª Pāvilostā mutiski brīdināts auto vadītājs 
par automašīnas apstāšanos tam neparedzētā 
vietā.

 ª Saņemta informācija par nepiedero-
šas personas atrašanos privātā dzīvoklī. Sa-
runu ceļā persona tika izraidīta no dzīvokļa. 
Saimnieks iesniegumu nevēlējās rakstīt, tā-
pēc administratīvā lietvedība netika uzsāk-
ta.

 ª Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem 

veikti 2 patrulēšanas reidi pa Pāvilostas nova-
du. Pārkāpumi netika konstatēti.

 ª Pāvilostā sastādīts viens administra-
tīvais protokols pēc LAPK 171. panta par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā stāvoklī, 
kas aizskar cilvēka cieņu. Vainīgai personai 
uzlikts naudas sods 200,00 EUR apmērā.

 ª Pašvaldības policijai tika ziņots, ka Ul-
malē sveša persona staigā pa lauku sētām. Tā 
kā iesniegumi par pārkāpumiem nav saņemti, 
persona nogādāta savās mājās.

 ª Izteikts viens mutisks brīdinājums par 
iebraukšanu Baltijas jūras krasta aizsargjoslā 
Ulmalē ar mehānisko transportlīdzekli.

 ª Dzintaru ielā, Pāvilostā neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta mediķi sa-
vāca vīrieti ar traumām. Sakarā ar to, ka cie-
tušais agresīvi uzvedās pret mediķiem, paš-
valdības policists pavadīja ātro palīdzību līdz 
Liepājas reģionālai slimnīcai.

 ª Saņemta informācija par izsistiem lo-
giem Krasta ielā, Pāvilostā. Vainīgā persona 
noskaidrota, sastādīts administratīvais proto-
kols pēc LAPK 167. panta – sīkais huligānisms.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2015. gada decembrī

(Turpinājums no 1. lpp.)

Ar šobrīd notiekošu valdībā un ZZS frakcijas vīziju par jaunas valdības 
veidošanu, kā arī par reģionālo un izglītības reformu, sanākušos iepazīstināja 

12. Saeimas deputāts Ainārs Mežulis. Viņam tika uzdoti jautājumi gan par Dūkla-
va kunga virzīšanu premjerministra amatam, gan par bēgļu jautājumu un teroris-
ma draudiem Latvijā. Deputāts Ainārs Mežulis informēja, ka pašreiz ir nolemts, 
ka reģionālā reforma līdz 2021. gadam nenotiks, bet visdrīzāk piedāvās pašval-
dībām apvienoties pēc labas gribas principa. Savukārt jautājumā par bēgļiem un 
terorisma draudiem Latvijā, Saeimas deputāts paskaidroja, ka bēgļiem un teroris-
tiem Latvija nav interesanta.

Sarunu noslēgumā Zemkopības ministrs aicināja lauksaimniekus, zvejniekus 
un citus uzņēmējus izmantot ES fondu naudu, lai attīstītu savas saimniecības un 
uzņēmumus. Plānots, ka 2016. gada sākumā LAD oficiālajā mājas lapā tiks publi-
cēti visi LAD projekti, kādi un kad tie vērsies, noteikumi un termiņi.

Pāvilostas novadā viesojās Zemkopības ministrs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua.

Saeimas deputāts Ainārs Mežulis.

Pēcpusdienā Zemkopības ministrs un delegācija viesojās Pāvilostas zivju pār-
strādes uzņēmumā „Nord Star Fisher”, kur tā īpašnieki ministram un delegācijai 
izrādīja uzņēmuma teritoriju un iekārtas, kas pēdējos gados sakārtotas un iegā-

dātas. Arī zivju pārstrādes uzņēmuma īpašniekam Cipļajeva kungam bija daudz 
neskaidru jautājumu ministram, tostarp jautājums, kāpēc lauksaimniekiem par 
ES naudām atļauj iegādāties tehniku, lai attīstītu un paplašinātu savas saimniecī-
bas apgriezienus, bet zvejnieki nedrīkst pirkt vai būvēt kuģus, kas arī ļautu zvej-
niekiem attīstīties un radīt jaunas darba vietas. Uz ko ministrs paskaidroja, ka to 
šobrīd nosaka ES direktīvas, kuras savukārt Zemkopības ministrija vai Latvijas 
valdība nav tiesīga un nevar mainīt.

Turpinājumā Zemkopības ministrijas delegācija tika iepazīstināta ar ostu, kur 
pēdējā laikā ieguldīti lieli līdzekļi un izbūvēts jahtu remonta centrs. Domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons ministram pastāstīja ostas lielāko sāpi, kuru šobrīd 
pašvaldība saviem spēkiem nevar īstenot, proti, abu molu pagarināšanu, lai katru 
gadu ostas vārtos nekrātos smiltis, bet baltikas tipa zvejas kuģi droši un netraucēti 
varētu ienākt ostā arī zema ūdens līmeņa gadījumā. Osta varētu uzņemt arī citus 
zvejas kuģus, tas savukārt pierādītu, ka attīstīties var ne tikai Liepājas un Ventspils 
ostas, bet arī mazās ostas.

Ministra vieso-
šanās noslēdzās ar 
Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja 
apmeklējumu. Tā 
vadītāja Irina Kur-
čanova ministrijas 
delegācijai pastās-
tīja par Pāvilostas 
vēsturi un izaugsmi, 
kā arī izrādīja mu-
zeja telpas, kuras re-
novētas pateicoties 
ES piesaistītajiem 
projektiem.

Darba dienas 
izskaņā Zemkopī-
bas ministrijas de-
legācija, pateicībā par jauko un iespaidiem interesanto uzņemšanu, atvadījās, 
lai tālāk dotos uz Liepāju, kur ministram Jānim Dūklavam nākamā dienā bija 
paredzēta tikšanās ar Liepājas mēru Uldi Sesku.

Zemkopības ministrs Dūklavs apsolīja šīs viesošanās laikā uzklausītās problē-
mas savas kompetences ietvaros risināt, vai vismaz iedot kādu padomu. Ministrs 
izteica vēlmi vēl kādu reizi apmeklēt Pāvilostas novadu.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ieviests risinājums 
Latvijas eID 

kartes pārrobežu 
izmantošanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
(VRAA) sekmīgi pabeigusi Latvijas eID 
kartes pieslēgšanu Eiropas elektronis-
ko identitāšu sadarbspējas platformai 
STORK, tādējādi sperot pirmo soli, kas 
Latvijas iedzīvotājiem ļaus personas 
apliecības jeb eID kartes izmantot, lai 
piekļūtu e-pakalpojumiem visā Eiropas 
Savienībā (ES). 

Pirmais Latvijas eID solis 
pāri robežām

Šobrīd ir radīta iespēja citu ES 
valstu iestādēm nodrošināt savu pa-
kalpojumu pieejamību Latvijas eID 
karšu lietotājiem. Turklāt jau tagad 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un iestāžu 
darbiniekiem ar Latvijas eID karti ir 
pieejami vairāki pakalpojumi. Piemē-
ram, ikviens Latvijas iedzīvotājs un 
uzņēmējs var izmantot bezmaksas rīku 
elektronisko aptauju un  anketu veido-
šanai EUSurvey. Apmēram 8000 valsts, 
pašvaldību un citu institūciju pārstāv-
jiem ir iespēja sagatavot elektroniskos 
pieteikumus Eiropas inovāciju un zi-
nātnes projektiem Horizon 2020, kā 
arī piekļūt visiem Eiropas sanāksmju 
un darba grupu dokumentiem sistēmā 
CIRCABC.

  Risinājums ir veiksmīgas starpin-
stitūciju sadarbības rezultāts starp 
VRAA, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldi, kā arī Eiropas Komisijas at-
bildīgajām iestādēm. Tas tika izstrādāts 
2015. gada otrajā pusgadā, izmantojot 
ES struktūrfondu finansējumu.

  Pārrobežu risinājumi atvieglos 
ikdienu valsts iestāžu darbiniekiem, 
iedzī votājiem un uzņēmējiem. Šis ir 
pirmais praktiskais solis, lai nodroši-
nātu Latvijas gatavību izmantot pār-
robežu elektroniskās identifikācijas 
regulu. Tā paredz, ka ar 2018. gadu ES 
dalībvalstis savstarpēji atzīs tās elektro-
niskās identitātes, kuras būs izziņotas 
kā oficiālās. Valstī var darboties dažādi 
veidi kā apliecināt personas identitāti, 
piemēram, internetbankas, paroles utt. 
Savukārt citām valstīm būs jāpieņem 
tikai tās elektroniskās identitātes, kuras 
būs izziņotas oficiāli un kuras garantē 
valsts. 

Regulējums personas 
identifikācijai elektroniskā vidē

Līdz ar praktiskajiem risināju-
miem, ir pieņemti arī nepieciešamie 
tiesību akti, kas veidos pamatu Latvi-
jas elektronisko identitāšu pārrobežu 
atzīšanai. 2015. gada 24. novembrī ir 
izsludināts Fizisko personu elektronis-
kās identifikācijas likums, kas nosaka 
tehniskās un organizatoriskās prasības 
fiziskas personas identifikācijai elek-
troniskā vidē. 

Par eID karti
Personas apliecība jeb elektroniskā 

identifikācijas karte ir personu aplie-
cinošs dokuments, kas noder savas 
identitātes apliecināšanai klātienē un 
elektroniskā vidē, kā arī dokumentu 
elektroniskai parakstīšanai. eID kar-
tei var pieteikties jebkurā Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, 
lūdzot arī aktivizēt e-parakstu (to var 
izdarīt bez maksas, arī kartei, kas iz-
sniegta iepriekš). 

Vairāk par valsts un pašvaldību 
iestā žu e-pakalpojumiem un to lieto-
šanu var uzzināt portāla www.latvija.lv 
sadaļā „ē!”.
Papildu informācijai:

Elīna Kalniņa,
Kampaņas „Valsts ir internetā” 

koordinatore
T. 22018527, e-pasts:

elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja iepazīstina 
ministru ar vienu no muzeja ekspozīcijām.

Gribi sportot kopā un 
aprunāties ar kādu no 
sporta „spečukiem” par 
basketbolu, futbolu vai au-
tosportu? Kļūsti par Nīcas 
Jauniešu dienas dalībnieku, 
aizpildot anketu!

Vai zini kā izskatās un 
uzvedas ielu vingrotāji no 

Lietuvas un futbo-
listi no Anglijas??? 
Ja vēlies piedalīties 
Nīcas Jauniešu die-
nā, jau 30. janvārī, 
aizpildi anketu:

https://www.e-for-
mas.lv/f/N9Iv7ep-
FYGhWMlbw 

Iespēja piedalīties 
„Nīcas Jauniešu dienā” 

30. janvārī
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2016. gada JANVĀRIS

BĀRIŅTIESA INFORMĒ
Pāvilostas novada bāriņtiesa atgādina nova-

da iedzīvotājiem, ka tā ne tikai aizsargā bērna 
vai citas rīcībnespējīgas personas tiesības un 
tiesiskās intereses, bet arī izdara apliecināju-
mus un pilda citus uzdevumus.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus 
uzdevumus: 

•	 apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bā-
riņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji 
un ar citām personām un darījuma summa nepār-
sniedz 8537 eiro;

•	 apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku 
vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sa-
dali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā 
manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas 
darbības teritorijā; 

•	 ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bā-
riņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamen-
tus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus 
(neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī 
pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu 
atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); 

•	 apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības te-
ritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universāl-
pilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;

•	 apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības 
teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz doku-
mentiem; 

•	 apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas 
vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto 
personu; 

•	 pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas iz-
sniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uz-
teikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo at-
tiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 

•	   apliecina parakstu uz nostiprinājuma lū-
guma zemesgrāmatai (Zemes grāmatu likuma 
60.  pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā; 

•	 sagatavo dokumentu projektus. 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka 

ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Bāriņtiesu likuma 79. pants nosaka, ka valsts 

nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita 
pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts 
nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu – 
11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 

18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 

34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra 

izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 euro 
(par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 
1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecinā-
šanu – 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto 

paziņojumu – 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 

7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinā-

juma lūguma – 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu – 

48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu – 

4,27 euro (par katru lappusi).
Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu 

kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uz-
rāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai 
personas apliecību)  un nepieciešamos dokumen-
tus.

Atkarībā no noslogotības,  dokumentu nofor-
mēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma 
izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodro-
šina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tie-
sību un tiesisko interešu aizsardzību.  

IETEIKUMS NEAKTĪVAJIEM 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka arī neaktīvajiem saimnieciskās darbī-

bas veicējiem, kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2015. gada saimnieciskās dar-
bības ienākuma ir mazāks nekā 50 EUR, 2016. gadā būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 
50 EUR apmērā. Tādēļ, lai izvairītos no nelietderīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā, VID 
aicina tos saimnieciskās darbības veicējus, kuri pēdējo gadu laikā ar to vairs aktīvi nenodarbojas 
un ir pieņēmuši lēmumu to arī vairs neatsākt, savlaicīgi – līdz šī gada beigām – informēt VID par 
savas saimnieciskās darbības izbeigšanu. 

To nosaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19. panta 2.1. daļa un Mikrouzņēmumu no-
dokļa likuma 6. panta piektā daļa. Minētie normatīvie akti nosaka, ka minimālais nodoklis no saim-
nieciskās darbības ir 50 EUR. Tas nozīmē, ka saimnieciskās darbības veicējam (t. sk. arī zemnieka vai 
zvejnieka saimniecības īpašniekam), ja tas 2015. gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no 
saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības ienākuma ir mazā-
ka nekā 50 EUR, ir pienākums līdz 2016. gada 16. jūnijam iemaksāt valsts budžetā 50 EUR.

Piemēram, ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību 2000. gadā, pēdējos divos gados 
darbību nav veikusi un nav guvusi ienākumus, tai līdz 2015. gada beigām ir jāiesniedz VID iesniegums 
par izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra.

Veidlapa „Ziņojums par nodokļu maksātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju reģistra” ir pieejama 
VID mājas lapas sadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – „Nodokļu maksātāju reģistrācija”. Šo informāciju 
var iesniegt arī attālināti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu, aizpildīto veidlapu „No-
dokļu maksātāju reģistrācija” noskenējot un iesniedzot elektroniski.

Zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašniekiem atgādinām, ka zemnieku un zvejnieku saimnie-
cības likvidācijas process ir atšķirīgs no VID reģistrētas saimnieciskās darbības izbeigšanas procesa 
un to kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Informācija par zemnieku vai zvejnieku saimnie-
cības likvidāciju pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapas www.ur.gov.lv sadaļā 
„UR Reģistri /Kā likvidēt uzņēmumu/ Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības 
likvidācija”.

Vēršam uzmanību, ka saimnieciskās darbības veicējam minimālais nodoklis (50 EUR) nav jāmaksā, ja:
– taksācijas gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts so-

ciālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā paš-
nodarbinātu personu;

– taksācijas gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;
– saimnieciskā darbība reģistrēta pirmstaksācijas gadā.
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības nav jāmaksā proporcionāli par tām taksācijas gada 

kalendāra dienām, kurās saimnieciskās darbības veicējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī 
pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir iz-
sniegta darbnespējas lapa „B”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām nodokļu maksātājus zvanīt uz VID nodokļu un muitas 
informatīvo tālruni 67120000, vērsties kādā no VID klientu apkalpošanas centriem vai uzdot jautāju-
mus rakstiski VID mājas lapas www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti”.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa tālr. 67122670, 26558389, 67122668, 26351438, 

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2016. GADĀ 
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību 

aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu 
iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām 
izmaiņām, kas stāsies spēkā 2016. gadā. 

No 2016. gada 1. janvāra:
  Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 

370  eiro. Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšana notiks atbilstoši 
normāla darba laika ietvaros mēnesī noteiktām darba dienu stundām un 
apmaksātām svētku dienu stundām, ja darbinieks neveic darbu šajās svētku 
dienās, kas iekrīt darba dienās (saskaņā ar Darba likuma 74. panta pirmās 
daļas 8.  punktu), un apmaksātām pirms svētku dienu stundām, kas iekrīt 
darba dienās (saskaņā ar Darba likuma 135. pantu), ja darbinieks neveic 
darbu šajās stundās. LM katru gadu aprēķinās četru veidu normālā darba 
laika stundu skaitu mēnesī un atbilstošās minimālās stundas tarifa likmes pa 
mēnešiem par nākamo periodu, un publicēs to apmērus LM tīmekļvietnē: 
http://www.lm.gov.lv/text/2525.

  2016. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma 
pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās iz-
dienas pensijas), kuras piešķirtas 2010. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās pa-
lielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, 
piemērojot negatīvu kapitāla indeksu. Turpmāk indekss būs pozitīvs. Pensiju 
pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pār-
skatīto pensijas apmēru noteiks no 2016. gada 1. janvāra un par periodu no 
1. janvāra to izmaksās līdz 2016. gada augustam.

  Piešķirot pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā 
arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensi-
jas) no 2016. gada, pensijas kapitāla aprēķināšanai piemēros izlīdzināto 
pensijas kapitāla aktualizācijas kārtību. Proti, ja pensijas kapitāla aktualizā-
cijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir mazāks 
par skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai piemēros indeksu „1”. Nāka-
mo gadu, kas seko gadiem, kuros minētais indekss bija mazāks par skaitli 
„1”, pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos pozitīvos indeksus aizstās ar 
indeksu „1” līdz gadam, kamēr aizstāto indeksu reizinājums ir lielāks par 
skaitli „1”. Pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem 
apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem piemēros, sākot ar 2009. gadam 
noteikto indeksu, t.i. ar pirmo negatīvo indeksu.

  Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu varēs pie-
prasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās dienas.

  Valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts 
vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%, Nodarbinātības valsts 
aģentūras vakanču portālā būs jāpublicē informācija par izsludinātajiem 
konkursiem uz brīvajām darbavietām. Patlaban informāciju par publiskā 
sektora amatu konkursiem publicē tikai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis”.

  Brīvprātīgā darba organizētājiem būs jānodrošina brīvprātīgā dar-
ba veicēju apdrošināšana nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas 
laikā, ja pastāvēs risks darba izpildītāja drošībai un veselībai, ka arī paaug-
stināts nelaimes gadījumu risks, piemēram, darbā ar toksiskām, kodīgām, 
sprādzienbīstamām vielām, bīstamām iekārtām, u.c.

  Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija, nosakot, ka daudzbērnu 
ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai 
skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst 
vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību.

  Lai mazinātu gadījumu skaitu, kad bērnus šķir no ģimenes, ierosinot 
lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veiks riska no-
vērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informēs 
vecāku par sekām un uzdos vecākam sadarbībā ar sociālo dienestu no-
teiktajā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Tikai tad, 
ja vecāks noteiktajā termiņā kavēsies novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos 
apstākļus un bērna palikšana ģimenē apdraudēs bērna dzīvību un veselību, 
bāriņtiesa lems par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķir-
šanu no ģimenes. Par bērna šķiršanu no ģimenes varēs lemt tikai tad, ja ap-
draudējumu nevarēs novērst ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem (pagaidu 
aizsardzība pret vardarbību, bērna nodošana citas personas, ar kuru bērnam 
ir emocionāla saikne, īslaicīgā aprūpē drošos apstākļos u.tml.).

  1,6 miljoni eiro paredzēti, lai pilnveidotu un uzlabotu tehnisko pa-
līglīdzekļu kvalitāti, kā arī paplašinātu to klāstu cilvēkiem ar invaliditāti.

  Precizēts to cilvēku loks, kuriem Latvijas Republikā ir piešķirami so-
ciālie pakalpojumi un sociālā palīdzība. Tādējādi Latvija aktualizējusi soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējas gan Latvijas pil-
soņiem un nepilsoņiem, gan ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās 
atļauja vai piešķirts ES pastāvīgā iedzīvotāja statuss, gan trešo valstu pilsoņiem. 

2016. gadā palielināsies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām perso-
nām atbalsts. Cilvēkiem, kas ieguvuši trūcīgā statusu vai nonākuši krīzes 
situācijā, pārtikas komplektos papildus līdzšinējiem pārtikas produktiem 
ievietos arī sautētās liellopu gaļas konservus, olu pulveri un kartupeļu biez-
putras pārslas. Tāpat paredzēts jauns komplekta veids gatavās maltītes paga-
tavošanai. To saņems partnerorganizācijas, kas nodrošinās gatavās maltītes 
izsniegšanu (t.s. zupas virtuvēs). Jaunā satura komplektus varēs saņemt pēc 
jaunā pārtikas palīdzības piegādes publiskā iepirkuma noslēgšanās, sākot no 
2016. gada 1. jūnija.

2015. gadā neizdalītos mācību piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes 
situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem varēs 
saņemt līdz 2015./2016. mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jū-
nijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu komplektus varēs 
saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

67021581, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv

No 2016. gada 1. janvāra cie-
tušajiem un to tuviniekiem būs 
pieejams bezmaksas atbalsta tālru-
nis „116006”, kas darbosies katru 
dienu no plkst. 7.00 līdz 22.00, 
nodrošinot iespēju minētajām per-
sonām saņemt emocionālo un psi-
holoģisko atbalstu, kā arī informā-
ciju par tiesībām un citiem atbalsta 
dienestiem. 

Atbalsta tālruņa darbību no-
drošinās biedrība „Skalbes”, ar 
kuru Juridiskās palīdzības admi-
nistrācija ir noslēgusi deleģēšanas 
līgumu. 

Sāks darboties 
noziegumos 

cietušo 
atbalsta 
tālrunis 
116006
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2016.  gada  JANVĀRIS

Novadu apvienības valde nosūta vēstuli partijām 
Oktobrī Novadu apvienības valde nolēma rakstīt vēstuli „Par at-

tieksmi pret jaunu administratīvi teritoriālo reformu” partijām, lai 
gūtu atbildes uz jautājumiem par iecerēto jauno administratīvi teri-
toriālo reformu.  

Pēc valdes lūguma, to publicējam arī Pāvilostas novada informatī-
vajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”.

Par attieksmi pret jaunu administratīvi teritoriālo reformu
Ievērojot, ka neviena politiskā partija pirms Saeimas vēlēšanām 

savā programmā neinformēja par nodomu uzsākt vēl vienu admi-
nistratīvi teritoriālo reformu.

Neskatoties uz to, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs ir piedāvājis vairākus reformas variantus, turklāt jau uzsācis 
konsultācijas ar sociālajiem partneriem un atsevišķām pašvaldībām.

Novadu apvienības valde aicina politiskās partijas paust savu at-
tieksmi būtiskākajos, ar reformu saistītajos jautājumos:

Vai uzskatāt, ka vēl vienas reformas uzsākšanai būtu nepiecie-
šams vēlētāju mandāts? Sagaidāmo seku ziņā vēl viena apvienošana 
tālu pārsniegtu tiešo ietekmi uz nomales efekta attīstību mazajos un 
vidējos novados, netieši tās sekas izjutīs arī lielo pilsētu un refor-
mas autoru izvēlēto apvienošanās centru un nereformējamo novadu 
iedzī votāji (skat. 1. pielikumu).

Vai uzskatāt, ka pirms jaunas reformas uzsākšanas ir nepiecie-
šams analītiski izvērtēt, kāpēc sešos gados pēc iepriekšējās reformas 
nav izpaudušās izveidoto pašvaldību sagaidāmās priekšrocības? Pa-
gaidām iedzīvotāju ienākumi lielajās pašvaldībās neliecina, ka paš-
valdības lielumam ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju labklājību (skat. 
2. pielikumu).

Vai uzskatāt, ka ir nepieciešams mazināt nomales efektu lielākajā 
daļā Latvijas teritorijas, veicināt vienmērīgu teritorijas apdzīvotību? 
Līdz šim veiktās nozaru reformas – valsts iestāžu koncentrācija, ve-
selības aprūpes koncentrācija un plānotā izglītības iestāžu slēgšana 
jau tā ir depopulāciju veicinošs faktors (skat. 3. pielikumu).

Vai uzskatāt, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir nepiecie-
šams veicināt pierobežas teritoriju apdzīvotību? Iecerētie reformas 
pasākumi krasi samazina pierobežas apdzīvotības iespējas. Austru-
mu pierobežai, robežām ar Lietuvu un Igauniju ir gan kopīgas, gan 
atšķirīgas problēmas, bet depopulācija šajās teritorijās apdraud gan 
ekonomiku, gan nacionālo drošību (skat. 4. pielikumu). 

Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis

1. pielikums
Apvienošanās potenciālā ietekme uz reformā neiesaistītajām 
pašvaldībām un uz apvienoto pašvaldību attīstības centriem
Katrā apvienotajā pašvaldībā ievēlētie deputāti cenšas ievērot 

visu novada pagastu un novada pilsētu intereses, tomēr visos ga-
dījumos pastiprinās nomales efekts daļā no novadiem. Optimizējot 
skolu, vietējās administrācijas un pakalpojumu centru izvietojumu, 
plānojot investīcijas, noris koncentrēšanās process. Tādējādi katra 
nākamā apvienošana veicina migrāciju, īpaši no jaunajam centram 
pievienotajām teritorijām.

Kā rāda 2013. gadā veiktais Valsts Reģionālās attīstības aģentūras 
pētījums par reģionālo attīstību, lielākā daļa potenciālo migrantu 
izvēlas doties nevis uz Rīgu (tās apkārtnes novadiem) vai citiem at-
tīstības centriem, bet uz ārzemēm. Tādējādi vēl vairāk sašaurinās 
valsts iekšējais tirgus, nenotiek augsti apmaksātu darbavietu radīša-

na, pasliktinās sociālo jautājumu risināšana visās pašvaldībās līdz ar 
kopējo pašvaldību ienākumu kritumu un sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu bāzes sarukumu.

Lielas teritorijas daļas depopulācija apdraud nacionālo drošību, 
tas attiecas uz visām, ne tikai reformējamajām teritorijām. 

2. pielikums
Novadu reformas gaitā izveidoto lielo pašvaldību un mazo 

pašvaldību sekmju salīdzinājums
Ja reforma tiek īstenota iedzīvotāju labā, tad reformas gaitā 

reformējamo teritoriju iedzīvotājiem jākļūst bagātākiem. Samērā 
labi šo bagātību raksturo pašvaldības „pašas ieņēmumi” – 
pašvaldībai nodalītās teritorijā reģistrēto iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa daļas un nekustamā īpašuma nodokļa summa. Ja kādas 
teritorijas ir veiksmīgi apvienotas, tad jaunajā teritorijā iedzīvotāju 
bagātībai būtu jāpieaug straujāk, nekā mazāk veiksmīgi reformētajās 
teritorijās.

Pirms lemt par iepriekšējās politikas turpināšanu, būtu 
jāsalīdzina, vai pirmajos sešos gados pēc iepriekšējās reformas tās 
pamatojumā pieņēmumi ir apstiprinājušies.

Iepriekšējās reformas gaitā tika izplatīti vairāki mīti:
1) Mīts, ka lielākajām pašvaldībām ir lielāki pašu ieņēmumi uz 

vienu iedzīvotāju (pašlaik trīs lielākās pašvaldības – Rīga, Rēzek-
ne un Daugavpils atrodas attiecīgi 10., 70. un 81. vietās, apvienojot 
25 pagastus Rēzeknes novadā, ieņēmumi nav lielāki, kā netālu eso-
šajos mazajos novados – Riebiņos vai Baltinavā).

2) Mīts, ka mazākajām pašvaldībām ir lielāki nelietderīgie izde-
vumi, kurus tās tērē savas administrācijas uzturēšanai, nesniedzot 
iedzīvotājiem pakalpojumus (mazās pašvaldības atbilstoši racionā-
lai organizācijas struktūrai pakalpojumus iegrāmato administratī-
vajos izdevumos, lielās – nozaru izdevumos, bet tas nebūt neliecina 
par nelietderīgiem tēriņiem mazajās pašvaldībās).

3) Mīts, ka mazākās pašvaldības neprotot apgūt centralizētās in-
vestīcijas (ES fondus). Patiesībā tiek pieņemti diskriminējoši Minis-
tru kabineta noteikumi, kas mazākām teritorijām kavē piedalīties 
pašām, vai sadarbojoties lielākajā daļā programmu.

Pašlaik reformas propaganda ir uzsākta tieši ar šiem mītiem, 
kuri maz informētiem lasītājiem, klausītājiem vai TV skatītājiem 
šķiet ticami. Ja reformu iniciatoriem būtu patiesa vēlme uzlabot 
situāciju novados, tad vajadzētu izvērtēt faktorus, kāpēc pirmajos 
sešos gados pēc reformas iepriekš noteiktās ieceres nav īstenojušās, 
kādi ir apstākļi, kas to nosaka un kādas kļūdas ir pieļautas. Teorētis-
ki pastāv mēroga efekts – apvienojot finanšu, materiālos un intelek-
tuālos resursus var panākt augstāku produktivitāti, taču vajadzēja 
noskaidrot, kas īsti ir noticis ar šīm lielajām pašvaldībām, kāpēc tur 
nav izpaudušās pozitīvās iespējas.

Nav arī pagājis pietiekams laiks, lai izvērtētu esošo novadu po-
tenciālu. Daudzos novados vēl turpinās strukturālās reformas, kuru 
izvērtēšanai nepieciešams šīs reformas pabeigt.

3. pielikums
Nomales efektu veicinošie faktori

Iepriekšējās reformas gaitā tika panākta vienošanās ar valdību 
par finanšu izlīdzināšanas reformu, kas garantētu visām pašvaldī-
bām stabilus ienākumus, salīdzinot ar valsts ienākumiem. Ja iedzī-
votāju ienākuma nodokļa likme tiktu aprēķināta atbilstoši stabilai 

proporcijai valsts un pašvaldību ienākumos, tad katra pašvaldība 
būtu ieinteresēta palielināt savus patstāvīgos ieņēmumus. Aizbildi-
noties ar pasaules ekonomisko krīzi, valdība solījumu neizpildīja, 
bet jaunais finanšu izlīdzināšanas likums vēl vairāk pasliktinās ieņē-
mumus veselos reģionos un teritorijās ar zemākiem ieņēmumiem.

Tie iepriekšējie attīstības centri, kam pievienoja pašvaldības – 
saņēmējas no finanšu izlīdzināšanas fonda bija lielākie zaudētāji. 
Kaut arī šie zaudējumi daļēji tika kompensēti ar īslaicīgām speciā-
lām dotācijām no izlīdzināšanas fonda un mazos novadus diskrimi-
nējošu investīciju politiku, tomēr apvienoto pašvaldību ekonomis-
kais pamats – savu ienākumu palikšana teritorijā tika iedragāts. Uz 
lielo novadu, kam centrā pilsētas, rēķina valdība uzsāka pašvaldību 
kopējo ieņēmumu samazināšanas procesu.

Veiktā slimnīcu tīkla optimizācija un ātrās palīdzības reorgani-
zācija ir pasliktinājusi veselības aprūpes pieejamību, tādējādi vei-
cinot depopulāciju, īpaši kvalificēta darbaspēka un jauno ģimeņu 
aizbraukšanu. Papildinot ar investīciju un administrācijas koncen-
trāciju, ko izraisīs kārtējā apvienošana, dzīve lielākajā daļā novadu 
kļūs vēl mazāk pievilcīga.

Līdzīga ietekme uz depopulāciju būs skolu tīkla optimizācijai. 
Skolas pakāpeniski tika slēgtas jau iepriekšējās reformas rezultātā, 
jaunie valdības noteikumi atņem valsts finansējumu uz vienu skol-
nieku skolām ar mazajām klasēm, kas papildus veicinās depopulāciju.

Līdzīga ietekme ir valsts sadalīšanai attīstības centros un pārējās 
teritorijās. Eiropas investīcijas tiek novirzītas galvenokārt attīstības 
centriem, iespējas saņemt finansējumu attīstībai nav atkarīga no 
projektu kvalitātes, bet no politiski nolemtas iekļaušanas vai neie-
kļaušanas sarakstā. Šāda politika skar ne vien infrastruktūru, bet 
arī iespējas saņemt kredītus uzņēmējdarbībai, jo valsts atbalsta trū-
kums ir signāls privātajām bankām nedot kredītus mazās un vidējās 
uzņēmējdarbības attīstībai „bezperspektīvajās” teritorijās.

Situācijas absurdumu raksturo fakts, ka no desmit teritorijām ar 
lielākajiem pašu ienākumiem uz vienu iedzīvotāju astoņas ir ārpus 
„perspektīvo” pašvaldību saraksta.

4. pielikums
Paātrinātas depopulācijas pierobežā potenciālā ietekme

Līdzšinējā reģionālā politika nav veicinājusi apdzīvotību piero-
bežā. Arvien vairāk ciemi un apdzīvotas vietas tiek pamestas.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, visi austrumu pierobežas de-
populāciju veicinošie pasākumi kopumā (ieskaitot jaunu ATR) rada 
valsts saglabāšanas apdraudējumu, ja no ārvalstīm Latvijā tiktu in-
spirēts hibrīdkarš.

Tāpat paātrināta depopulācija pierobežā neļauj organizēt efek-
tīvu Eiropas ārējo robežu aizsardzību pret bēgļiem. Tas potenciāli 
pastiprina musulmaņu fundamentālistu ierašanās varbūtību, tam 
sekas var būt terorisms un politiskā destabilizācija.

Latvijai īpašas briesmas rada apstāklis, ka sabiedrības integ-
rācijas process vēl ir pusceļā. Liela daļa no nepilsoņiem joprojām 
apzināti neizvēlas pilsonību (neuzskata par nepieciešamu juridiski 
nostiprināt savu piederību Latvijas Republikai). Šajos apstākļos de-
populācija atbrīvo vietu liela daudzuma bēgļu ieplūšanai, kas kļūtu 
par papildus politiskās destabilizācijas faktoru.

Nomales efekts izpaužas arī pierobežā ar Lietuvu un Igauniju. Šo 
teritoriju depopulācija samazina Latvijas dabas resursu un zemes 
izmantošanu produktīvai ekonomikai, tāpat veidojas zonas, ko po-
tenciāli var aizņemt nevēlami imigranti.

Pakalpojumu punktu atskaite
Rādītāji  2015. gadā  
Nr.
p. k. Vieta Iedzīvotāji, kuri 

izmantojuši pakalpojumus
Iedzīvotāji, kuri izmantojuši 

pakalpojumus ar atlaidi
Iedzīvotāji, kuri izmantojuši 
pakalpojumus par samaksu Kopā iekasēts euro

1. Saka 86 40 43 41.20

2. Rīvas 333 171 162 214.10

3. Ploce 681 278 403 428.70

kopā 1100 489 592 684.00

Apmeklējumi

Mēneši Saka
apm.

Rīva
apm.

Ploce
apm.

Pak. sniegš. ar atlaidi Pak. sniegš.
par maksu Iekasēta nauda Izlietots

pulveris kg

Saka Rīva Ploce Saka Rīva Ploce Saka Rīva Ploce Saka Rīva Ploce
janvāris 6 33 56 4 20 37 2 13 19 2.00 17.50 20.70 8.44 5.8 9.43
februāris 8 30 56 0 15 24 4 15 32 3.40 20.20 33.70 0.7 2.5 2.88

marts 18 28 54 10 18 30 8 10 24 6.20 13.60 23.10 1.4 2.3 2.6
aprīlis 7 25 70 4 13 30 2 12 40 2.00 16.10 40.40 0.56 2 3.8
maijs 8 27 74 4 12 24 4 15 50 5.80 21.00 48.50 0.84 2.5 2.5
jūnijs 18 32 39* 10 19 15 8 13 24 9.60 17.50 25.10 2 3 1.9
jūlijs 6 24 63 0 12 19 6 12 44 2.20 15.40 44.50 0.7 2 3

augusts 2 45 59 1 16 20 1 29 39 1.40 35.60 44.40 0.2 3.9 2.6
septembris 2* 35 52 2 16 21 2 19 31 2.40 24.70 33.20 0.5 2.6 3.3

oktobris *** 24 69 *** 14 22 *** 10 47 *** 13.30 54.30 *** 2.5 4.5
novembris ** 15 58 ** 7 21 ** 8 37 ** 11.20 43.00 ** 2.5 3.5
decembris 11 15 31* 5 9 15 6 6 16 6.20 8.00 17.80 0.2 1.5 1.8

*     atvaļinājums
**   izbeigtas darba attiecības
*** nav iesniegta atskaite

SOCIĀLAIS 
DIENESTS ZIŅO

Decembra mēnesī piešķirts 14 ģimenēm 
trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei piešķirts 
pamatpabalsts, 3 ģimenēm piešķirts mazno-
drošinātās ģimenes statuss, 5 personām pie-
šķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 
15  ģimeņu 31 bērnam piešķirti atvieglojumi 
bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, 2 iedzī-
votājām piešķirti asistenta pakalpojumi, 7 ģi-
menēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai 
piešķirts pabalsts pases kārtošanai. 

Informācija 
iedzīvotājiem!

Kļūdas labojums – iepriekšējā avīzes nu-
murā bija minēts nepareizs sociālās darbinieces 
darba laiks:
 iedzīvotājus pieņems – pirmdienās, 

trešdienās no plkst. 9.00 līdz  plkst. 12.30 un 
plkst. 13.00 līdz 16.30.

Vecāki, kuri neapmeklēja Ziemassvētku pa-
sākumus bērniem Vērgales un Pāvilostas kul-
tūras namā, aicināti saņemt saldumu pakas pie 
sociālā dienesta darbiniecēm.

Sociālā dienesta vadītāja 
Ildze Balode
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Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evaņģēlis-
ki luteriskā draudzes svētdienas skola kopā ar 
Sakaslejas luterāņu draudzes bērniem 28. de-
cembrī rīkoja kopīgu Ziemassvētku pasākumu. 
Pasākuma norises vieta bija maizes ceptuve 
„Ievlejas”, kur mūs laipni uzņēma Pētersonu 
ģimene. 

Iesākumā visi bērni aktīvi piedalījās pi-
parkūku sagatavošanā, kuras vēlāk tika izcep-
tas lielajās maizes krāsnīs. Turpinājumā gan 
bērniem, gan pieaugušajiem tika dota iespēja 
parādīt savus sagatavotos priekšnesumus. Pēc 
tam visi devās uz mežu, lai barotavā nogādā-
tu iepriekš sagatavotu pārtiku meža zvēriem. 
Kad tas tika izdarīts, turpat netālu – zem lielas 
egles – tika atrastas ragavas ar  Ziemassvētku 
paciņām. Ar lielu prieku bērni kopīgi tad arī 
lielās ragavas izvilka no meža ārā un aizvilka 

līdz ceptuvei, kur paciņas tika 
izdalītas.

Tā bija viena no pirmajām īs-
tajām ziemas dienām šinī gadā 
ar zilām debesīm, nelielu salu 
un pirmo sniegu. Tas mazajiem 
svinētājiem deva iespēju gan 
kārtīgi izpikoties, izbraukāties 
ar ragavām, un, ja īpaši pavei-
cās, iepikot arī kādu no vecā-
kiem. Pasākumā piedalījās abu 
draudžu mācītāji, bērni un viņu 
vecāki. Kopīgā Kristus dzimša-
nas svētku svinēšana bija izde-
vusies!

Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila 
ev. lut. draudzes mācītājs

Andris Brikšķis

Svētdienskolas bērnu Ziemassvētki
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DZINTARU IELA JAUNĀ VEIDOLĀ
Pāvilostas novada domes Koku ciršanas komisija 2015. gada novembra sēdē pēc publis-

kās apspriešanas oktobrī nolēma, lai uzlabotu Dzintaru ielas apstādījumu kvalitāti, nozāģēt 
4 daļēji bojātus bērzus Dzintaru ielas labajā pusē (virzienā no pilsētas centra) posmā no Celt-
nieku ielas līdz autobusu pieturai pie skolas un 3 daļēji bojātus bērzus Dzintaru ielas kreisajā 
pusē (virzienā no pilsētas centra) posmā no Torņa ielas līdz Celtnieku ielai.  Nocirsto koku 
vietā tiek plānots stādīt liepas. Domājams, daudzi ievērojuši Dzintaru ielas jauno veidolu.
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PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLAS NOTIKUMI DECEMBRĪ
1. decembrī Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sniedza koncertu „Palīdzē-

sim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostas sociālās aprūpes centrā. Koncertā skanēja 
gan klavieres, gan vijoles, gan akordeons un dziesmas. Ar mums kopā muzicēja arī akordeona spēles 
meistari Haralds Lukševics un Aivars Kažis – paldies par skaistām melodijām! 

15. decembrī Vērgales pamatskolas mūzikas klasē pulcējās Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi
uz Ziemassvētku koncertu. 

Koncertā piedalījās 
skolotājas Anitas Ceras 
audzēknes – Denija RU-
SIŅA (1. kl.), Paula Lore-
ta BRĒDIĶE (2. kl.), Vik-
torija Edija VIHMANE 
(2. kl.), Arnita APLOKA 
(3. kl.), Rūta KLĀSĒNA 
(3. kl.), Sanija Monta 
BRĒDIĶE (5.  kl.) un 
Elīna MILTIŅA (5. kl.), 
izpildot dažādus skaņ-
darbus. Ar īpašu priekš-
nesumu četrrocīgi uzstā-
jās 5. klases audzēknes 
Sanija un Elīna. Pēc liecī-
bu saņemšanas skolotāja 
Anita Cera un Pāvilostas 
Mūzikas skolas direktore 
Inga Šnore pateicās au-

dzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu un vēlēja priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! 

Vita Braže

16. decembrī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi aicināja uz koncertu „Kopā Zie-
massvētkos”. Satraukums un prieks virmoja gaisā – bērni bija gatavojušies šim pasākumam. Klausītā-

jiem bija iespēja 
dzirdēt ne tikai kla-
sisko un tradicionālo 
Ziemassvētku mūzi-
ku klavieru, vijoļu, 
akordeona un ģitāras 
skanējumā. 

Šoreiz muzicēja 
arī ģimeņu ansambļi: 
māsiņas Brēdiķes – 
Sanija un Madara, 
kā arī Niedoliņas  – 
Antra un Paula, 
ceram ka nākotnē 
varēsim iesaistīt arī 
vecākus. Vokālais 
ansamblis skolotājas 
J. Doroņinas vadībā 
izpildīja J. Nikoļskas 
dziesmu „Dzimis” 
krievu valodā, bet 

noslēgumā Loreta Krafta, Krista Ziemele, Marta Vītoliņa un Agate Štokmane nodziedāja dziesmu 
„Vai tu esi dzirdējis”.

Pateicamies vecākiem par atbalstu pasākumos, kuru decembrī bija daudz – gan Pāvil ostas 
sociālās aprūpes cen-
trā, gan Pāvilostas 
novadpētniecības 
muzeja un Pāvilos-
tas PII „Dzintariņš” 
pasā kumos, Ziemas-
svētku tirdziņā, gan 
Sakaslejas baznīcas 
Ērģeļu un mūzikas 
attīstības fonda Zie-
massvētku koncertā 
kopā ar Uldi Marhi-
lēviču.

Novēlam 
2016. gadā 

veselību un izturību!

Direktore 
Inga Šnore
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Mēģinājumā ar Uldi Marhilēviču.



11

2016.  gada  JANVĀRIS

„Ceļojums pa zinību pasauli”  
Pāvilostas vidusskolā

Jau otro mācību gadu semestra noslēgumā, kad vērtējumi liecībā ir izlikti, organizējam alternatīvās 
mācību stundas – mācību procesā  izmantojam  savādākas metodes. 

Šajā reizē  mācību priekšmetu metodiskās komisijas bija sagatavojušas 8 pieturas, kurās 5.–12. klašu 
skolēni vēroja un paši veica  eksperimentus, veidoja kolāžas, spēlēja atraktīvas spēles, sportoja, dziedāja. 

Katrā pieturā skolēni uzkavējās 20 minūtes. Skolēniem ļoti patīk šāds mācīšanās veids, jo ir iespēja 
apgūt kaut ko jaunu ārpus noteiktās mācību vielas. Uzrunājām arī skolēnus vadīt kādu staciju, jo viņiem 
ārpus stundām ir dažādas intereses un aizraušanās. Priecājamies, ka mūsu aicinājumam atsaucās divi 
skolēni no 8. klases – Mihaēls Doroņins un Toms Štrāls, kuri, izmantojot informācijas tehnoloģijas, rā-
dīja ar fiziku saistītus eksperimentus un uzdeva āķīgus jautājumus. Paldies viņiem par atraktīvu un in-
teresanti sagatavoto pieturu! Zēni nāca pie atziņas, ka skolotāja darbs nemaz nav tik viegls un ka panākt 
disciplīnu arī nav tik vienkārši, taču arī turpmāk labprāt iesaistīsies stundu vadīšanā citiem skolēniem. 
Citā reizē ceram, ka šiem diviem zēniem  pievienosies arī citi. 

Paldies arī skolotājiem par izdomu un ieguldīto darbu alternatīvo stundu sagatavošanā un vadīšanā!
Aina Jakovļeva, direktores vietniece izglītības jomā

Pavisam nemanot pagājis 1. mācību semestris, 
un klāt ir Jaunais gads. Šis ir ļoti saspringts laiks 
gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolēni vēl pēdē-
jās dienās cenšas uzlabot sekmes, kā arī visapkārt 
notiek dažādi pasākumi, kuros gribas piedalīties.

Izvērtējot mācību rezultātus, mēs varam būt 
gandarīti, ka mūsu skolā ir  vairāki skolēni, kuri 
uzrāda augstus sasniegumus mācībās un aktī-
vi darbojas ārpusstundu aktivitātēs, bet diemžēl  
13 skolēniem vajadzētu arī  Ziemassvētku vecīša 
„žagariņu”, jo liecībā ir arī nepietiekami vērtējumi. 
Jācer, ka nākošajā semestrī viņi saņemsies un 
mācību gadu varēs pabeigt ar gandarījumu. 

Sveicam mūsu skolas izcilniekus un teicam-
niekus: 

  Valtu Entoniju DRIŠLJUKU (1. klase)
  Petru Perellu GRIŠKĒVIČU (2. klase)
  Gabrielu VAGOTIŅU-VAGULI (3. klase)
  Madaru BĒRZNIEKU (3. klase)
  Martu ZAMARĪTI (6. klase)

Pirmā semestrī labas un teicamas sekmes 

(atzīmes 7–10) liecībā ieguvuši sekojoši skolēni:
1. klase – Elza Eleonora Zariņa, Evelīna Za-

riņa, Jūlija Šeiko, Kristaps Kristofers Vējkājs, 
Samanta Zveja, Katrīna Antonoviča.

2. klase – Gerda Lācīte, Emīls Kurčanovs, 
Nikola Pūpoliņa. 

3. klase – Alise Ozola, Rainers Zamarītis.
4. klase – Rihards Buncis, Kristians Roberts 

Gertsons, Rihards Ķepsnis, Valters Videnieks.
5. klase – Elīna Freidenfelde,  Alise Aleksandra 

Griškēviča, Elizabete Kiričenko, Fiona Fēbe Lūse, 
Elvita Uzare.

7. klase – Sanija Bērziņa. 
8. klase – Mihaēls Doroņins. 
9. klase – Kristiāna Šeiko. 
10. klase – Diāna Šlangena. 
12. klase – Evita Jakovļeva, Kristaps Klaks.

Jaunajā gadā novēlu izturību, 
 gribasspēku un labas sekmes!

Aina Jakovļeva, 
direktores vietniece izglītības jomā

PIRMĀ SEMESTRA NOSLĒGUMS 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS 
AKTUALITĀTES

„HIV NEŠĶIRO – TAS ATTIECAS ARĪ UZ TEVI”
Pāvilostas vidusskola atsaucās Slimību profilakses un kontroles centra aicinājumam iesaistīties in-

formatīvajā kampaņā „HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!”, kā rezultātā tika saņemti vairāki materiāli 
gan drukātā, gan arī elektroniskā formātā.

Informatīva stunda 10.–12. kl. notika 2. decembrī – dienu pēc Pasaules AIDS dienas. Esam pārlieci-
nātas, ka ar šo vienreizējo kampaņu neapstāsimies, jo jaunieši bija patiesi ieinteresēti. Patīkami, ka vēl 
nākamajās mācību stundās viņi turpināja diskusijas ar citiem skolotājiem. Un jāsaka, ka mums par lielu 
pārsteigumu, lielākā daļa skolēnu nezināja par visiem iespējamajiem inficēšanās riskiem.

Daiga Jēkabsone

EIROPAS GADA ATTĪSTĪBAI EYD2015 NOSLĒGUMA PASĀKUMS
4. decembra rītā mūsu skolas 10. klase devās uz Rīgu – uz Eiropas gada attīstībai EYD2015 noslēgu-

ma pasākumu. Jūs jautāsiet, kas tas ir? Tas bija milzīgi apjomīgs projekts visa gada garumā ar dažādiem 
konkursiem, ceļojošām izstādēm, informatīvām lekcijām, filmām un vēl visu ko par to, ka attīstības 
sadarbība ir ne tikai solidaritāte un palīdzības sniegšana, bet arī stāsts par to, kā mēs dzīvojam. Ikkatrs 

ar savu rīcību var ietekmēt savas un citu valstu attīstību. Vai Tu esi kādreiz aizdomājies, kas veicinātu 
pasaules attīstību? Vai Tu zini, kā ir iespējams samazināt nabadzību un nodrošināt mieru mazāk attīstī-
tajās valstīs? 2015. gada Tēmas izvēle saistīta ar to, ka 2015. gadā noslēdzas ANO Tūkstošgades attīstības 
mērķu sasniegšanas termiņš un starptautiskajai sabiedrībai jāvienojas par jaunu attīstības sadarbības 
mērķu ietvaru nākošajiem 15 gadiem. 

Lielisko iespēju piedalīties šajā pasākumā sagādāja mūsu Annija Ansone. Pirms kāda laiciņa meitene 
internetā uzgāja konkursu „Izstāsti man savu pasaules stāstu” un uzrakstīja eseju. Kā balvu par labiem 
panākumiem Annija saņēma uzaicinājumu doties uz minēto pasākumu, ņemot līdzi visus savus klases-
biedrus (pie kam, degvielas izdevumus sedza rīkotāji). 

Pasākums bija ļoti visaptverošs, diskusijās piedalījās ļoti daudzu jomu pārstāvji, diskusijas vadīja 
žurnālists Sandijs Semjonovs, atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Steinbu-
ka, kā arī grupa „Carnival Youth”.

Diskusijas un prezentācijas galvenokārt bija par godīgu tirdzniecību, par pārtikas apriti un patēriņu, 
par nabadzību, un, principā, par to, ka mēs vēl esam tā paaudze, kura var glābt mūsu planētu. Paralēli 
sarunām, citā telpā tika demonstrētas filmas par šīm pašām tēmām.

10. klases meitenes saka Paldies Annijai par jauko dienu un iespēju tikties ar grupas „Carnival You-
th” puišiem.

Klases audzinātāja Daiga Jēkabsone

„ESMU REDZAMS – ESMU DROŠS!”

9. decembrī mūsu skolā viesojās Valsts policijas Kurzemes reģiona darbinieki, lai ar dāvanām sveiktu 
piecus 3. klases skolēnus par dalību zīmējumu konkursā „Esmu redzams – esmu drošs”.

Balvas saņēma Gabriela Vagotiņa Vagule, Rainers Zamarītis, Patrīsija Vanesa Rudzīte, Roberts Vaš-
kus un Alise Priedoliņa.

Klases audzinātāja Agrita Valkaša

Pāvilostas Mākslas skolā 
izvērtē pirmo mācību pusgadu

Aizputes Mākslas skola sadarbībā ar „Mārtiņa Freimaņa 
fondu” rīkoja tēlniecības konkursu ,,Dziesma”, kurā dalībnie-
ki pēc savas izvēles veidoja telpisku darbu kādai no Mārtiņa 
Freimaņa sarakstītajām dziesmām. 

Konkursam tika iesūtīti 125 tēlniecības darbi no 20 Latvijas 
Mākslas skolām. Pāvilostas Mākslas skolu pārstāvēja 5. kursa 
audzēkne Diāna Šlangena ar darbu ,,Spoku balle pilī”. Kopvēr-
tējumā Diāna 15–16 gadu vecuma grupā ieguva 3. vietu.

16. decembrī Mākslas skolas audzēkņi saņēma pirmā pus-
gada liecības. Ar diplomiem, atzinībām un nelielām dāvani-
ņām tika sveikti labākie audzēkņi mācībās, kā arī Ziemassvēt-
ku kartiņu konkursa uzvarētāji. Vislabāk mācībās bija veicies 
3. kursa audzēknēm Martai Zamarītei un Antrai Niedoliņai, 
viņām liecībās tikai teicamas atzīmes! Ziemassvētku kartiņu 
konkursā 1. vietā Martas Zamarītes, 2. vietā Antras Niedoli-
ņas, bet 3. vietā Ingas Šlangenas darbs. Bet audzēkņu vērtēju-
mā visvairāk balsu ieguva Baibas Gluzdas un Ingas Šlangenas 

darbi. Veiksmīgākos darbus Mākslas skola izmantoja, sūtot kā  Ziemassvētku apsveikumus.
Pēc liecību saņemšanas audzēkņi izrādīja lielu interesi, gatavojot sev daudzkrāsainas svecītes.

Inita Zingnika,   
Mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāja

Klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Pāvilostas vidusskolas sākumskolas skolēni nu jau 
3. gadu iesaistījās labdarības pasākumā un 16. decembrī 
devās uz veco ļaužu pansionātu, lai iepriecinātu un sasil-
dītu iemītnieku sirdis.

Skolēni rosījās savās meistardarbnīcās. Tapa nelielas 
dāvaniņas: bērni dziedāja dziesmiņas, skaitīja dzejolīšus 
un dāvināja pašgatavotas apsveikuma kartītes, kas bija 
izšūtas spožiem diedziņiem.

Labdarības pasākums „Sasildīsim līdzcilvēku sir-
dis” vairo bērnos līdzjūtību, cieņu, sapratni pret citādo, 
sirmo, slimo, vientuļo!

Sākumskolas skolotāja 
Inta Priedoliņa

Diānas Šlangenas darbs
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Vērgales PII „Kastanītis” 
ir saņēmis GODA RAKSTU!

Ar prieku varam paziņot, ka Vērgales PII „Kastanītis” ir saņēmis GODA RAKSTU no Rūķupes Rū-
ķiem un Ziemsvētku vecīša par RŪĶSIRDĪBU UN DĀVINĀŠANAS PRIEKA VAIROŠANU!

Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem un vecākiem, kuri kopā ar saviem bērniem atsaucās Rūķ-
upes Rūķu aicinājumam „Piepildīt Lielo dāvanu maisu”. Savukārt visi bērnudārza bērni saņēma ielū-
gumus uz Rūķupes Ziemassvētku pasākumiem un var apmeklēt kādu no tiem 19. vai 20. decembrī. 
Personai ar ielūgumu ieeja ir bez maksas.

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde

Ziemassvētki Vērgales pamatskolā
Vērgales pamatskolā aizvadīts pirmais mācību pusgads, tādēļ 18. decembrī skolēni pulcējās Vērga-

les kultūras namā uz svētku pasākumu. Vispirms Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks un viņa 
vietniece Anda Blūmane pasniedza Pateicības rakstus tiem skolēniem, kuri pirmajā semestrī mācījušies 
labi un teicami.

Un tie ir:
1. klase – Ralfs HELMŠTEINS, Ance MATISONE, Madara MIZĒNA, Elīza Marija NADJAKA, Rin-

alds PRIEDOLS.
2. klase – Marta VĪTOLIŅA, Madara BRĒDIĶE, Paula Loreta BRĒDIĶE.
3. klase – Rihards NOVADS, Kristers Marats ĶUŅĶIS, Roberts INDRIEKUS, Arnita APLOKA, 

Gundega MATISONE, Mārtiņš LAGZDIŅŠ, Reinis VĪTOLIŅŠ.
4. klase – Amanda TROFIMOVA, Džeina ŠERVINCKA.
5. klase – Emīls SĪPOLS, Miks KALĒJS, Aleksis PETRAUSKS, Karīna BALODE.
6. klase – Sanija Monta BRĒDIĶE, Eva VĪTOLIŅA, Elīna MILTIŅA.
7. klase – Ieva JĒCE, Andris JĒCIS, Paula PELNĒNA, Haralds MUCENIEKS.
8. klase – Toms RUMPIS, Jānis DUNKERS, Markuss GEDMINS, Marija PETRAUSKA, Elvita 

PETRAUSKA.
9. klase – Jolanta KUČINSKAITE, Saiva ZAUERE, Laura PIRKTIŅA, Viesturs KAŽIS, Dace DU-

NAISKA.
Skolēni un skolo-

tāji bija sagatavojuši 
svētku koncertu  – 
dziesmas, dejas, kla-
vierspēles priekšnesu-
mus un teātra izrādes. 
1. klases skolēni pa-
stāstīja, ko Zaķis dara 
brīvdienās. 2.  klases 
meitenes nodejoja 
Sniegpārsliņu deju, 
bet visa klase kopā 
stāstīja un rādīja par 
Kurmīša dzīvi ziemā. 
Savukārt 3. klase pa-
rādīja piecus uzvedu-
mus par Pļunduri un 
Putnubiedēkli, pēc 
latviešu valodas stun-
dās sacerētajiem dar-
biem. Bet pārējās kla-
ses piedalījās pasakas „Runcis zābakos” uzvedumā. Skatītāji varēja vērot izmanīgā Runča un pārējo tēlu 
gaitas katras klases skatījumā. Visiem labi zināmā pasaka tika uzvesta gan klasiskajā, gan modernajā 
variantā, šur tur ievijot arī pa kādam Ziemassvētku motīvam.

Bet svētku noslēgumā pats gaidītākais brīdis – Ziemassvētku vecīša ierašanās. Šogad viņš bija ļoti 
moderns un atraktīvs, jo pēc sasveicināšanās uzreiz aicināja uz skatuves 2., 4., 5., 6. un 8. klases sko-

lotājas, lai kopīgi iemā-
cītos dažus vienkāršus 
deju soļus. Noslēgumā 
uz aktīvu izkustēšanos 
deju ritmos tika aicinā-
ti arī pārējie klātesošie. 
Saņemot dāvanas bērni 
Ziemassvētku vecītim 
sniedza priekšnesumus 
un skaitīja dzejoļus.

Vita Braže
 Plašāku foto apskatu 
skatieties
www.pavil osta.lv
sadaļā „Fotogalerijas”

Ciemos pie Rūķu mammas Apriķos
Mūsu aizraujošais vakara piedzīvojums sākās ap krēslas stundu 10. decembra vakarā. Mūsu gala-

mērķis bija tīts biezā noslēpumu miglā, kuru izkliedēja mūsu vietējās klases baumas. Proti, slepenā 
informācija vēstīja, ka mēs braucam uz nomaļu Rūķu muzeju. Protams, iekāpjot autobusā (kuram bija 
lemts mūs nogādāt galamērķī) neliela intriga kaut kur gaisā tomēr novirmoja. Jo, par to kas, kur un kā, 
nevienam nebija īstas pārliecības.

Kad izkāpām no siltā autobusa, mūs sagaidīja auksts ziemeļu vējš. Izkārtne pie tuvējās ēkas liecināja, 
ka atrodamies blakus Apriķu muzejam. Pēkšņi mūs uzrunāja laipna balss. Pagriežoties mēs ieraudzījām 
neliela auguma sievieti, kuru uzlūkojot radās jautājums – Vai mums tiešām blakus stāv cilvēks? No sā-
kuma līdz galam šis labestības iemiesojums atgādināja Rūķu sievieti. Viņas smaidīgā seja aicināja mūs 
ienākt. Nams nebija no siltākajiem (vismaz sākumā tā šķita). Pēc garderobes mūsu nākamais apstāšanās 
punkts bija neliela, sveču apgaismota istabiņa. Istaba bija apmēbelēta daiļām, senām koka mēbelēm.

Rūķu māte mūs uz-
vedināja uz pārdomām 
par seno latviešu Zie-
massvētku svinēšanu 
un tradīcijām. Pēc pā-
ris minūtēm, nedaudz 
apmulsuši, sekojām 
smaidīgajai rūķienei tā-
lāk. Rūķene mūs izveda 
cauri mirdzošiem vār-
tiem, aiz kuriem mūs 
sagaidīja īsta sapņu tel-
pa. Istabas vidū kūrās 
milzīgs siltumu izsta-
rojošs kamīns, palodzes 

bija izrotātas mirdzošām lampiņām, no griestiem nokarājās lielas „sniega” bumbas un malā slējās balts 
sniegavīrs. Sildoties pie kamīna, mūs sagaidīja ne tikai sniegavīrs, bet arī pati Sniegbaltīte un Rūķu 
mātes labais palīgs. Arī viņas mūs sagaidīja smaidošām sejām, un rezultātā mēs tikām pie nelielas dāva-
niņas uz noteiktu laiku – rūķu cepures.

Tālāk mūs gaidīja lieli pārsteigumi. Sniegbaltīte un Rūķu sievietes mums parādīja 4 apslēptus rūķu 
ciematiņus. Vienā risinājās pavasara joki, otrā vasaras nebēdnības, trešajā rudens vieglā melanholija, 
bet ceturtajā ziemas lielie prieki. Savukārt, paši iedzīvotāji Rūķi izskatījās tik dzīvi un sparīgi, ka man 
neradās šaubas, ka tie ir dzīvi, nelielas burvestības rezultātā sastinguši Rūķi. Varētu likties, ka jau ar to 
ir gana. 

Bet, mūsu jauniegūtie 
draugi turpināja pārsteigt. 
Sniegbaltīte aizveda mūs 
parādīt apburto mežu, 
pa kuru pašai reiz nācies 
skriet. Mežs bija piepil-
dīts putnu dziesmām un 
malās stāvēja Rūķīši – 
nebēdnīgi, tomēr stingri 
smaidīdami. Turpināju-
mā mēs uzcepām pipar-
kūkas, uztaisījām kartiņas 
tuviniekiem, lasījām rūķu 
atstātās zīmes un... tālāk 
sekoja pats labākais! Rūķu 
māte uzveda mūs augšup 
pa kāpnēm līdz kādai bē-

niņistabai. Vidū tai dega trīs Adventes svecītes. Rūķu māte apsēdās uz senlaicīga krēsla un aicināja mūs 
pārējos apsēsties uz grīdas noliktajiem spilveniem. Rokā Rūķu mātei bija pasaku grāmata. Mēs norimuši 
un apmulsuši apsēdāmies un sākām klausīties Rūķu mātes stāstos un pasakās. Aiz loga gaudoja vējš, bet 
iekšā bija silts. Mēs klausījāmies Rūķu mātes stāstos un fonā skanēja kāda man nedzirdēta melodija. Pār 
mums pārslīdēja romantiskas Ziemassvētku sajūtas...

Nobeigumā mēs katrs izdzērām tasi tējas un piekodām pašceptas piparkūkas. Nevaldāmā 5. klase 
pārvērtās draudzīgā komandā. Ar to arī beidzās šis vakara piedzīvojums, kura rezultātā es ieguvu Zie-
massvētku sajūtas. 

Paldies visiem, kas ļāva man tur nonākt!
5. klases skolniece Alise Aleksandra Griškēviča
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Drošulis Džimba Vērgales 6 gadīgajiem bērniem 
pasniedz apliecības

Vērgales PII „Kastanī-
tis” 6 gadīgie bērni divu 
mēnešu laikā apgūst  zinā-
šanas par personīgo drošī-
bu. Šajās nodarbībās drošī-
bas tēls – Džimba  ar lomu 
spēļu, stāstu, diskusiju, vi-
deo, mūzikas un ritmisku 
frāžu palīdzību bērniem 
mācīja:

•	 atpazīt bīstamas un 
vardarbīgas situācijas,

•	 atpazīt labu un sliktu, 
slepenu pieskārienu, 

•	 teikt „ nē” nevēlamai 
uzvedībai un rīcībai,

•	 labāk sevi aizstāvēt 
un izvairīties no bīstamām 
situācijām,

•	 pārliecību, ka pieau-
gušā (vai lielāka bērna) pāridarījums nekad nav paša bērna vaina.

Tagad Vērgales PII „Kastanītis” 6 gadīgie bērni droši var teikt – „Mani nevar piemuļķot, jo esmu 
gudrs!”

Džimbas drošības programmas 
skolotāja  Aija Gertsone
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ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS VIDUSSKOLĀ
Laiks pagājis nemanot, un decembris klāt. Pāvilostas vidussko-

lā noslēdzies pirmais mācību pusgads. Kā ierasts šajā laikā, pirms 
došanās garajās ziemas brīvdienās, skolā tiek atzīmēti arī Ziemas-
svētki. 

Jau pirmssvētku nedēļas sākumā skolā sāka darboties Ziemas-
svētku pasts. Atsaucība bija lielāka kā iepriekšējā gadā. Apsveiku-
mus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā un citus laba vēlējumus saņēma 
ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. 

Tam visam pa vidu notika katras klases mēģinājumi, lai saga-
tavotos Ziemassvētku vakara pasākumam, tādēļ skolas aktu zāles 
noslogojuma grafiks bija saspringts.

Un tā, 17. decembrī Pāvilostas vidusskolas aktu zālē notika svēt-
ku koncerts „Tā notiek Ziemassvētkos”.

Koncertu atklāja saimniece (Liene Šķila), kas gatavojās svētkiem, 
cepot pīrāgus un gaidot pārnākam mājās vecīti (Jāni Štokmani)i, lai 
kopīgi skatoties televizoru pavadītu svētkus. Bet, ak vai! Televizo-
ram bija radusies ķibele. Vecītim cits nekas neatlika, kā doties mak-
šķerēt. Drīz vien viņš izvilka zelta zivtiņu, kas apsolīja, ka svētku 
programmu tomēr izdosies noskatīties. Tā vecītis norimās un skatī-
jās, kādu priekšnesumu bija sagatavojusi katra klase. 

Vidusskolas skolēni no 1.–4. klasei bija kopīgi gatavojušies Zie-
massvētku pasākumam, un koncerta apmeklētājus priecēja ar jaut-
rām dejām. Viņiem līdzēja gan audzinātājas, gan Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama tautisko deju vadītāji Daiga Cābele un Einārs Vārs-
bergs. Savukārt 5. klase visiem rādīja, kā viņi plāno pavadīt savas 
garās Ziemassvētku brīvdienas. Proti, viņi visi ar audzinātāju devās 

uz Tobago. Vidusskolas sestā un septītā klase pārsteidza ar saviem 
rūķiem, kuri nevis cītīgi gatavojās Ziemassvētkiem, bet jestri locīja 
kājeles. Bet 8. klases skolēni koncertā sanākušajiem atrādīja nelielu 
etīdi ar savu redzējumu no slavenās filmas „Viens pats mājās”. Ska-
toties 9. klases priekšnesumu, varēja šķist, ka klasē mācās tikai mei-
tenes, un ļoti glītas meitenes! Pāvilostas vidusskolas desmitā klase 
ar vēlējumu par gaišiem, mierpilniem un svētīgiem Ziemassvētkiem 
visiem dāvāja dziesmu. Savukārt vidusskolas vecāko klašu skolēni 

vēlējās pasākumu turpināt un doties uz kolhoza balli Cīravā. Tad 
nu viņi demonstrēja, kā viņi līdz turienei nokļūs un kādā atmosfērā 
atpūtīsies. 

Ziemassvētku koncertam cauri vijās gan jautrība, gan prieks, 
gan smiekli. Noslēgumā visi vidusskolas skolēni, skolotāji, tehniskie 
darbinieki un citi klātesošie vienojās skaistā Ziemassvētku dziesmā.

Par skolēnu priekšnesumu muzikālo pavadījumu un svētku balli 
pēc koncerta parūpējās grupas „Piemare” puiši.

Tradicionāli pēc Ziemassvētku koncerta un balles ceturtdienā, 
piektdienas rīts skolā sākās ar pulcēšanos  skolas  aktu zālē uz „Klu-
so koncertu”. 

Koncerta iesākumā Skolēnu līdzpārvaldes meitenes Andra Lan-
ka un Evita Jakovļeva izsniedza atzinības klasēm, kas, viņuprāt, vis-
vairāk bija sapostas Ziemassvētku rotā. Savukārt direktora vietniece 

mācību darbā Aina Jakovļeva ar atzinību novērtēja Mihaēla Doroņi-
na un Toma Štrāla  ieguldīto darbu darba stacijas vadīšanā.

Šogad „Kluso koncertu” sniedza skolotāji, kuri bija apvienojušies 
vienā ansamblī, kopā ar vidusskolas popgrupas meitenēm, sagādā-
jot saviem audzēkņiem pārsteigumu. Liels paldies sakāms Dacei 
Bunkai – gan par ideju, gan izpildījumu!

Pēc koncerta skolēni devās uz svētku brokastīm, kurās ne tikai 
labi smaržoja sautēti kāposti ar desiņu, bet arī labi garšoja. 

Turpinājumā skolēni pulcējās klasēs, kur tika izsniegtas liecības 
un Ziemassvētku vecīša sagādātās salduma paciņas.

Marita Rolmane un sabiedrisko attiecību speciāliste 
  Marita Kurčanova

Plašāku foto apskatu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotoga-
lerijas”
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Ziemsvētku egles Vērgales PII „Kastanītis”
18. un 21. decembris bija dienas, kad Vērgales  bērnudārza „Kastanītis” bērnu sirsniņas pukstēja straujāk, jo ciemos nāca Zie-

massvētku vecītis. Nu bērni varēja parādīt visu, ko iemācījušies – jautras dejas, skanīgas dziesmas un lustīgas rotaļas. Un kur tad 
vēl skaistie dzejoļi, lai saņemtu gaidīto saldumu paciņu!

Grupiņu „Zaķēni” un „Saulītes” bērni uzveda ziemas pasakas. Bet grupu „Lāceni” un „Pūcītes” bērniņu uzvedumos aktīvi 
līdzdarbojās arī vecāki. Paldies, mīļie vecāki, ka spējāt būt atraktīvi! Paldies bērniem, grupiņu skolotājām, auklītēm un mūzikas 
skolotājai par  jaukajiem  priekšnesumiem! Paldies jaukajam Ziemsvētku vecītim (N. Dunkeram), kurš mūs katru gadu apciemo!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! Laimīgu  Jauno 2016. gadu!
Iestādes  vadītāja Gaida Akerfelde
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Ziemassvētku pasākums 
Rīvas bibliotēkā

Pāvilostas sieviešu koris sveic jubilejā diriģentu Jēkabu Ozoliņu

Ziemassvētkos visiem pateicos!

Dzejas dienas

„Virtuozitāte var pārsteigt, prasmi var apbrīnot, un abas lietas ātri aizmirst. 
Tikai lielas personības veikums izstaro zeltainu mirdzumu,  
       kas nekad nenobāl.”

           /Z. Mauriņa/

12. decembrī Nīcas kultūras nama Baltajā zālē notika diriģenta Jēkaba Ozoliņa 
70 gadu jubilejas koncerts.

Pāvilostas novada sieviešu kora „Sīga” dalībnieces un diriģente Liene Breča kopā ar 
citiem  Liepājas apriņķa koriem jubilāru sveica ar skaļiem aplausiem, ziediem un savu 
sniegumu, izdziedot 20 dziesmas. 

Kora dalībniece Irina

Ziemassvētku priekšvakarā Saraiķu bibliotēkā visi tika aicināti uz lasītāju eglīti. 
Visas dienas garumā bibliotēkā tika 

sagatavots viss nepieciešamais, lai būtu 
skaisti svētki, bet pievakarē katrs pasāku
ma dalībnieks ieradās ar nelielu cienastiņu 
svētku galdam. Vispirms visi kopā vēlreiz 
atsaucām atmiņā to, kas tad ir Ziemassvēt
ki, kā tos svinēt un pabeidzām izrotāt eglī
ti. Katrs pasākuma dalībnieks, iekarot egles 
zarā rotājumu, izteica kādu vēlējumu. Pēc 
tam tika spēlētas interesantas atjautības 
spēles un pārbaudītas zināšanas latviešu 
tautas ticējumos.

Lai veiksmīgs un darbīgs visiem nāka
mais gads!

Vita Braže

22. decembrī Pāvilostas no
vada Rīvas bibliotēkā notika pa
sākums „Ir atkal Ziemassvētki”. 
Pārrunājām   notikušo   novadā, 
kā arī jaunākos notikumus valstī. 
Skaitījām dzejoļus, spēlējam da
žādas spēles.

Pateicos visiem lasītājiem, 
kuri cītīgi apmeklē bibliotē
ku.   Novēlu gaišus un priecīgus 
Ziemassvētkus! Darbiem bagātu 
ikdienu, labu veselību, veiksmi 
un prieku Jaunajā gadā!

Vizma

Svētki Saraiķu bibliotēkā

Caur miglas vāliem un lietus blāķiem steidzīgs pie mums 
atnācis Ziemassvētku laiks. Beķeri abrās jauc piparkūku mīklu 
un mēs cepam piparkūkas, lai ar kanēļa un krustnagliņu smaržu 
atvilinātu pie sevis svētku sajūtu. Darām to, ko nedarām ikdie
nā – rotājam telpas, pušķojam egles, dziedam dziesmas un skai
tām pantus par sniegu, piparkūkām, rūķiem, ziemu un gaidām 
Ziemassvētku vecīti. 

Tas ir tāds laiks, kad arī pie lielajiem „bērniem” miegā nāk 
rūķi un aicina viņus paveikt kaut ko neikdienišķu un skaistu, lai 
iepriecinātu citus. Tas ir patiesi lieliski, ka tādi lieli „bērni” arī 
paši kļūst par rūķiem, kas satiekas, sačukstas, plāno un izgudro, 
darbojas un pārsteidz mūs ar brīnišķīgām lietām. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” vārdā saku lielu 
paldies tiem vecākiem, kas čakli kā rūķi rosījās, lai mūsu iestādes 

bērniem Ziemassvētku tuvošanās laiks būtu intere
sants un neparasts. Paldies Ivetai Pētermanei un Gu
nai Vagotiņai Vagulei par lielisko Ziemassvētku gaidī
šanas kalendāru – pārsteigumiem pilnas kārbas katrai 
decembra darba dienai ar dažādiem uzdevumiem un 
našķiem, kuru darbīgās mammas bija sarūpējušas 
„Vāverēnu” grupas bērniem. Paldies Vinetai un Uģim 
Zaļkalniem par krāsniņu Ziemassvētku uzvedumam. 
Paldies iestādes padomes vadītājai Sanitai Krēsliņai 
un viņas atbalsta grupai – Lolitai Jaņķevicai un Rihar
dam Tolkam (iestādes vārtiņu noformējums), Ivetai 
un Jānim Pētermaņiem (briedis ar kamanām iestādes 
laukumā), Jānim Vanagam un visiem vecākiem, kuri 
iesaistījās, lai pār iestādes laukumu nolītu konfekšu 
lietus. Paldies Evijai un Ingum Antonovičiem par 
dāsno ziedojumu – konfektēm, kas papildināja bērnu 
Ziemassvētku paciņas un mandarīniem grupu svētku 
galdam. Paldies Sintijai Spriņģei un Annai Vezjukai 
par mašīnām, kas tagad jo lielu dara „Saulītes” gru

piņas bērnu prieku. Paldies Aigai Rudzājai par skaisto Adventes 
vainagu. Ar gandarījumu daru zināmu, ka šajos laikos vēl var 
atrast drosmīgus vīrus, kas nebūdami pedagogi nebaidās uzlikt 
bārdu un stāties mazu bērnu priekšā, lai uzklausītu viņu sakā
mo. Šogad mūsu iestādē lielisko Ziemassvētku vecīšu lomās 
iejutās Jānis Vanags un Oskars Vērnieks. Paldies par drosmi!

Paldies visiem iestādes darbiniekiem, kas grieza un cakoja, 
lai piepildītu telpas daždažādu pārsliņu rotā un tās kaut nedaudz 
atgādinātu, ka atrodamies pašā Ziemas viducī. Paldies ik katram, 
kas ieguldīja darbu, lai taptu sirsnīgie Ziemassvētku pasākumi.

Ceru un ticu, ka ik vienam no mums būs izdevies sastapt  
Ziemassvētku sajūtu svecīšu liesmiņās, brīnumsvecīšu 
sprakšķos, eglīšu un piparkūku smaržā, kādā īpaši sagatavotā 
dāvaniņā, koncertā vai mīļu cilvēku smaidā. Lai sirsnīgo Zie
massvētku sajūtu izdodas saglabāt sirsniņā visa gada garumā, 
arī drūmā ikdienā!

Lai Jaunais gads atnāk idejām bagāts un rosīgs, lai kopīgi spē
jam paveikt lieliskas lietas!

 Pāvilostas PII „Dzintariņš” 
vadītāja Monta Pētermane

 
P.S. Piedod, ja Tavs vārds šeit nav pieminēts, bet zini – es Tev 

pateicos!
 

Plašāku foto apskatu skatieties www.pavilosta.lv 
sadaļā „Fotogalerijas”
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Pāvilostas novada dejotāji piedalās 
labdarības akcijā Aizputē
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„Vērgalīte” piedalās 
deju lielkoncertā Ogrē

Jau ceturto gadu pēc kārtas Aizputes sporta hallē 12. de
cembrī norisinājās Aizputes novada labdarības akcijas „No 
sirds uz sirdi” Liepājas apriņķa dejotāju lielkoncerts. Neiz
trūkstoši šajā akcijā piedalījās un ar skaistām dejām priecēja 
arī Pāvilostas novada vidējās paaudzes deju kolektīvi – Vēr
gales VPDK „Vērgalīte” un Pāvilostas VPDK „Mārsils”.

Šogad Aizputes novada labdarības akcijas „No sirds uz 
sirdi” mērķis ir sniegt veciem, vientuļiem cilvēkiem, kam 
gadu slieksnis ir pāri 80, sirds siltumu, uzmanību un mīļu 
dāvanu, tā ienesot mirkli gaišuma un siltuma vecu vientuļu 
cilvēku ikdienā. Tāpēc visa akcijā saziedotā nauda tiks novir
zīta tieši šim mērķim.

Labdarības akcijas „No sirds 
uz sirdi” dejotāju lielkoncertā 
kopskaitā piedalījās 19 Liepājas 
apriņķa deju kolektīvi, kopumā 
pulcējot 368 dejotājus. Koncertā 
tika izdejotas 27 dejas. Jau otro 
gadu labdarības koncertu ar savu 
klātbūtni pagodināja arī Liepājas 
apriņķa virsvadītājs Jānis Pur
viņš. 

Šogad kolektīva „Vērgalīte” 
dejotāji izdejoja četras dejas – 
trīs no tām apgūtas pagājušajā 

sezonā – „Es pazinu to meitiņu”, „Kad tie zēni prūšos gāja” 
un „Ai, kājiņas”, bet deja „Visam cauri iet” apgūta šajā sezonā 
un pirmo reizi tika atrādīta skatītājiem. Savukārt Pāvilostas 
kolektīvs „Mārsils” koncerta skatītājus priecēja ar trīs de
jām – „Kad tie zēni prūšos gāja”, kas iemācīta jau pagājušā 
sezonā, un divas dejas no jaunās sezonas repertuāra – „Tēvis, 
tēvis tais’ man laivu” un „Induļa žigliņš”.

Tradicionāli arī šogad Pāvilostas novada dejotāji koncer
tu atbalstīja ne tikai ar dalību tajā, bet arī finansiāli, ziedojot 
naudiņu labdarības akcijas mērķim.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sestdien, 5. decembrī, Ogres Kultūras centrā norisinājās vērienīgs deju 
kolektīvu lielkoncerts „Griezies, griezies, atgriezies”, kurā piedalījās arī Vērgales 
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte”.

Tautas deju lielkoncertu „Griezies, griezies, atgriezies” Ogres Kultūras centra 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Raksti” rīko jau ceturto reizi, bet „Vērgalīte” 
koncertā piedalījās trešo reizi.

Pirmo reizi koncerts notika 2009. gadā, un tā mērķis ir iepazīstināt skatītājus 
ar dažādu Latvijas novadu tautas deju kolektīvu izpildītajām oriģināldejām, 
iegriežoties vai atgriežoties kādā noteiktā laika posmā un uzsverot horeogrāfu 
ieguldījuma nozīmīgumu latviešu tautas nemateriālās kultūras mantojumā un 
nacionālās pašapziņas celšanā. 

Šogad lielkoncerts bija veltīts diviem izciliem latviešu deju horeogrāfiem – 
Ingrīdai Saulītei un Uldim Šteinam –, kuriem šogad aprit nozīmīga dzīves jubileja.

„Mēs, dejotāji, labprāt jums piešķirtu visas pasaules ordeņus un medaļas par 
jūsu ieguldījumu dejas mākslas attīstībā, bet šodien varam tikai pateikt paldies,” 
sacīja vidējās paaudzes deju kolektīva „Raksti” vadītājs Edgars Tabors, pasnie
dzot abiem jubilāriem Pateicības par ieguldījumu Ogres novada un visas Latvijas 
tautas dejas mākslas saglabāšanā un attīstībā.

Jubilāriem un skatītājiem koncertā bija iespēja baudīt 15 kolektīvu sniegumu. 
Jaunas un vecas, nopietnas un draiskas dejas izdejoja DK „Bramaņi”, VPDK 
„Dižbramaņi”, TDA „Vektors”, VPDK „Vektors”, TDA „Gatve”, VPDK „Gatve
Otrā iespēja”, DA „Daiļrade” no Rīgas, VPDK „Vērgalīte” no Vērgales, TDA 
„Rucavietis” no Liepājas, VPDK „Zeperi” no Līgatnes, TDA „Kalve” no Jelgavas, 
VPDK „Talsu kurši” no Talsiem, DA „Pūpolītis” no Lielvārdes un TDA „Ogre” 
un VPDK „Raksti” no Ogres.

Ieva Skābarde

Svētdienas, 20.  decembra vēlā pēcpusdienā Sakaslejas baznīcā jau tradicionāli   
notika Sakaslejas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fonda rīkotais Ziemassvētku 
koncerts, kurā uzstājās Ziemassvētku koncerta idejas iniciators un fonda pārstāvis 
Uldis Marhilēvičs, dziedātāja Ieva Akuratere, ērģelnieks Jānis Pelše, Sakaslejas 
draudzes ansamblis un Pāvilostas Mūzikas skolas bērni un jaunieši. 

Koncertu atklāja Sakaslejas baznīcas mācītājs Erlands Lazdāns, vēlot visiem 
mierīgus un svētīgus Ziemassvētkus. Koncerta laikā saņemtie ziedojumi kā katru 
gadu tiks izmantoti dievnama atjaunošanai.

 Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostā uz eglīti gaida pirmsskolas bērnus
Pašiem mazākajiem bērniem no Pāvilostas un Sakas pagasta Ziemassvētku un brīnumu pilnais laiks 

ieildzis nu jau vairāk par nedēļu, jo vēl svētdien, 27. decembrī, Pāvilostas pilsētas kultūras namā jau 
vienpadsmito reizi notika ikgadējais Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Svētki 
būs, jautri būs”.

Īstu Ziemassvētku brīnumu salatētim uzburt palīdzēja Pāvilostas pilsētas kultūras nama pašdarbī
bas kolektīvi – tautisko deju kolektīvu dejotāji, bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” dziedātāji un bērnu 
dramatiskā teātra mazie aktieri.

Kopā ar Ziemassvētku vecīti bērni meklēja niķīšus, dzina tos laukā gan no sevis, gan no vecīša un 
pat no vecākiem, spēlēja apvienotajā salavecīša orķestrī, kā arī deva labas un paklausīgas uzvedības 
zvērestu vecākiem.

Bet pasākuma svarīgākais mirklis bija saldumu paciņu dalīšana, ko katrs bērns saņēma no Ziemas
svētku vecīša apmaiņā pret dzejolīti vai kādu dziesmiņu.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas VPDK 
„Mārsils” dejotāji.

Vērgales VPDK 
„Vērgalīte” dejotāji.

Ziemassvētku koncerts 
Sakaslejas baznīcā

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va



16

2016. gada  JANVĀRIS

Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»

Ar dziesmām un dejām saka Paldies!

Decembris Ziemupē Mūsu dalība Grega festivālā

Ziemassvētku miers… gaišs un svētīts. 
Tas ienāk ikvienā cilvēkā, kas tic labestībai, izpratnei un 
līdzcietībai. 
Ziemassvētku gaismā citādi mēs sākam just un domāt. 
Vairāk kā jebkad mēs tagad gribam pierādīt apslēpto pa
tiesību, ka dzīve dibinās uz laba. Gribam, lai nepaejam 
garām labam sevī pašos, lai visur parādam savu labo 
prātu.

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 19. decembrī notika 
Ziemassvētku koncerts „Mazu brīdi pirms...”, kurā Pāvilos
tas sieviešu koris „Sīga” un vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Mārsils” teica paldies saviem labvēļiem un atbalstītājiem.

2014. gada decembrī Pāvilostas sieviešu koris „Sīga” uz
sāka akciju „Pāvilostas vēju skartie”, kurā aicināja ikvienu 
atbalstīt ieceri par jaunu kora koncerttērpu tapšanu. Akcija 
norisinājās līdz šā gada jūlijam un tajā piedalījās vairāk kā 
20 atbalstītāju – novada uzņēmēji, līdzcilvēki, novada domes 
deputāti un priekšsēdētājs, kā arī daļu vajadzīgo finansiālo 
līdzekļu saziedoja pašas kora dalībnieces. Akcijai noslēdzo
ties, tika uzšūti 36 kora koncerttērpi, ar kuriem kora „Sīga” 

dalībnieces ir priecējušas un uzstājušās gan Pā
vilostas pilsētas un kaimiņu novadu pasākumos, 
gan tuvākās un tālākās Latvijas pilsētās.

Kora dalībnieces vēlreiz saka LIELU PALDIES! 
saviem labvēļiem  – Jurim Rolmanim; Sandrai 
Lieljuksei no SIA „Veronika L”; Inārai Ozolai; 
Agatei Jancei; Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila 
ev. lut. baznīcas mācītājam Andrim Brikšķim 
un draudzei; Pāvilostas novada priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam un novada deputātiem  – 
Artai Bunkai, Vitai   Cielavai, Dacei Bērzniecei, 
Gintam Jurikam, Aldim Barsukovam, Andrim 
Zaļkalnam, Gatim Brēdiķim un Ērikam Erlec
kim; Zanei Mežavilkai, biedrībai „Dažādas paau
dzes par dzīvi”; Smaidai Eglītei; SIA „Kurzemes 
ceļinieks un būvnieks”; Sakaslejas  ev. lut. baznī
cas mācītājam Erlandam Lazdānam un draudzei;  
Indrai Popkovai no SIA „Lagūna L”; Jānim Uzaram 
no SIA „Uzars”, krodziņa „Pilsberģi” īpašniekam 
Arturam Cimoškam; Intai Vīgantei no SIA  „Viga”; Jurim 
Videniekam; SIA „Egļu mežniecība”; „Ievleju” saimniekiem 

Agitai un Jānim Pētersoniem; SIA „Muižkalniņiem” un vei
kaliņam „Ganību māja”; Ingunai Blaubārdei.

Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK „Mārsils” Zie
massvētku koncertā „Mazu brīdi pirms...”  pievienojās sievie
šu kora „Sīga” dalībniecēm un ar dejām vēlējās pateikties gan 
Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu, lai kolektī
vi varētu koncertēt un prezentēt Pāvilostas novadu Vācijā, 
priecējot skatītājus Minsterē un Mozeles ielejā, gan novada 
uzņēmējiem, kas atbalstīja dejotājus un koristes, dodot līdzi 
ceļa maizi.

Koncertu kultūras namā ar jauku vijolspēli papildināja arī 
Pāvilostas Mūzikas skolas vijolnieces Alise Aleksandra Griš
kēviča un Gabriela VagotiņaVagule skolotājas Daces Bērz
nieces vadībā, kora dziedājumam jauku vijolspēli piespēlēja 
arī Gabrielas mamma Guna VagotiņaVagule, bet savu no
skaņu koncertam piedeva Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” vidējās un vecākās gru
pas dalībnieki skolotājas Aijas Gertsones vadībā.

Pēc koncerta visi dalībnieki un atbalstītāji tika aicināti 
mazajā zālē uz neformālām sarunām pirmssvētku noskaņās 
un uz nelielu cienastu un karstvīnu, ko bija sarūpējuši sievie
šu kora „Sīga” un deju kolektīva „Mārsils” dalībnieki.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciālisteFo
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Notikumiem bagāts bija 2015. gada decembris Ziemupē. 
12. decembrī uzstādījām lielo Ziemupes egli. Egles iedegšanas ballē ziemupnieki pieņēma 

lēmumu jauno 2016. gadu kopā ar savējiem sagaidīt Ziemupes tautas namā. Tieši tāpat kā tas 
pirmo reizi notika pirms 85 gadiem. 

Decembra vidū Ziemupes jūrmalas Rūķupē ciemojās ļoti daudz bērnu, Ziemassvētku ve
cītis nenoguris klausījās bērnu labajos darbos un dalīja dāvaniņas. Neaprakstāms bija Sajūtu 
Tekstūras vakars jūras malā.

22. decembrī Saulgriežu nakts un jau tradicionālais Bluķa vakars. 
Bet 31. decembrī ap 50 mazi un lieli ziemupnieki pulcējās tautas namā, lai kopīgi iedanco

tu un ar pašu rūpētu salūtu sveiktu 2016. gadu! Jauku pārsteigumu mums sagādāja Rūķupes 
meitenes, kuras īsi pirms pusnakts ieradās teikt mīļu paldies saviem īpašajiem atbalstītājiem. 
Lai Rūķupei veicas arī 2016. gadā!

Lai veicas mums, lai veicas Jums. Lai laba veselība un līdzās jauki ļaudis!

Daina Vītola

9. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
jeb Gaismas pilī notika pasaulslavenās 
bērnu grāmatas, nu jau desmitās „Grega 
dienasgrāmatas” prezentācija, kurā piedalījās 
grāmatas autors Džefs Kinnijs. 

Džefs Kinnijs ir interneta spēļu veidotājs 
un karikatūrists, bet viņa grāmatu sērija 
„Grega dienasgrāmata” (Diary of Wimpy 
Kid) kopš pirmās grāmatas iznākšanas 
2007.  gadā kļuvusi par New York Times 
bestselleru. Džefa Kinnija „Grega 
dienasgrāmata”   šobrīd pasaulē izdota 
vairāk nekā 164 miljonos eksemplāru un 
tulkota daudzās valodās, pa darot viņu par 
pasaulē slavenāko mūsdienu bērnu rak
stnieku. Ar šo grāmatu autors pagaidām 
noslēdz desmit grāmatu sēriju par Grega 

piedzīvojumiem un tās pasaules tūres 
ietvaros apmeklēja 15 pilsētas piecos kon
tinentos, tostarp arī Rīgu.

Pasākumā bija sapulcējušies vairāki simti 
bērnu un pieaugušie no visiem Latvijas no
vadiem. No Pāvilostas piedalījās – Marta 
Zamarīte, Gabriela VagotiņaVagule un 
Rainers Zamarītis. 

Grāmatas autors klātienē pastāstīja, kā 
top viņa grāmataskomiksi, lai uzrakstītu 
vienu grāmatu ir vajadzīgi apmēram 350 
komiksi. Stāstīja par ceļojuma iespaidiem 
pasaules tūrē un kā katrā vietā sauc „Grega 
dienasgrāmatu”.

Bērnu atsauksmes par šo pasākumu  –
„Man ļoti šis pasākums patika, jo bija ie
spēja iepazīties ar fantastisku rakstnieku. 

Visvairāk patika tas, 
ka rakstnieks Džefs 
Kinnijs stāstīja, kā top 
viņa dienasgrāmatas, 
un priecājāmies par 
to, ka desmitā grāmata 
nebūs pēdējā.”

Lielu paldies sakām 
atsaucīgajam tētim – 
Guntaram Zamarītim, 
kurš mūs aizveda uz 
Liepāju, lai mēs nokļū
tu Grega festivālā Rīgā.

Šo pasākumu var 
noska tīties portālā

strau me.lmt.lv/
gregadie nasgrāmata.

Mairita Vītola
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Lielā lasītāju balva 2015 
Jaunolainē

Pirmssvētku tirdziņš Pāvilostā

Fo
to

: V
. B

ra
že

Tiekas ar novadnieku Alfrēdu Gūtmani
„Talantīgos no varošiem atšķir dievišķa dzirksts”
                                                             /A. Gūtmanis/

15. decembrī Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē visi interesenti tika aicināti uz tikšanos ar novadnieku, 
grafiķi – Alfrēdu Gūtmani. Mākslinieks decembra mēnesī svin savu 75. jubileju. Pasākuma ieskaņā jubilāru ar skaistu 
muzikālu  sveicienu  sveica Pāvilostas mūzikas skolēni Mihaels, Agnese un Gabriela ar savu māmiņu Gunu. Gaviļnieku sveikt 
ar skaistiem ziediem un labiem vēlējumiem  bija atbraukuši viņa klasesbiedri no Vērgales skolas, draugi un radi.

Iepazīstinot  ar izstādes darbiem, pieejot pie katras savas gleznas, autors klātesošiem atklāja, kā tapuši viņa darbi: „Redzat 
to darbu,  kur mazā meitenīte? Tas ir darināts puantilisma tehnikā un zīmēts ar piepju ekstraktu, ar medicīnisku preparātu. 
Es to izmantoju zīmēšanai ar spalvu. Jo ekstrakts neizbāl, kaut vai tur saulē. Nākamais darbs, man ir ar asfaltu, ar piķi taisīts. 
Tā ir mana autortehnika. Savulaik validola tabletes fasēja alumīnija tūbiņās. Tajās es ielēju savdabīgu sastāvu – ar lūpukrāsu 
sajauktu izkausētu parasto asfaltu, ko klāj uz ceļa. Ielēju veidņos, pēc tam izņemu ārā un zīmulis gatavs. Veidojas tā saucamā 
maigā pāreja – tonis.” Katrā viņa zīmējumā ir kaut kas īpaši interesants, un nav sastopama vienveidība. 

Grafikai autors pievērsies, jo viņš 
visās lietās mīl skaidrību. „Un līnija, jo 
smalkāka tā ir, jo dziļāku jēgu tā izsaka 
manā dvēselē. Nevis uzlikta ar otiņu, 
kas mīkstāka, bet tieši ar spalvu. Spalva 
ir asa, noteikta, un tā prasa ļoti rūpīgu 
darbu, pacietību. Mans dvēseles smal
kums izpaužas grafikas darbos.” Tā pie 
kafijas tases sarunas vedās līdz dziļai 
pēcpusdienai. Sirsnīgi atvadījusies no 
mākslinieka, aizdomājos, ka esmu ļoti 
pateicīga, ka dzīvē ir iznācis satikt tik 
īstu, patiesu, labsirdīgu cilvēku. 

Pāvilostas novadpētniecības 
 muzeja vadītāja

Irina KurčanovaFo
to

: L
. Ķ

ip
st

e

Kā katru gadu arī mūsu novada bib
liotēkas tika aicinātas balsot par visvai
rāk lasītajām grāmatām beidzamajos 
3 gados. Tādēļ 4. decembrī visu lauku 
bibliotēku pārstāvji tika aicināti uz 
Jaunolaines kultūras namu, kurā noti
ka Lauku bibliotēku atbalsta biedrības 
2015. gada akcijas „Atbalsts lauku bib
liotēkām” noslēguma ceremonija Lielā 
lasītāju balva 2015. 

Par vislasītāko nominācijā – oriģi
nālproza balvu ieguva Māra Zālīte par 
romānu „Pieci pirksti”. Iesaku izlasīt, 
man tiešām patika.

Apbalvojumus saņēma arī citi auto
ri, izdevēji, tulkotāji:

➢ Tulkotā bērnu literatūra – Kinnijs 

Džefs „Grega dienasgrāmata. 5. Neglītā 
patiesība”.

➢ Tulkotā dokumentālā literatūra – 
Estesa Klarisa Pinkola „Sievietes, kuras 
skrien ar vilkiem”.

➢ Nominācijā oriģināldzeja – Apš
krūma Kornēlija „Dzīvot ar sirdi”.

➢ Tulkotā daiļliteratūra – Džemsa 
E. L „Greja piecdesmit nokrāsas”.

➢ Bērnu oriģinālliteratūra – Skrebe
le Ruta „Palaidnību karaļa Jāņa B. die
nasgrāmata”.

➢ Dokumentālā un zinātniski po
pulārā oriģinālliteratūra  – Blaua Līga 
„Harijs Spanovskis. Nekas jau nebei
dzas”.

Pasākumu vadīja Gunta Virkava, 

Zigurds Neimanis. Svētku uzrunas tei
ca un balvas pasniedza Lauku biblio
tēku atbalsta biedrības vadītāja Biruta 
Eglīte, Ēriks Hānbergs, Valdis Zatlers, 
Mārtiņš Bondars, Inese Vaidere un 
daudz citas prominentas personas. 
Koncertu sniedza brāļi Auzāni. 

Noslēgumā tikām cienāti ar ikga
dējo lielo svētku torti. Šoreiz tā svēra 
50 kg. Mājās devāmies jau tumsā. Iz
mantojām iespēju pastaigāt pa skaisti 
saposto Dobeli un apskatīt tajā sasto
pamos sniegavīrus.

No mūsu novada pasākumā pieda
lījāmies trīs – Mairita Vītola, Benita 
Baltrune un 

es – Daina Vītola

Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem Vērgales kultūras namā uz Zie
massvētku eglīti tika aicināti pirmsskolas vecuma bērni.

Vispirms kopā ar Ruksīti Rosīgo un Suņuku  Drosmīgo izrādē „Noti
kums dārzā” uzzinājām, ka arī ziemā var izaudzēt koku. Šoreiz ļoti skaistu 
un neparastu – Konfekšu koku! Viss izdevās lieliski, tikai bija nepiecie
šama konfekte, silta saule un, galvenais, pacietība. Bet, kad ieradās pats 
Ziemassvētku vecītis, bērni un visi pārējie tika aicināti pulkā, lai kopīgi 
ietu rotaļās un uzdejotu. Taču, lai saņemtu saldumu paciņas, mazie skai
tīja dzejolīšus, nodziedāja pa dziesmiņai, vai vienkārši vēlēja priecīgus 
Ziemassvētkus!

Vita Braže

Plašāku foto apskatu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”.

Svētki

pašiem mazākajiem

Jau par tradīciju kļuvis īsu brīdi pirms svētkiem rīkot 
Ziemassvētku tirdziņu Pāvilostā. Nu jau sesto reizi svēt
dienā, 20. decembrī, biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturis
kais vides centrs” sadarbībā ar Pāvilostas pilsētas kultūras 
namu aicināja visus interesentus dāvanas saviem mīļa
jiem iegādāties no vietējiem ražotājiem, mājamatniekiem 
un saviem līdzcilvēkiem.

Pierādījums tam, ka tirdziņš ir ļoti vajadzīgs, bija gan 
daudzo tirgoties gribētāju skaits, kopumā pulcējoties 
16  andelniekus, gan daudzo pircēju interese no tuviem 
un tāliem novadiem un pilsētām.

Tāpat kā citus gadus tirgū pircēji varēja iegādāties dzi
jas un rokdarbus, pašceptu maizi, ziemas krājumus un 
īstus lauku ābolus, mājas kūkas un plātsmaizes, garšvie

las, kokamatnieka izstrādājumus, sveces, rotas un Pāvil
ostas audēju kopas austās segas un grīdas celiņus.

Arī šogad pasākumu kuplināja kultūras nama paš
darbības kolektīvu koncerts, kurā dziedāja un muzicēja 
Pāvil ostas pilsētas kultūras nama ansambļa „Burbulīši” 
vidējā un vecākā grupa Aijas Gertsones vadībā, Pāvilos
tas Mūzikas skolas akordeona spēles skolotājas Antras Ķi
kutes audzēknis Markus Lazukins, kurš vienu muzikālo 
etīdi nospēlēja arī duetā ar kultūras nama vadītāju Silvu 
Vārsbergu, kā arī vidusskolas meiteņu ansamblis skolo
tājas Daces Bunkas vadībā, kura  koncertam nodrošināja 
arī muzikālo pavadījumu.

Ziemassvētku tirdziņa laikā pircējiem tika piedāvā
ta arī ikgadējā loterija, kurā pircēji ieguva jaukas balvas 

no tirgotājiem. Šogad 
pirmo reizi Pāvilostas 
jaunieši kopā ar Pāvil
ostas novada jauniešu 
lietu speciālisti Sintiju 
Spriņģi bērniem piedā
vāja radošās darbnīcas, 
kurās varēja izgatavot 
savu mazo papīra eglīti 
vai kādu citu eglītes ro
tājumu. Bet noslēgumā 
ikviens tirdziņa apmek
lētājs tika cienāts ar spē
cinošu putru un garšīgu 
karstvīnu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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      Pāvilostas novada 
                  uzņēmēju diena

19. februārī Pāvilostas pilsētas kultūras namā visi interesenti aicināti uz 
Pāvilostas novada uzņēmēju dienu.

Pāvilostas novada uzņēmēju diena sāksies ar semināru Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā, plkst. 12.00, kurā gan Pāvilostas novada uzņēmējiem, gan citiem interesentiem būs iespēja 
uzzināt jaunākās aktualitātes par plānotajiem LAD un Leader projektiem u.c.

Plkst. 13.00 Pāvilostas novada uzņēmēju dienas ietvaros Pāvilostas pilsētas kultūras namā, Pāvil
ostas novada uzņēmēji aicināti piedalīties izstādētirgū „Ražots Pāvilostas novadā!”  

Novada dienas laikā izstādes-tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīt gan Pāvilostas novada uz-
ņēmumus, gan pakalpojumu sniedzējus un tirgotājus, piedalīties degustācijās, iegādāties saimniecībā 
noderīgas lietas, kā arī dāvanas. Ieeja izstādē ir bez maksas.

Izstāde-tirgus veidota ar mērķi dodot iespēju uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem iepazīs-
tināt plašāku sabiedrību ar savu produkciju un pakalpojumiem, veicināt atpazīstamību, stiprināt gan 
savstarpējo sadarbību, gan arī veidot jaunus kontaktus ar potenciālajiem klientiem.

Bet vakarpusē pasākuma Pāvilostas novada uzņēmēju diena ietvaros Pāvilostas novada 
pašvaldība sveiks 2015. gada veiksmīgākos Pāvilostas novada uzņēmējus šādās nominā-
cijās – Lielākais novada maksātājs 2015, Veiksmīga saimniekošana laukos 2015, Netradicionālais uzņē-
mējdarbības veids 2015, Ilggadēja saimniekošana laukos 2015, Veiksmīgs mājražotājs 2015, Veiksmīgs 
jaunais uzņēmējs 2015, Vēsturiskā mantojuma saglabātājs 2015, Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2015, 
Stipra ģimene uzņēmējdarbībā 2015.

UZŅĒMĒJUS, KURI VĒLAS PIEDALĪTIES IZSTĀDĒTIRGŪ „RAŽOTS  
PĀVILOSTAS NOVADĀ!”, AICINĀM PIETEIKTIES LĪDZ 5. FEBRUĀRIM  

pa tel. 29376532 (Mairita) vai 28624644 (Marita).

LAD izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu

No 4. janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiāla-
jos aktīvos”.

Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) izsludina projektu iesnie
gumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpa
sākumos:
 „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
 „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā”.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016. gada 4. janvāra 
līdz 2016. gada 4. februārim. 

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” pieejamais 
publiskais finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabied
rībām – EUR 4 500 000, bet lauku saimniecībām – EUR 65 943 771. Mērķis ir 
atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un 
konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu eko
nomiku.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģi

ju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepār
strādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un 
pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu 
iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stā
dījumu ierīkošanai;
 nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakoša

nai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, 
būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski 
vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona), 
fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrī
ba, ievērojot noteiktas prasības.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma 
sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē 
„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. 

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kārtā pieejamais 
publiskais finansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības 
produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, 
veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģi

ju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaim
niecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
 pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu 

veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un 
pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būv
ju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai 
funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sa
biedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt lauk
saimniecības produktu pārstrādi vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauk
saimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. 

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma 
sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē 
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaim-
niecības infrastruktūras attīstībā” pieejamais publiskais finansējums fizis
kām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām 
EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai 
tiesiskajiem valdītājiem – EUR 36 596 500. Mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas 
attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes ve
selības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilg
termiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un 
nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaim
niecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalstāmās aktivitātes:
 meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai 

atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez 
seguma);
 laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas ob

jektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ra

žošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimnie
cībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma 
sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē 
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā”.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikša
nās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemko
pības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē.

Veicinās lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo 
teritoriju attīstību

Otrdien, 22. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības 
ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas no
saka valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas 
kārtību vietējo rīcības grupu darbību nodrošināšanai 
un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir valsts 
un ES atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības program
mas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Vietējās 
rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas 
aktivizēšana” aktivitātēs „Vietējās rīcības grupas darbības 
nodrošināšana” un „Aktivizēšana”. Apakšpasākuma mērķis 
ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības 
grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai. 
Plānots, ka tādējādi tiks veicināta lauku un zivsaimniecībai 
nozīmīgo teritoriju attīstības nepārtrauktība.

Noteikumu projekts nosaka atbalsta saņemšanas 
nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, 

attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās 
kārtību un iesniedzamos dokumentus, kā arī projekta 
īstenošanas nosacījumus. Atbalstu varēs saņemt biedrība 
vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par valsts un ES atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai. 

Noteikumu  projekts  stāsies  spēkā  pēc  tā publicēša
nas  oficiālā  izdevuma  „Latvijas Vēstnesis”  mājaslapā 
www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabi
neta (MK) noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbību 
nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. ga
da plānošanas periodā” pieejama MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Tiek izmaksāts ES ārkārtas atbalsts 
piena ražotājiem un cūkkopjiem

Lauku atbalsta dienests ar 21. decembri izmaksā Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu 8,45 miljonu eiro 
apjomā piena ražotājiem (7,15 miljonus eiro) un cūkkopjiem (1,30 miljonu eiro).

Dienests atbalstu aprēķina un izmaksā, pamatojoties uz LDC rīcībā esošajiem datiem. Atbalsta likme piena 
ražotājiem ir 11,71 eiro par vienu laika posmā no 1. janvāra līdz 30. septembrim realizētā piena tonnu. 

Atbalsta likme par sivēnmātēm ir 36,74 eiro par dzīvnieku, bet par no šā gada 1. janvāra līdz 30. septem
brim kautuvē realizētu vai eksportētu dzīvu cūku – 3,89 eiro par dzīvnieku. 

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Liepājas konsultāciju birojs
2016. gada 26. janvārī plkst. 9:00, Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe) rīko 

„Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, 
darbībām ar 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” 

apliecību pagarināšanas mācības.
Līdz 22.01.2016, lūdzu, iesniegt – iesniegumu VAAD ar fotogrāfiju (3x4 cm). Iesnieguma 

veidlapu var saņemt Liepājas konsultāciju centrā, Bāriņu iela 15, Liepāja, pie augkopības 
konsultantes Vitas Cielavas  (tel. 26514221)  vai grāmatvedībā.



19

2016. gada  JANVĀRIS

Norit ikgadējā ceļojošā kausa izcīņa 
galda tenisā

Saka paldies sponsoriem!

18. decembrī Pāvilostas sporta zālē notika ikgadējā Pāvilostas novada ceļojošā kausa izcīņa 
galda tenisā. 

Sacensības kā katru gadu tika organizētas divās grupās – zēni un meitenes līdz 16 gadiem un 
pieaugušie (vīri, sievas). Par cik bērnu grupā nepieteicās neviena meitene, zēni tika sadalīti vēl 
divās grupās – zēni līdz 12 gadiem (pieci dalībnieki) un zēni līdz 16 gadiem (pieci dalībnieki).

Zēnu grupā līdz 12 gadiem par uzvarētāju kļuva Klāvs Pauls Vējkājs, 2. vietā Jānis Ūdriņš, bet 
3. vietā Edijs Bielis. Savukārt zēnu grupā līdz 16 gadiem par uzvarētāju kļuva Kristers Cābelis, 
2. vietā Uvis Kārlis Mūrnieks, 3. vietā Gints Šulcs.

Bet jau vakarpusē galda tenisa kausa izcīņa notika pieaugušo grupā vīriem un sievām. Sieviešu 
turnīrā par ceļojošo kausu sacentās trīs dalībnieces. Izspēlējot savstarpējos mačus, par ceļojošā 
kausa īpašnieci uz gadu kļuva Aivita Barsukova, 2. vietā Rita Bērziņa, 3. vietā Aija Barsukova.

Vīriešu turnīrā par ceļojošo kausu cīnījās deviņi dalībnieki. Izspēlējot katram dalībniekam ar 
katru, par ceļojošā kausa īpašnieku uz gadu kļuva Uldis Kristapsons, 2. vietā Ilmārs Šnore, 3. vietā 
Marats Bolgovs.

Paldies  visiem dalībniekiem par piedalīšanos sacensībās.
Aldis Barsukovs,

sporta organizators Pāvilostā
1. vieta – Klāvs Pauls Vējkājs, 2. vieta – Jānis Ūdriņš, 3. vieta – 

Edijs Bielis. 
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1. vieta – Kristers Cābelis, 2. vieta – Uvis Kārlis 
Mūrnieks, 3. vieta – Gints Šulcs.

Ceļojošā kausa ieguvēja – Aivita Barsukova, 
2. vieta – Rita Bērziņa, 3. vieta – Aija Barsukova.

Ceļojošā kausa ieguvējs – Uldis Kristapsons, 2. vietā Ilmārs 
Šnore, 3. vietā Marats Bolgovs.

Par patīkamiem brīžiem pirms Liepājas telpu futbola čempionāta parūpējās Pāvilostas pusē zināmi uzņē
mēji Andrejs Stepčenko un Aivars Žimants, sponsorējot Pāvilostas futbola komandai 15 futbola Tkreklus ar 
apdruku.

Milzīgs paldies Andrejam un Aivaram par sporta atbalstīšanu Pāvilostā!
Aldis Barsukovs, sporta organizators Pāvilostā

Fotogrāfijā redzama daļa no Pāvilostas futbola komandas, kas piedalījās Ziemassvētku nakts turnīrā 
26. decembrī Liepājā.

23. janvārī plkst. 10.00  
Pāvilostas sporta zālē notiks 

PĀVILOSTAS 

ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS 

GALDA TENISĀ.

Sacensībās tiek aicināti gan iesācēji, 
gan pieredzējuši galda tenisisti. 

Katrs varēs pārbaudīt savas prasmes 
atbilstošā grupā.

Sīkāka informācija 
pie sporta organizatora 

A. Barsukova 
(tel. 29230995) 

vai skatīt nolikumu 
 mājas lapā www.pavilosta.lv 

sadaļā Sports.
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2016. gada  JANVĀRIS

MŪŽĪBĀ
Emma GRANDBERGA 

(13.12.1924. – 20.12.2015.)

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 15. janvārī plkst. 
19.00 pasākums „BARIKĀDĒM – 25 (1991-2016)”. 

1. daļā paredzēta tikšanās ar Latvijas Kara muzeja dar
biniekiem un posteņa Nr. 1 „Pulvertornis” komandieriem 
un vīru kopas „Vilki” (Rīga) koncerts. Ieeja visiem intere
sentiem. 

2. daļā – Pāvilostas novada Barikāžu dalībnieku atmiņu 
vakars  – balle ar groziņiem (pieteikšanās ballei līdz 
13. janvārim pa tālr. 29226526 – Maritai).
 Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē (Dzintaru 

ielā 73, 2.  stāvā) līdz 2016. gada 18. janvārim apskatāma 
foto apmācības projekta ietvaros tapušo fotogrāfiju izstā-
de. Izstādei tika atlasīti un eksponēti 27 labākie autoru 
darbi. 

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 2016. gada 
13. janvāra līdz 28.  februārim būs apskatāma laikraksta 
„Kurzemes Vārds” ilggadējā korespondenta Pētera Jaunzem-
ja fotogrāfijas no cikla „Gaisma pret tumsu”. Fotogrāfijas 
atspoguļo Barikāžu dienu liecības.

 29. janvārī Barikāžu atceres pasākums Vērgalē. 
Sekot līdzi informācijai mājas lapā www.pavilosta.lv un uz 
informācijas stendiem Vērgalē.

 Vērgales pagasta muzejā skatāma Daces Nastevičas 
rokdarbu izstāde „Ceļvedis latvisko zīmju pasaulē”. 
Janvārī paredzēta arī tikšanās ar darbu autori, sekot līdzi 
informācijai mājas lapā www.pavilosta.lv 

Nāk gads aiz gada, un tu skaiti sevī,
Cik gadu tev, cik dzīvē citiem devi.
Kas citiem vairāk nekā sev spēj dot,
Tas laimīgs savu sirdi pārskaitot.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

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 2016. gada februāra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 28. janvārim.
Rakstus var iesūtīt pa epastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 

18. janvārī
plkst. 15.00*  Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 16.00*  Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 

63498261 (Pāvilostā),  63490836 (Vērgalē).
* Iespējama aizkavēšanās.

Valdi UZARU, Inesi JĒKABSONI, Initu RAĢELI, Andreju VARKALI, 
Ivaru VEIGULI, Imantu VINTERU, Gunu KVIESI, Māri LIEPU, 

Janu MIKITINU, Lauri PIRKTIŅU, Gintu VĪTOLIŅU, 
Diānu OZOLU, Tomu RUDZĀJU, Karīnu SANDERI!

Pilngadnieci – Janu KANTI!

 LĪDZJŪTĪBAS

Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu darbu plānot un veikt,
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt

Jaunajā 2016. Pērtiķa gadā 
5. klases skolēniem un viņu ģimenēm!

Klases audzinātāja 
Ludmila Vasiļčika Arī cilvēka mūžs dziesmai

               līdzīgs man liekas.
Te tas norimst un izskan,
            paliek atbalsis vien.

Izsakām līdzjūtību Lūcijai Matrozei brāli 
VOLDEMĀRU zaudējot.

Pāvilostas pensionāru nodibinājums

Noriet saule vakarā,  
Meža galus zeltīdama;  
Nolīkst klusi sirmā galva,  
Saules ceļu aiziedama.

Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 
līdzjūtību Inesei un Dzintaram Semenkoviem, 
māmiņu un vecmāmiņu smilšu kalniņā pava-
dot.

Mariju TREIGUTI – 98
Emīliju KRONBERGU – 92
Hermīni KRŪTMANI – 88
Vandu STELMAKERI – 85

Alfrēdu DADZI – 84
Arnoldu KREICBERGU – 84

Voldemaru LAZDU – 83

Pjotru SIVERCEVU – 83
Ausmu ENĢELI – 82
Āriju BĪRAUSU – 81
Jāzepu SKUDRU – 81
Valiju VĪGANTI – 81
Annu PETROVU – 80
Arnoldu APENI – 75

Raimondu JANKĒVICU – 70
Rasmu VĒRNIECI – 65
Edgaru BLŪMU – 60

Vitāliju MOSKAĻENKO – 60
Elmāru SMILTENIEKU – 60

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
janvārī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

SVEICAM
Zani un Arti 

ARĀJUS ar meitas 
ANCES piedzimšanu! 
Sarmīti un Edgaru 
ŠTĪBEĻUS ar meitas 

AMINATAS piedzimšanu!
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