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Vēlēšanās 
piepildās

Kad gada pirmais mēnesis aizvadīts, 
tiek nostiprinātas tā pozīcijas, viss 
iegājis zināmās sliedēs un tiek atjaunots 
svētkos it kā izjauktais dzīves ritms. 
Jā, pat esam šo to ieguvuši, bet pats 
galvenais, saņēmuši to, ko tik izmisīgi 

lūdzām pērnā gada nogalē! Kas bija tas, par ko daļai sabiedrības ir 
neizsakāms prieks, taču atļaušos teikt, ka lielākajai daļai tas atnesis 
tikai rūpes, kreņķus un neziņu, ko nesīs nākamais rīts? Noteikti jau 
uzminējāt, ka tā ir šī gada joprojām aktuālākā tēma – ziema, sniegs 
un viss, kas ar to saistīts. Vēlreiz atgriežoties pie pagājušā gada 
nogales, prātā nāk viss kā bija. Laiks bija ne gluži rudenīgs, dažbrīd 
pat pavasarīgs un tuvojoties gadumijai aizvien uzstājīgāk visur tika 
pieminēta sniega un ziemas neesamība. Tik pārspīlēti visur tas tika 
piesaukts, ka dažkārt bija nepatīkami ieslēgt radio vai televizoru, 
lai atkal jau kuro reizi klausītos, ka ziemas nav, sniega nav, kad tas 
reiz būs, kas tie par svētkiem bez baltuma un tā joprojām. Un tavu 
brīnumu, kaut kādi augstāki spēki šo visu izdzirdēja, jo ne velti saka, 
ka domas materializējas, un, vēl pat nebija noskanējuši gadu mijas 
zvani, kad viss vajadzīgais un sengaidītais bija klāt. Un nevis šā tā, 
bet pārpārēm. Neesmu absolūta ziemas noliedzēja, bet arī sajūsmu 
par to nepaužu, jo apzinos to, kas šim gadalaikam ir raksturīgs un 
kādas problēmas rada sniegs un putenis, ja dzīves vieta ir krietni 
atstatu no centra. Bet tā kā dabā neko apiet nevar, tad samierinos, 
rēķinos, bet nepiesaucu un cenšos ar sapratni uzņemt notiekošo. Ne 
tikai šogad, tā ir bijis vienmēr, ka jau pie pirmās sniega kārtiņas ir 
pilnīgi skaidrs, kas sekos aiz līdzšinējās jūsmas. Kādēļ nav notīrīti 
ceļi, ietves, kur palikuši visi atbildīgie dienesti, kāpēc ir tā un šitā? 
Bet gribas jautāt, par ko tāds pārsteigums ir taču ziema, paši tik ļoti 
gribējāt, tad, nu, lūk, jārēķinās ar visu, ko tā piedāvā. Vismaz kādus 
pāris gadus īsta ziema nav mūs piemeklējusi, tādēļ esam atraduši 
no visa. Ne viens vien šobrīd atzīst, ka nav ārkārtas situācija, bet 
tāda ziema kā kādreiz, kā daži saka, tāda tā bija mūsu bērnībā. 
Izmantojot izdevību gribu izteikt vislielāko paldies un cieņu visiem 
tiem, kuri nevar un nedrīkst vienkārši padoties ziemas priekšā. 
Tātad šoferiem, galvenokārt tiem, kuriem kāds kaut kur un noteiktā 
laikā jānogādā, mediķiem, kuri nevar atļauties spriedelēt par sniega 
biezumu un ceļa attālumu līdz pacienta dzīvesvietai, sētniekiem, 
kuru darba dienas ilgums un smagums diemžēl atkarīgs no dabas 
untumiem, pastniekiem, kuri jebkuros apstākļos ir kā gaismas 
nesēji no civilizācijas atrautiem un tālās nomalēs dzīvojošiem 
ļaudīm. Un, protams, arī sniega tīrītājiem traktoristiem, kuru 
darba diena daudzkārt ir nakts stundās. Šeit daudzi iebildīs par 
nepilnībām un darba kvalitāti, taču neaizmirsīsim vienu, ka viņu 
nav tik daudz kā izskatās, bet, mēs, gaidītāji un tīrāmie ceļi gan 
esam tik daudz... Visus šīs ziemas labākos nenosaukt, taču ikkatrs 
pats zin savu pārbaudījumu un pienākumu augsto cenu šajos ne 
vienkāršajos, baltajos apstākļos. Uz visu atskatoties var vēlēt vienīgi 
ātrāku pavasara tuvošanos. Vērīgākie to jau būs pamanījuši ātrāk 
austošās rīta stundās un vēlāk tumstošos vakaros! 

Vita Braže 

Pāvilostas novada pašvaldība
aicina novada iedzīvotājus apmeklēt

IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
	  Ceturtdien, 25. februārī, plkst. 18:00 Vērgales kultūras namā.

	  Piektdien, 26. februārī, plkst. 17:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā.
Uz sapulci ir uzaicināti arī Pāvilostas novada domes deputāti, 

 pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti.

Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt savlaicīgi, aizpildot un ienesot anketu Pāvilostas no-
vada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73) kancelejas vadītājai vai izmantot pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv 
iespēju jautājumu uzdot elektroniski, izmantojot lapas labajā pusē esošo rīku

„Uzdot jautājumu!”  ar norādi „jautājums iedzīvotāju sapulcei Pāvil ostā/
Vērgalē”.

Jautājums:

Kam jautājums adresēts (amatpersona, iestāde, darbinieks)?

Jautājuma iesniedzējs (vārds, uzvārds):
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2016. gada 14. janvārī 
Pāvilostā notika ārkārtas domes sēde

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS un deputāti Aldis 
BARSUKOVS, Ēriks ERLECKIS, Vita CIELAVA, Andris ZAĻKALNS, Gints JURIKS, Dace BĒRZ-
NIECE, Gatis BRĒDIĶIS, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attie-
cību speciāliste Marita KURČANOVA, Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kul-
tūras jomā Silvija LEJA, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, 
Pāvil ostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva VĀRSBERGA, Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
VPDK „Mārsils” vadītāja, amatierteātra dalībniece Daiga CĀBELE, Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
amatier teātra dalībniece Dzintra VĒRNIECE, Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra režiso-
re Marita HORNA, Pāvilostas sieviešu kora „Sīga” pārstāve Irina KURČANOVA. Sēdē nepiedalījās 
deputāte Arta BUNKA.

  Nolēma paredzēt finansējumu 2016. gada budžetā R. Norvežai sporta inventāra iegādei 
300.00 EUR apmērā.

  Paredzēja finansējumu 2016. gada Vērgales pagasta pārvaldes budžetā:
•	 nepabeigtās 12 dzīvokļu mājas „TEIKAS” būves konstrukciju drošības ekspertīzei 500.00 EUR 

apmērā; 
•	 nepabeigtās 12 dzīvokļu mājas „TEIKAS” tehniskā projekta izstrādei 4000.00 EUR apmērā;
•	 Vērgales kapu kapličas būvniecībai 10000.00 EUR paredzēt no nekustamā īpašuma atsavināšanas.

  Paredzēja finansējumu 2016. gada budžetā 500.00 EUR apmērā biedrības „Pāvilostas kultūrvēs-
turiskais vides centrs” plānotajām aktivitātēm 2016. gadā.

  Paredzēja finansējumu 2016. gada budžetā 800.00 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
amatierteātra daļēju ceļa izdevumu segšanai braucienam uz Īriju.

  Paredzēja finansējumu 1390.00 EUR apmērā sabiedrisko attiecību aktivitātēm. 
  Paredzēja  finansējumu 2016. gada budžetā 4441.00 EUR līdzfinansējumu Pāvilostas ostas infra-

struktūras attīstībai un 2000.00 EUR ostas padziļināšanai, kopā 6441.00 EUR.
  Uzdeva finanšu līdzekļus stāvlaukuma bruģēšanai PII „Dzintariņš” teritorijā rast savā iestādes 

budžetā.
  Neatbalstīja Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas iesniegumu par papildus finansējumu gā-

jēju celiņa renovācijai.
  Nolēma nepiešķirt papildus finansējumu mūzikas ierakstu studijas izveidošanai un papildus fi-

nansējumu gājēju celiņa  renovācijai. Nolēma paredzēt finansējumu 2016. gada Pāvilostas Mūzikas sko-
las budžetā pedagoga Helmuta Audara atalgojumam 1753.32 EUR apmērā gadā.

  Nolēma daļēji atbalstīt Liepājas Neredzīgo biedrības iesniegumu, paredzot finansējumu 
2016.  gada budžetā  Liepājas Neredzīgo biedrībai 1000.00 EUR kā līdzfinansējumu elektroenerģijas 
pieslēguma maiņas ierīkošanai „Dvēseles veldzes dārzā”.

  Finansiāli neatbalstīja Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas bērni” 
projektus 2016. gadā.

  Nolēma paredzēt finansējumu 2016. gada budžetā Pāvilostas sieviešu kora „Sīga” un vidējās pa-
audzes deju kolektīva „Mārsils” koncerttūrei uz Ukrainu 2016. gadā 1250.00 EUR apmērā.

  Paredzēja finansējumu 2016. gada budžetā nojumes izbūvei, jumta nomaiņai un inventāra nolik-
tavas demontāžai un izbūvei Pāvilostas pilsētas kapsētā 5000.00 EUR apmērā.

  Neatbalstīja finansējuma piešķiršanu gājēju celiņa vienkāršotai renovācijai Dzintaru ielas un Tir-
gus ielas krustojumā Pāvilostā.

  Uzdeva biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītājai sadarbībā ar Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja vadītāju un Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori censties piesais-
tīt finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda. Rezervēja finansējumu 2016. gada budžetā 500.00 EUR 
apmērā ēkas E. Šneidera laukumā 10, Pāvilostā izpētei un tehniskai uzmērīšanai, pie nosacījuma, ja 
finansējumu neizdodas piesaistīt no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

  Paredzēja finansējumu 2016. gada budžetā 2500.00 EUR apmērā dzīvojamās mājas „Ploces staci-
ja”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads skursteņu remontam.

  Paredzēja  finansējumu 2016. gada budžetā 3000.00 EUR  apmērā kā līdzfinansējumu mūzikas un 
mākslas festivāla „Zaļais stars” organizēšanai Pāvilostā.

  Paredzēja finansējumu 2016. gada budžetā 17241.00 EUR apmērā bezmaksas ēdināšanai pirms-
skolas izglītības iestāžu 5–6 gadīgo bērnu grupiņām un novada skolu 5. un 6. klasei. Lēmums stājas 
spēkā ar 18.01.2016.

  Nolēma Veselības apdrošināšanu iegādāties visiem Pāvilostas novada pedagogiem, kuri tiek fi-
nansēti no valsts, un izglītības iestāžu vadītājiem un, kuru darba slodze ir vienāda ar 0,5 vai augstāka. 
Pārējiem darbiniekiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības līdzekļiem, darba atalgojums ar 01.01.2016. 
tiek paaugstināts par 3% sakarā ar valsts noteiktās minimālās algas palielināšanu un ir iespēja brīv-
prātīgi pievienoties veselības apdrošināšanai, ko veiks Pāvilostas novada pašvaldība kā apdrošinājuma 
ņēmējs, maksājot darbiniekiem apdrošināšanas prēmiju no saviem līdzekļiem.

  Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2016. gadam” pro-
jektu. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu laikā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un 
tie ir brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā.

  Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 2016. gada štatu sarakstu, tas 
stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri. Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 
2016. gada tarifikācijas sarakstu, tas stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri. Uzdeva pašvaldības iestāžu vadī-
tājiem sagatavot atbilstošas vienošanās ar darbiniekiem pie darba līgumiem par izmaiņām darba samaksā. 

2016. gada 28. janvārī 
Pāvilostā notika kārtējā domes sēde

Sēdē piedalījās Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs un deputāti Aldis 
BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Arta BUNKA, Andris ZAĻKALNS, Gatis BRĒDIĶIS; pašvaldības dar-
binieki Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmat-
vede Inguna BLAUBĀRDE. Pamatdarba dēļ – deputāti Ēriks ERLECKIS un Dace BĒRZNIECE sēdē 
nepiedalījās. Slimības dēļ nepiedalījās deputāts Gints JURIKS.

Domes darba kārtībā tika izziņoti 35 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu 
papildināt darba kārtību ar sēdē 2 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 37 jautājumi.

  Apstiprināja SIA „Vērgales komunālā saimniecība” valdes locekļa un uzņēmuma darbinieku atal-
gojumu ar 2016. gada 1. janvāri, pie nosacījuma nepalielināt pakalpojumu tarifus 2016. gadā kā pama-
tojumu, norādot darbinieku atalgojuma palielināšanos. Uzdeva finansējumu nodrošināt no uzņēmuma 
budžeta līdzekļiem.

  Nolēma slēgt vienošanos ar Paulu Puķi par nekustamā īpašuma „Saulieši”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads nodokļa nomaksu.

  Nolēma slēgt pirkuma līgumu ar Gunu Aploku par izsolē nosolīto Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Vasarnieki 21”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

  Grozīja Pāvilostas novada domes 29.10.2015. lēmumā „Par Pāvilostas vidusskolas pakalpojumu 

cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr. 11., 6.§) lemjošo daļu un izteica to sekojošā redakcijā: „Apstip-
rināt 50% atlaides piemērošanu Pāvilostas vidusskolas pakalpojumu cenrādim visiem Pāvilostas novada 
pašvaldības darbiniekiem, Pāvilostas novada pašvaldībai un tās iestādēm.”

  Atbalstīja aicinājumu izvietot afišas un norādes par parakstīšanās vietām un iespēju parakstīties. Neat-
balstīja aicinājumu atbrīvot no maksas par paraksta apliecināšanu likumprojektam. Nolēma piemērot mak-
su, kas ir noteikta par paraksta apliecināšanu Pāvilostas novada bāriņtiesā, saistībā ar parakstu vākšanu par 
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektiem. Atbalstīja daļēji aicinājumu un noteica  to šādā redakci-
jā: „radīt iespēju parakstīties invalīdiem ar kustību traucējumiem, tos apmeklējot mājās.” Neatbalstīja aicināju-
mu aprēķināt slodzi 1/10 vēlētāju apkalpošanai un nepieciešamības gadījumā palielināt apliecinātāju skaitu. 
Atbalstīja aicinājumu apliecināt pašvaldībās arī no ārzemēm atbraukušo un nedeklarēto pilsoņu parakstus. 

  Atturoties deputātei V. Cielavai nolēma, noteikt V. Cielavai 8 stundu darba nedēļu, darba algu 
saglabājot esošajā līmenī un noteica summētā darba laika uzskaiti. Nolēma slēgt atbilstošu vienošanos 
pie 2012. gada 2. janvāra līguma Nr. PNP/4-5/12/1 un izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes 
iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstā. Nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu 
un struktūrvienību tarifikācijā.

  Samazināja astoņām personām kā politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu Pā-
vilostas novadā, kas ir šo personu īpašumā,  nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  

  Samazināja trīs personām kā nestrādājošām personām ar pirmās grupas invaliditāti  par nekus-
tamo īpašumu Pāvilostas novadā, kas ir šo personu īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 
50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

  Samazināja trīs personām kā nestrādājošām personām ar otrās grupas invaliditāti par nekusta-
mo īpašumu Pāvilostas novadā, kas ir šo personu īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 
50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

  Nolēma dzēst nomas maksas parādu par pašvaldības piekritīgo zemi „Rīvas katlu māja”, Rīva, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads, par summu 8,42 EUR.

  Neaplika ar nekustamā īpašuma nodokli Sakaslejas evaņģēliski luteriskās draudzes  piederošā 
īpašuma „Apses”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads par 2016. gadu, zemes vienības platībā 4,8 ha, platībā 
28,0 ha un platībā 5,0 ha,  jo draudze neveic saimniecisko darbību, un Ziemupes evaņģēliski luteris-
kās draudzes  piederošo īpašumu „Zūnu Ķesteri”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads par 
2016. gadu, jo draudze neveic saimniecisko darbību.

  Nolēma no pašreizējā zemes gabala Dzintaru iela 79, Pāvilosta, Pāvilostas novads sadalīšanas 
procesā izveidojamiem zemes gabaliem piešķirt (vai saglabāt) sekojošas adreses un noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus. 

Nr. 
p. k.

Situācijas plāna 
apzīmējumi Zemesgabala adreses

Plānotā 
platība 

(m2)
NĪLM

1 Dzintaru iela 79 Saglabāt adresi Dzintaru 
iela 79, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

2250 Saglabāt lietošanas mērķi 
komercdarbības objektu apbūve, 
NĪLM kods 0801

2 Dzintaru iela 81 Piešķirt adresi Dzintaru 
iela 81, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

6330 Piešķirt lietošanas mērķi 
komercdarbības objektu apbūve, 
NĪLM kods 0801

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos Brīvības iela 31, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads un Avotu iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Apstiprināja darba uzdevumu.

  Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmuma (Protokola Nr. 10., 3.§) „Par 
īpašuma atsavināšanu” 3.1.2. punktu. 

  Izbeidza zemes nomas līgumu uz pašvaldības piekritīgo zemi „Kalni”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads zemes vienību platībā 2,5 ha.

  Nolēma iznomāt vienai personai pašvaldības piekritīgo nekustamā īpašuma „Kalni”, Sakas  pa-
gastā, Pāvilostas novadā zemes vienību 0,3 ha platībā uz 10 gadiem, dzīvojamās mājas un pārējo ēku 
uzturēšanai. Noteica nomas maksu gadā 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības. 

  Nolēma pagarināt dzīvokļa Dzintaru ielā 99a-29, Pāvilosta, Pāvilostas novads īres līgumu līdz 
2016. gada 31. jūlijam.

  Piešķīra vienai personai dzīvokli Rīvas, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz 1 gadu.
  Izdarīja grozījumus Pāvilostas novada domes 24.09.2015. lēmumā „Par dienesta dzīvokļa statusa 

noteikšanu” (protokols Nr. 10., 24.§).
  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunvagari”, Sakas pagasts, Pā-

vilostas novads un piešķīra nosaukumus/adreses un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala Nr. Platība
ha Adrese/Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 1 22,9

Saglabāt nosaukumu „Jaunvagari”, 
Sakas pag., Pāvilostas nov. Ēkai 
saglabāt adresi „Jaunvagari”, Sakas 
pag., Pāvilostas nov. Adreses 
klasifikatora kods 103411114

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2 10,0

Piešķir nosaukumu 
„Līziņas”, Sakas pag., 
Pāvilostas nov.

0201 

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
mežsaimniecība

  Neatbalstīja iesniegumu par dzīvokļa Sakas iela 6-6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā īres līguma pār-
slēgšanu uz Veras Saprun vārda.

  Apstiprināja ierosinājumu un nosūtīja priekšlikumu a/s „Latvijas valsts meži” izskatīšanai un lē-
muma pieņemšanai.

  Atbalstīja Pāvilostas novada pašvaldības ieceri kļūt par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla da-
lībnieci. Par tīkla koordinatoru, kurš koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju 
ieviešanu pašvaldībā, nozīmēja sporta organizatoru Pāvilostā Aldi Barsukovu un Vērgales sporta nama 
vadītāju Dzintaru Semenkovu. Nozīmēja Sociālo jautājumu komiteju,  kas nodrošinās Nacionālā veselī-
go pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzību Pašvaldībā. Tīkla kritēriju īstenošana un uzraudzī-
ba tiks risināta iepriekšminētās komitejas ietvaros, pieaicinot citu sektoru pārstāvjus (izglītības, sporta, 
vides, attīstības, sociālās, veselības sektora u.c.).

  Nolēma pilnvarot Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu sniegt Pāvilostas no-
vada domes deputātu viedokli par iesniegumā minētajiem jautājumiem.

  Nolēma neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli Latvijas Baptistu draudžu savienības nekustamo  īpa-
šumu „Ciānas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads par 2016. gadu, jo draudze neveic saimniecisko darbību.

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2016. gada 18. februārī.
Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 25. februārī 

 Vērgales pagasta pārvaldē.  

Informāciju apkopoja Vita Braže un Marita Kurčanova
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Pašvaldība janvāra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu 
nekustamo īpašumu:

1. „Rubīni”, Vērgales pagastā, 10.7 ha platībā

2. Lauku iela 7A,  Vērgales pagastā, 0.7104 ha platībā

3. „Dadži”, Vērgales pagastā, 1.8596 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Pamatojoties uz MK noteikumu nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību terito-
rijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.  pantu, Pāvilostas novada dome 
paziņo, ka 2016. gada 26. februārī plkst. 11.00 Pāvilostas novada domes tel
pās notiks sanāksme par detālplānojumu īpašumiem Brīvības iela 44 un 
Brīvības iela 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Sanāksmē izskatīs publiskās ap-
spriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un iedzīvotāju priekšlikumus 
vai iebildumus.

APSTIPRINĀTI                Izdoti saskaņā ar
 ar Pāvilostas novada domes               Latvijas Republikas likumu
14.01.2016. ārkārtas sēdes               „Par pašvaldībām” 21., 46. pantu
lēmumu (prot. Nr. 1., 1. §.)               un „Par pašvaldības budžetiem”
 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1

Pāvilostas novada pašvaldības 
budžets 2016. gadam

Pielikums Nr. 1

Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā
Grupa Kods Koda nosaukums Plāns

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1144747
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1144747
1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 309806
1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 309806

 4.1.1.0. NĪN par zemi 267921
4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 41885

2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. UN ĪPAŠUMA 97
2.0 8.6.0.0. % no kontu atlikum., atlikto maks. 97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 11526
 UN KANCELEJAS NODEVAS  
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv. b. 956
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 10570
9,9,0,0 Pārējās nodevas 0
10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 3500
12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 23134
12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 7260
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 15874
13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRDOŠ. 63378
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš. pārdoš. 0
13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īp. pārdoš. 33378
13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. un mantas realiz. 30000

5.0. 18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 911655
5.0.

 
 
 
 

18.6.0.0. Pašv. saņemtie trans. no v. budž. 911655
19.0.0.0. PAŠVALD. BUDŽETU TRANSFERTI 40068
19.1.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām budž. v. 0
19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv. 40068
19.3.0.0. Saņemtie transf. no augst. iestādes 0

3.0 21.0.0.0. IESTĀDES IEŅĒMUMI 90471
3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. m. pak. 90471

                                                             ATLIKUMS uz 01.01.2016.: 142145
                                                                          KOPĀ  IEŅĒMUMI: 2598382
                                              IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 2740527

Pielikums Nr. 2

Pāvilostas  novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā
Kods Koda nosaukums Plāns

01.000 Vispārējie valdības dienesti 392 284
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 284 915
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 44 549
01.800 Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. budžetam 62 820
03.000 Sabiedriskā kārtība un  drošība 83 781
03.100 Policija  42 730
03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 8787
03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 20 480 

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 11 784
04.000 Ekonomiskā darbība 565 829
04.100 Vispārējā ekonomiskā, komerciālā un nod. darbība 35 856
04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 30 486
04.400 Būvniecība 25 777
04.500 Transports 143 376
04.700 Citas nozares 294 111
04.900 Pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 36 223
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 138 371
06.200 Teritoriju attīstība 138 371
06.600 Pārējā citur neklasificētā pašv. ter. un māj. aps. d. 0
07.000 Veselība 2 612
07.200 Ambulatorās ārstniecības iestādes 2 612
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 321 987
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 59181
08.200 Kultūra 262806
09.000 Izglītība 1031586
09.100 Pirmsskolas izglītība 331441
09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 599833
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 100312
10.000 Sociālā aizsardzība 204 077
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 204 077

 
KOPĀ  IZDEVUMI: 2 740 527

IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA 0
            PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 2 740 527

Pielikums Nr. 3

Pāvilostas novada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2016. gadam
Kods Nosaukums 2016. g.

 Atlikums uz 01.01.2016. 8 841
I Ieņēmumi  kopā: 109 686
II Ieņēmumu sadalījums pa spec. b. veidiem 109 686
Dabas resursa nodoklis
 
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
 
 
 

Pārējie spec. budž. līdekļi
 

 7 200
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 7200

102 486
18.6.0.0. Pašv. saņemtie transferti no  valsts budž. 102 486
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 
                budžeta noteiktam mērķim

 
102486

  
                                                                 Kopā 
                                                                  ar atlikumu:

118 527

III Izdevumi kopā: 118 527
IV Izdevumi pēc funkcionālajām kategor. 118 527
01,000 Vispārējie vadības dienesti 0
04,000 Ekonomiskā darbība 102 525
04,100 Vispārējā ekonomiskā darbība 0
 04,110                          Projekti 0
04,500 Transports 102 525
 04,510                         Autotransports 102525
05,000 Vides aizsardzība 16002
08,000 Atpūta, kultūra 0
09,000 Izglītība 0
V Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 118527

1100 Darba samaksa 2500
1200 Valsts soc. apdroš. iemaksas 590
2000 Preces un pakalpojumi 115437
5000 Pamatkapitāla veidošana 0
7000 Pašv. uztur. izdevumu transferti 0
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0

 Atlikums uz 01.01. 2017. g. 0

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
 Uldis Kristapsons

PAZIŅOJUMS 
PAR DETĀLPLĀNOJUMU
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NOTIKUMI

Janvārī pašvaldības policija veica 
šādus darbus: 

 ª Veikti pieci reidi, pārbaudot gaismas at-
starotājus gājējiem. Izteikti vairāki brīdinājumi 
un izdalīti atstarotāji un atstarojošās jostas. 

 ª Pāvilostā sastādīts viens administra-
tīvais protokols pēc LAPK 171. panta, par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieņu. Pārkāpējam uzlikts nau-
das sods.

 ª Vienam vīrietim Vērgalē veikta alkoho-
la pārbaude darbavietā. Informācija par mērī-
jumiem sniegta darba devējam.

 ª Pāvilostā mutiski brīdināts viens iedzī-
votājs, kurš kanalizācijas ūdeņus lēja ārā pa 
mājas logu.

 ª Sadarbojoties ar Valsts policiju, tika 
veikta pārbaude nelegālā alkohola tirdznie-
cības vietā Sakas pagastā. Atrasts un izņemts 
tālākai nosūtīšanai ekspertīzei nezināmas 
izcelsmes šķidrums, kas pēc smakas līdzīgs 
alkoholam, kā arī tika atrastas cigaretes bez 
Latvijas Republikas akcīzes marķējuma.  

 ª Pāvilostā aizturēts klaiņojošs suns. 
Noskaidrots suņa saimnieks. Saimniekam 
izteikts mutisks brīdinājums par suņa nepie-
skatīšanu.

 ª Pāvilostā vienam autovadītājam uzlikts 
sods 40,00 euro par apstāšanos zem aizliegu-
ma zīmes.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2016. gada janvārī

VARBŪT ARĪ TU VARI PALĪDZĒT!!!
Palīdzība Ritvaram Ozollapiņam (Šteinbergam)
Ritvaram ir 39 gadi, viņš nāk no Liepājas puses Vērgales pagasta. Ritvara darba 

gaitas un ikdiena paiet Rīgā, taču brīvdienas viņš pavada ģimenes lokā Tukuma 
novada Tumes pagastā. Ritvara darba dzīve ir saistīta ar celtniecību, tā ir viņa 
sirdslieta. Pirms gada viņš izveidoja savu celtniecības uzņēmumu. Taču pēdējo 
pusgadu viņš vairs nespēj strādāt. Ritvaram konstatēta smaga ļaundabīga sa-
slimšana – melanoma. Pērn februārī Ritvaram tika veikta limfmezgla operācija, 
bet no slimnīcas tika izrakstīts ar labu ziņu, ka ļaundabīgas šūnas nav atrastas. 
Augus tā ķirurgs nozīmēja atkārtotu operāciju, taču tad analīžu rezultāti atklāja, 
ka Ritvaram ir melanoma. Ritvars saņēma 3 smagus ķīmijterapijas kursus.

Veicot papildus izmeklējumus tika konstatēts, ka Ritvaram var palīdzēt 
Vemurafenib kurss. Diemžēl zāles ir ļoti dārgas. Viena gada ārstniecības kurss iz-
maksā 121 943 eiro. Lai arī valsts līdzfinansē šo ārstniecību un katru otro mēnesi 
zāļu ražotājs izsniedz zāles bez maksas, pašam sasirgušajam katru otro mēnesi 
nepieciešami 9184.50 eiro zāļu iegādei. Pilnam ārstniecības kursam gadā kopā 
nepieciešami 51 432.96 eiro. Šādi līdzekļi Ritvaram nav.

Ritvars jau uzsācis zāļu lietošanu, ko bez maksas nodrošina ražotājs. Kār-
tējā kursa saņemšanai, lai ārstniecību nepārtrauktu, nepieciešami līdzekļi 
9184.50 eiro. Glābsim Ritvaru!

   Fonds „Ziedot.lv”
   Reģ. Nr.: 40008078226

           Swedbank AS
           Bankas kods HABALV22
           Konta Nr.LV95HABA0551006150241 
           Mērķis Palīdzība Ritvaram Ozollapiņam

                  SEB banka
                 Bankas kods UNLALV2X
                 Konta Nr. LV86UNLA0050014286045
                 Mērķis Palīdzība Ritvaram Ozollapiņam

DNB banka
Bankas kods RIKOLV2X
Konta Nr. LV53RIKO0002013321645
Mērķis Palīdzība Ritvaram Ozollapiņam

Latvijas Pasts
Konta Nr. LV05LPNS0001003230983
Palīdzība Ritvaram Ozollapiņam

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Janvāra mēnesī piešķirts  25 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 8 ģimenēm pie-

šķirts pamatpabalsts, 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 5 perso-
nām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 1 iedzīvotājam piešķirti asistenta 
pakalpojumi, 12 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 2 pabalsti jaundzimušo aprū-
pei, 2 apbedīšanas pabalsti.

Ne vienmēr grūtums mūsu spārnus saista,
ne vienmēr vieglums vieglus spārnus dod.
Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti
līdz savam mērķim protam aizlidot.

Sveiciens Gunitai  
augstskolu absolvējot!

 
Ildze Balode

Par ES (Eiropas Savienības) finansiālu 
atbalstu Pāvilostas novada uzņēmējiem 

uzņēmējdarbības attīstībai novadā
Pāvilostas novada pašvaldība aicina atsaukties 

Pāvilostas novada uzņēmējus, kas plāno attīstīt savu 
uzņēmējdarbību un sadarbībā ar pašvaldību piesais-
tīt finansējumu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pa-
lielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritori-
ju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vie-
tējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – 3.3.1. SAM) 
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumi 
Nr. 593 „Darbības programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldīju-
mus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekono-
miskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņē-
mēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”.

Atbalstāmās darbības:
Ceļi un komunikācijas (elektrība, gāze, ūdens, 

kanalizācija, siltums u.tml.) Teritorijas iekārtošana 
(veco ēku nojaukšana un teritorijas iekārtošana. Ēku 
būvniecība/rekonstrukcija un aprīkojums (pēdējie 
divi ierobežotā apjomā, ražošanas iekārtas nav 
atbalstāmas). Zemes iegāde (ierobežotā apjomā).

Projektā izvirzītie kritēriji:
  Projekta idejas koncepts atbilst 3.3.1. SAM 

mērķim.
  Projekta idejas konceptā plānota vismaz viena 

jauna darba vieta.

  Vienas novada pašvaldības ietvaros iesniegto 
un apstiprināto 3.3.1. SAM projektu ideju konceptu 
skaits nav lielāks par trīs un to Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums kopumā nepārsniedz 
3 000 000 euro.

  Projekta idejas konceptā norādītais projekta 
kopējais finansējums nav mazāks par 50 000 euro.

  Projekta idejas  konceptā aprakstītā projekta 
ideja atbilst pašvaldības attīstības programmā no-
teiktajam un ir iekļauta pašvaldības attīstības prog-
rammas investīciju plānā, vai tiks nodrošināta atbil-
stība pašvaldības attīstības programmā noteiktajam 
un projekta ideja tiks iekļauta pašvaldības attīstības 
programmas investīciju plānā līdz projekta iesniegu-
ma iesniegšanai sadarbības iestādē.

  Sadarbības partneris  var būt pašvaldība, paš-
valdības izveidota iestāde, pašvaldības kapitālsabied-
rība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevu-
mu izpildi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

  No vienas pašvaldības var iesniegt ne vairāk, kā 
trīs ideju pieteikumus.

Saņemt papildus informāciju un pieteikties var Pā-
vilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinato-
res Vizmas Ģēģeres, tālr. 63484561, vizma.gegere@
pavilosta.lv vai pie Pāvilostas novada pašvaldības 
priekšsēdētāja Ulda Kristapsona, mob. 26566055, 
dome@pavilosta.lv

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Arī Jums  ir tā iespēja bērnam, kuram nav vecāku 
vai par kuru dažādu iemeslu dēļ nerūpējas viņa īstie 
vecāki, bērnam, kurš dzīvo bērnunamā, rast iespēju 
dzīvot citā ģimenē vai ģimenes aprūpei iespējami pie-
tuvinātos apstākļos. Rūpes un mīlestība ir nepiecieša-
ma ikvienam bērnam. 

Ar ārpusģimenes aprūpes formu  audžuģimene arī 
Jūs varat palīdzēt kādam bērniņam, kurš palicis bez 
paša svarīgākā – ģimenes.

Audžuģimene – bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam nodrošina aprūpi uz laiku, kamēr 
bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespē-
jams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibinā-
šanai.

Kā kļūt par audžuģimeni?
1. Laulātie (persona), kas vēlas kļūt par audžuģi-

meni, deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda per-
sonu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus 
dokumentus:

•	 Iesniegumu;
•	 Ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) 

veselības stāvokli;
•	 Psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto 

(personas) veselības stāvokli;
•	 Psihologa atzinumu par laulāto (personu) pie-

mērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesnieg-

šanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžu-
ģimenes pienākumu veikšanu.

3. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir pie-
mēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie 
(persona) apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģime-
nes mācību programmai.

4. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā 
pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem 

(personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un 
gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lē-
mumu par audžuģimenes statusu.

Audžuģimene reizi trijos gados papildina zinā-
šanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot au-
džuģimenes papildu apmācības programmu, kuras 
apjoms ir 24 akadēmiskās stundas.

Bāriņtiesa var ievietot bērnu audžuģimenē, ja:
•	 bērna vecāki ir miruši;
•	 bērns ir atrasts;
•	 bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas 

aizgādības tiesības;
•	 bērna vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības;
•	 bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīsta-

mos apstākļos;
•	 izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un 

vecākiem vai aizbildni;
•	 bērna vecāku ilgstoša slimība.
     Audžuģimenes statusu nepiešķir:
•	 ja vienam no laulātajiem (personas) atņemtas 

vai pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
•	 ja pārkāptas bērna tiesības;
•	 ja laulātie (persona) sodīti par noziedzīgiem 

nodarījumiem – vardarbību, tā draudu izteikšanu, ti-
kumības un dzimumneaizskaramības pārkāpumiem;

•	 ja laulātie (persona) noteikto pienākumu nepil-
dīšanas dēļ atņemts audžuģimenes, viesģimenes vai 
aizbildņa statuss.

Papildus informāciju variet saņemt Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijā vēršoties pie Bāriņ-
tiesu un audžuģimeņu referentes audžuģimeņu jau-
tājumos Kurzemes reģionā Ivetas Arājas, zvanot pa 
tālruni 63429624, 27073874 vai rakstot uz e-pastu 
iveta.araja@bti.gov.lv. 

  Pāvilostas novada pašvaldība martā izsludinās 
kultūras un izglītības projektu finansēšanas kon
kursu 2016. gadam.

  12. februārī plkst.11:30 Pāvilostas Mūzikas sko-
lā notiks Pāvilostas novada skolēnu skatuves runas 
un vokālo ansambļu „Balsis 2016” konkursa 1. kār
ta.

  No šā gada 18. janvāra Pāvilostas novada dome 
piešķīrusi 17241,00 eiro lielu finansējumu novada 5. 
un 6. klašu skolēnu un 5–6 gadīgo bērnu brīvpus
dienām. 

  Pāvilostas bibliotēka izveidojusi savu  
Facebook. com kontu! Tagad sekot bibliotēkas aktuali-
tātēm vari arī facebook.com/Pāvilostas bibliotēka.

  Pāvilostas vidusskola arī šogad piedalīsies 
Ēnu dienā. Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orien-
tācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt 
dažādas darbavietas un kļūt par darbinieku „ēnām”. 
Ēnu dienu Latvijā organizē Biznesa izglītības biedrība 
Junior Achievement-Young Enterprise Latvija.

  Šogad Pāvilostas pilsētas svētkus svinēsim 
21. maijā!

ĪSZIŅAS

PĀVILOSTAS NOVADA BĀRIŅTIESA AICINA 
NOVADA IEDZĪVOTĀJUS PIEVIENOTIES 

AUDŽUĢIMEŅU KUSTĪBAI!
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DĀVINI  IDEJU LATVIJAS  SIMTGADEI!
Aicinājums Pāvilostas novada iedzīvotājiem nākt ar savām idejām un ierosināju-

miem, ko mēs varētu dāvināt un atstāt paliekošu citām paaudzēm  Latvijas 100. gada-
dienas ietvaros 2018. gadā Pāvilostas novadā.

Lai kādu ideju īstenotu, tai jāgatavojas jau savlaicīgi!
Jūsu idejas gaidīsim gan rakstveidā, gan mutiski Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzin-

taru ielā 73, Pāvilostā) pie sabiedrisko attiecību speciālistes un Vērgales pagasta pārval-
dē pie pārvaldes lietvedes.

Kontakti: 
  Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Marita Kurčanova, tel. 63484563, e-pasts: info@pavilosta.lv; 
  Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, 

        tel. 63490836, e-pasts: anita.sprudzane@pavilosta.lv 

Aicina Pāvilostas novada jauniešus apgūt angļu valodu
Aicinu Pāvilostas novada jauniešus piedalīties soft-skills treniņā, kur iespējams attīstīt savas 

komunikācijas spējas, laika plānošanu un citas noderīgas prasmes.
Nodarbību vadīs 

Laine Šildere, pāvil-
ostniece, organizāci-
jas ESTIEM biedre,  
nodarbības notiks 
angļu valodā, taču 
nepieciešamības ga-
dījumā tiks izmanto-
ta arī latviešu valoda.

Pieteikšanās un 
sīkāka informācija,

Sintija Spriņģe, 
Pāvilostas novada 

Jauniešu lietu 
speciāliste

Mob. 29377458

Domes delegācija viesojas Nidā
Pāvilostas novada domes delegācija šā gada 14. un 15. janvārī viesojās Lietuvā, Neringas pašvaldībā 

ietilpstošajā pilsētas daļā – Nidā, kura ir arī Neringas pašvaldības centrs.
Tā kā Neringas pašvaldība ir ļoti 

līdzīga Pāvilostas novada pašvaldī-
bai, Pāvilostas novada domes de-
legācija viesojās Nidā ar mērķi vei-
dot sadraudzību un kopīgi realizēt 
ES pārrobežu projektus.

Viesojoties Nidā Neringas paš-
valdības mērs Darius Jasaitis, izpild-
direktors Algimantas Višniauskas 
un Neringas pašvaldības pārstāve 
Sandra Vaišvilaite Pāvilostas nova-
da domes delegācijai izrādīja viņu 
pašvaldībā jau īstenotos ES projek-
tus, Neringas pašvaldības admi-
nistrācijas ēku un sēžu zāli, kā arī 
bija iespē ja aprunāties ar Neringas 
domes deputātiem un citiem paš-
valdības pārstāvjiem. Nākamā dienā 
Neringas Tūrisma informācijas cen-
tra gide Pāvilostas novada domes 
delegācijai izrādīja Nidas pilsētu un 
pastāstīja par tās vēsturi.

Vizītes noslēgumā Neringas paš-
valdības mērs un Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs vienojās par kontaktu uzturēšanu un sadrau-
dzību, kā arī kopīgi piedalīties šajā gadā Eiropas Savienības finansētajā LIT/LAT pārrobežas projektā.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmais no kreisās: Neringas pašvaldības mērs Darius 
Jasaitis, Pāvilostas novada pašvaldības šoferis Egons 
Stankēvičs, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons un Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektors Alfrēds Magone.
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„Latvenergo” atgādina, ka atbalstu norēķi-
niem par elektrību šogad var saņemt arī cilvēki ar 
1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem in-
valīdiem. Tāpat kā trūcīgas un maznodrošinātas 
personas, arī šie cilvēki par pirmajām 100 mēnesī 
izlietotajām kilovatstundām var maksāt mazāk.

Svarīgi atcerēties!
– Atbalstu var saņemt uz līgumu, kas ir no

slēgts par jebkuru Elektrum produktu, neatka
rīgi no tā, vai tas ir atbalsta saņēmēja vai kādas 
citas personas līgums.

– Atšķirībā no trūcīgām un maznodrošinātām 
personām, cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un 
ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam jāpie
sakās, aizpildot pieteikumu.

– Pieteikties atbalstam var portālā elektrum.lv 
vai klātienē jebkurā no Latvenergo klientu apkal-
pošanas centriem Elektrum.

– 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var 
iesniegt  arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.

– Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav 
nepieciešami nekādi papildu dokumenti. Piesako-
ties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu 
dokumentu un bērna personas apliecību (ja tiek 
kārtots atbalsts ģimenei ar bērnu invalīdu).

– Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, 
tādēļ jau dažas minūtes pēc pieteikšanās klients 
saņems informāciju, ka pieteikums ir izskatīts un 
atbalsts ir piešķirts.

– Atbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi 
nesummējas: tas nozīmē, ka trūcīga persona ar 
1. grupas invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 
100 kWh mēnesī.

– Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad 
aizpildīts pieteikums, un līdz 2016. gada beigām.

– Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems 
detalizētu informāciju par norēķinu kārtību savā 
e-pastā vai pa pastu.

– Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama 
portālā elektrum.lv.

– Papildu jautājumus par atbalstu cilvēki ar 
1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem 
invalīdiem var uzdot e-pastā, rakstot uz klientu.
serviss@elektrum.lv vai zvanot pa bezmaksas 
tālruni 80 200 400.

Tāpat kā iepriekš, jūsu pašvaldības sociālo 
dienestu darbinieki ar jautājumiem par atbalstu 
elektrības maksājumiem var vērsties pie mums 
pa tālruni 67723552 vai rakstot uz atbalsts.
elektribai@latvenergo.lv

Arī Pāvilostas jaunieši piedalījās „Nīcas Jau-
niešu dienā 2016”.

Diena iesākās ar pasākuma svinīgo atklāšanu 
un pasākuma dalībnieku, organizāciju sagatavo-
tajiem priekšnesumiem, kurus katra organizācija 
bija sagatavojusi jau mājās. Priekšnesuma garu-
mam bija jābūt aptuveni 5 min un tajā bija jāie-
kļauj gan iepriekš izlozēta valsts  un sporta veids, 

gan pilsēta, no kuras nākam. Pāvilostas jaunieši 
iejutās Lietuvas ielu vingrotāju un Anglijas fut-
bolistu lomās. Arī citu organizāciju jaunieši bija 
sagatavojuši interesantus un aizraujošus priekšne-
sumus. 

Vēlāk risinājās komandu sacensības, viktorī-
na par sportu, kā arī darba grupas ar sabiedrībā 
populāriem sportistiem. Jauniešiem bija iespēja 
tikties ar motosportistu Lauri Freibergu, auto-

sportistu Mārtiņu Sesku, basketbola treneri Uvi 
Helmani, futbolistu Mareku Zuntneru un pieda-
līties treniņā, kuru vadīja „Getto Games” līderis 
Raimonds Elbakjans.

Pēc darba grupām sekoja Raimonda Elbakja-
na uzstāšanās, kopīgā zupas baudīšana un vakaru 
noslēdza balle ar grupu „Lustīgais Blūmīzers”.

Paldies Nīcas jauniešu centra vadītājai Anetei 

Lankovskai un Nīcas novada jauniešiem par pār-
domāto un rūpīgi izveidoto pasākumu!

Paldies Pāvilostas jauniešiem par dalību pasāku-
mā, par gatavošanos Jauniešu dienas pasākumam 
un par neizsīkstošo un pozitīvo enerģiju, ko sniedzat 
man un apkārtējiem! Paldies jauniešu vecākiem!

Pāvilostas novada jauniešu lietu speciāliste
Sintija Spriņģe

30. janvāris 
klāt Nīcas Jauniešu diena!

ELEKTRĪBAS ATVIEGLOJUMI INVALĪDIEM!

Dzimtsarakstu nodaļas darbs 
2015. gadā

Dzimšana
2015. gadā kopā reģistrēti 22 jaundzimušie, no tiem 13 zēni un 9 meitenes. Laulībā dzimuši 11 bērni 

un 11 bērni dzimuši vecākiem, kuru laulība nav reģistrēta. 6 bērni dzimuši kā pirmie, 10 kā otrie, 3 kā 
trešie un 1 kā sestais bērns ģimenē. Visi bērni dzimuši pilngadīgām personām.

Laulības
2015. gadā sastādīti 25 laulību reģistri. 6 no laulībām reģistrētas Pāvilostas novada baznīcās – 3 Ziem-

upes ev. lut. baznīcā, 2 Sakaslejas ev. lut. baznīcā un 1 Pāvilostas Romas katoļu Svētā Gara baznīcā.  Pir-
moreiz laulībā stājušies 18 vīriešu un 22 sievietes, otro reizi laulībā stājušies 4 vīrieši un 3 sievietes, trešo 
reizi laulībā stājušies 3 vīrieši. 72% no laulātajiem bija vecumā no 26–35 gadiem. Pēc laulībām pievienot 
vīra uzvārdu savam izvēlējušās 5 sievietes, pirmslaulību uzvārdu saglabājusi 1 sieviete.

Miršana

Miršanas reģistri
No tiem pēdējā deklarētā dzīvesvieta reģistrēta

Pāvilostā Sakas pagastā Vērgales pagastā
sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši

12 4   2   4 2

No 7.03.–11.03.2016. 
e- prasmju nedēļas ietvaros

Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka
7. martā plkst. 10:00 aicina uz datorapmācībām

„PAMATPRASMES DARBĀ AR DATORU”.
Atceries!

Mācīties un iegūt jaunas zināšanas 
var jebkurā vecumā, ir tikai jāvēlas un mazliet vajag gribēt!

Vietu skaits ierobežots!
Pieteikties līdz 5. martam uz vietas bibliotēkā 

vai zvanot pa tālr. 63484566.
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Pāvilostas jaunieši 
gatavojas Nīcas 
Jauniešu dienai

Brīva laika mums katram ir pavisam nedaudz, tāpēc divu nedēļu garā 
gatavošanās Nīcas Jauniešu dienai, kura norisināsies 30. janvārī Nīcā, vis-
intensīvāk tika novirzīta nevis uz darba dienu pēcpusdienām, bet gan uz 
svētdienas rīta pusi.

Tā mēs, jauniešu dienas dalībnieki, nolēmām 24. janvārī tikties „Jaunie-
šu istabas” telpās, lai aktīvi, radoši un atbildīgi gatavotos.

Šogad Nīcas Jauniešu dienas tēma ir „Sports” un viss, kas ap to saistīts. 
No Pāvilostas šogad piedalīsies divas komandas. Katrai komandai tika pie-
šķirtas iepriekš izlozēts sporta veids un valsts. Pāvilostnieki tika pie Lie-
tuvas ielu vingrotājiem un Anglijas futbolistiem. Lai piedalītos Nīcas JD, 
katrai komandai jāsagatavo 5 min  garš priekšnesums, kurā jāietver izlozētā 
valsts, sporta veids un pārstāvētā organizācija.

Jauniešu dienas laikā notiks dažādas aktivitātes jauniešiem, gan indivi-
duālas sacensības, gan komandu stafetes un viktorīnas, kā arī darba gru-
pas ar Latvijā pazīstamiem sporta treneriem, žurnālistiem un sporta dzīvē 
iesais tītajiem jauniešiem.

Uz tikšanos Nīcas Jauniešu dienā!
Sintija Spriņģe,  Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste

PAKĀPENISKI PALIELINĀS 
PENSIJU APMĒRS

Valstī pakāpeniski palielinās 
pensiju apmērs, informē Labklā-
jības ministrija (LM). 2015. gada 
9 mēnešos jaunpiešķirstā vecuma 
pensija, salīdzinot ar 2014. gadu, ir 
pieaugusi vidēji par 23,74 eiro. 

Tāpat pensiju indeksācijas re-
zultātā 2015. gada oktobrī vidējais 
pensiju apmērs palielinājās par 3,64 
eiro. LM uzsver, ka būtisks pensiju 
ilgtspējas rādītājs ir tiešie ieņēmu-
mi, kas kopš 2014. gada pārsniedz 
izdevumus. 

Latvijas pensiju sistēma starptau-
tiski ir novērtēta ar zemu risku fiskā-
lās ilgtspējas jomā. Būtiski, ka krīzes 
periodā nepietiekamos līdzekļus bija 
iespējams segt no iepriekšējos gados 
izveidotā uzkrājuma.

Sākot ar 2016. gadu, pakāpeniski 
notiks pensiju (vecuma, apgādnie-
ka zaudējums, izdienas pensiju, kas 
aprēķinātas saskaņā ar nolikumu 
„Par izdienas pensijām”) pārrēķins 
cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta 
vai pārrēķināta laikā no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2015. gada 31. de-
cembrim, proti, ar negatīvu apdro-
šināšanas iemaksu algas kapitāla 
indeksu:
•	2016. gadā pārrēķinās 2010. ga-

dā piešķirtās pensijas;
•	2017. gadā pārrēķinās 2011. ga-

dā piešķirtās pensijas, 
•	2018. gadā pārrēķinās 2012., 

2013., 2014. un 2015. gadā piešķir-
tās pensijas.

Jauno pensijas kapitāla aktuali-
zēšanas kārtību piemēros, sākot ar 
2009. gadam noteikto indeksu, kas 
bija pirmais negatīvais indekss. To 
turpinās līdz gadam, kamēr nega-
tīvo un tiem sekojošo pozitīvo in-
deksu reizinājums būs lielāks par 
skaitli „1”. Arī turpmāk, piemērojot 
izlīdzināšanas metodi, būs novērs-
ta situācija, kad kapitāla indekss ir 
negatīvs. Tas nozīmē, ka pozitīvos 

indeksus aizstās ar skaitli „1” tikai 
līdz laikam, kad negatīvo un pozi-
tīvo indeksu reizinājums būs lielāks 
par skaitli „1”.

LM atgādina, ka pensiju piešķir 
un aprēķina katram cilvēkam in-
dividuāli, par pamatu ņemot pen-
sijas sākuma kapitālu (aprēķināts, 
ņemot vērā cilvēka darba stāžu līdz 
1996.  gadam un vidējo iemaksu 
algu laika periodā no 1996. gada 
līdz 1999. gadam), pensijas kapitālu 
(no 1996. gada 1. janvāra personi-
ficētajā kontā reģistrētās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas), kā arī 
pensionēšanās vecumu.

Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas 
stāžs nav mazāks par 30 gadiem, 
ja individuālā alga laika periodā 
1996.–1999. bija zema vai arī cil-
vēks nebija strādājis, periodu līdz 
1996. gadam novērtē, ņemot vērā 
vidējo algu valstī šajos gados. Minē-
tais atvieglojums darbosies tik ilgi, 
līdz pensionēsies pēdējais pensio-
nārs, kuram apdrošināšanas stāžs ir 
bijis līdz 1996. gadam. 

2015. gada 9 mēnešos 5886 jaun-
piešķirtajām pensijām jeb 50% no 
visām jaunpiešķirtajām pensijām 
piemērota likuma norma par vidējo 
apdrošināšanas iemaksu algu valstī. 

Valstī noteiktais pensionēšanās 
vecums katru gadu palielinās par 
3  mēnešiem, un 2016. gadā tas ir 
62 gadi un 9 mēneši.

Pastāvot iespējai vairākām pen-
sionāru kategorijām pensijā doties 
ātrāk, vidējais faktiskais pensionē-
šanās vecums 2015. gada 9 mēnešos 
bija 61,5 gadi. 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče,  

Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas vadītāja,

67021581,  
marika.kupce@lm.gov.lv

RŪĶUPE ZIEMUPĒ
Pērnā gada izskaņā lieliem un maziem savus vārtus vaļā vēra 

Rūķupe Ziemupē. Nu jau vairākus gadus tas ir īpašs un gaidīts 
pasākums Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā, kad ikviens var 
ciemoties pie Ziemassvētku Vecīša un viņa draugiem Rūķiem, 
atvērt savu Rūķa sirdi un palīdzēt piepildīt kāda maza bērna 
vai ģimenes sapni, neaizmirstot arī par dažnedažādām jautrām 
izdarībām un aizraujošām nodarbēm āra apstākļos. 

Arī 2015. gadā Rūķupes Rūķi pirms Ziemassvētkiem aici-
nāja iesaistīties akcijā „Piepildīsim Lielo Dāvanu maisu”. Un tā, 
pats aktīvākais Rūķupes posms sākās ar Liepājas bērnudārza 
Dzintariņa apciemošanu, kur visas 12 grupiņas (tas ir vairāk 
kā 200 bērni, viņu vecāki un b/d darbinieki) palīdzēja piepildīt 
Lielo Dāvanu maisu. Bērni ar prieku sagaidīja Ziemassvētku 
Vecīša motivācijas brigādi, bet aktīvais un rosīgais Ziemassvēt-
ku Vecītis pat paspēja ar bērniem kopā uzcept piparkūkas. Pēc 
šī bērnudārza apmeklējuma Ziemassvētku vecīša ziemeļbrie-
ža pajūgs bija pārpilns līdz malām, tāpēc dodoties uz Liepājas 
6. vidusskolu, kur dāvanas bija sagatavojuši 7.c klases skolēni, 
bija jau jāmeklē cits transporta līdzeklis. Arī Pelēni un Maz-
putniņi no Liepājas kristīgās pirmsskolas iestādes bija kārtīgi 
sagatavojušies Dāvanu maisa piepildīšanai. Pēc tam vēl tika ap-
meklēts bērnudārzs Pūcīte, kur trīs grupiņas – Rūķīši, Mārītes 
un Sprīdīši arī bija naski dāvanu gatavotāji. Vēl ļoti liels paldies 
diviem individuāliem dāvanu rūpētājiem – Elīnai Bulavai un 
Zandai. Rūķupes Rūķi viesojās arī Purmsātu internātskolā. Paši 
Rūķi ir pārsteigti: – Tas ir vienkārši brīnumaini! Visas skolas un 
bērnudārzi, kas akcijā Piepildīsim Lielo Dāvanu maisu piedalī-
jās pagājušajā Rūķupes gadā, tie arī šogad bija sarūpējuši skais-
tas dāvanas! Rūķupei vistuvākais bērnudārzs ir Vērgales „Kas-
tanītis”, tādēļ Rūķi paviesojās arī tur. Vēl ar dāvanām dalījās 
Kuldīgas Humanitāro zinātņu un Mākslas vidusskola, Blīdenes 
pamatskola un Ventspils 2. vidusskola. Rūķupes komanda saka 
lielu, lielu paldies visiem tiem, kas tiešām bija centušies sagata-
vot Dāvanu, tādu, ko saņemt prieks būtu jebkuram no mums, 
arī dāvinātājam pašam. Daļa no Lielā Dāvanu maisa jau aizceļo-
jusi uz Blīdenes, Kuldīgas un Ventspils ģimenēm, pārējās gaida 
ziņu no sociālajiem darbiniekiem, kurās mājās gaidīs Rūķus ar 
dāvanām. Arī par vēstulēm Rūķiem ir savs stāsts. Tās Ziemas-
svētku Vecītim pienāca daudz un katru dienu. No dažādām 
valstīm – Portugāles, Krievijas, Ukrainas, Itālijas, Taivānas un, 
protams, tepat no Latvijas. Ziemassvētku vecīti ļoti iepriecināja 
bērnu skaistie zīmējumi, kuri bija pievienoti vēstulēm un kas 
zina, varbūt kāds no tiem visiem kļūs par skaistu apsveikumu 
kartīti nākamos RūķZiemassvētkos... Ne visi bērni bija izveido-
juši sarakstu ar daudzām kārotām lietām un mantām, daudzi 

vēlējās pavisam ko citu – siltumu un mīļumu visiem. Protams, 
Ziemassvētki ir Dāvanu laiks, taču vai aizdomājamies, ka tas ir 
dāvanu DOŠANAS laiks, un dāvana var būt jebkas – arī smaids, 
svarīgākais, lai tas, kas to saņem, kļūst laimīgs. Ziemassvētku 
Vecītim šogad ir labs draugs – Rūķis Latvijas Pasts, kas gādā 
par to, lai vēstules, uz kurām Vecītis atbild bērniem, nokļūtu pie 
adresātiem bez markas, vien ar Īpašo Rūķupes Pasta zīmogu. 
Tieši tāpat līdz pašām namdurvīm ceļos sešas pakas ar Dāva-
nām no Lielā Dāvanu maisa tiem, kuru vēstulēs Ziemassvētku 
vecītis jutīs – vajag vairāk prieku. Rūķu saime ir ļoti pateicīga 
Lielajam Vēstuļu Rūķim. Jā, ir arī vēstules, kas uzrunā īpaši –  
bērns raksta, ka labi mācās, spēlē kokli un dejo tautiskās dejas 
un ka svētkos ļoti vēlētos žurnālu „Ilustrētā Junioriem”, bet viņu 
Ziemassvētku Vecītis šogad ir saslimis un nevarēs abonēt tik 
iemīļoto žurnālu. Žurnāla redakcija atsaucās uz Rūķupes lūgu-
mu – būt par BrīnumRūķi šīs meitenes sirdij, un žurnāls viņai 
būs visu gadu! 

Tāpat arī 2015. gadā tieši no Rūķupes bija iespēja nosūtīt 
Īpašo Pastkarti ar mīļiem sveicieniem saviem tuviniekiem un 
draugiem, ko izmantoja vairāk kā simts Rūķupes apmeklētāji. 

Un, kad visi pirmssvētku darbi paveikti, klāt bija arī pirmie 
viesi – no Druvas vidusskolas, un tad jau ciemiņu maisam gals 
bija vaļā – katru dienu Rūķupe uzņēma mazus un lielus ceļotā-
jus, kopumā ap tūkstoti. Un lai gan uz pasākumu „slikto laika 
apstākļu dēļ” nevarēja ierasties Haskiju parka pārstāvji no Zi-
rām, to trūkumu patiesībā neviens pat neizjuta. Bērni gāja ro-
taļās ar pašu RūķRūķi – Ziemassvētku Vecīti, jādelēja ar mazo 
poniju Kriksi, zīmēja Rūķu cepuru skices, aplūkoja Lonijas lel-
līšu izstādi, mezgloja Īpašos mezglus, un vēl izstaigāja Rūķupes 
vēstures taku. 

Brīvdienās ieradās arī sunīši no dzīvnieku audzētāju kluba 
AKO. Liels paldies viņiem par atsaucību. Viņi rādīja jaunos tri-
kus, ko suņi iemācījušies pēdējā gada laikā. 

Dzīvnieku – ciemiņu klāstā arī mīļais malamuts Mesis – 
vienmēr smaidīgs un aktīvs suns, nu gluži kā pati saimniece 
Anita Reina. Viņiem vislielākais paldies! Arī viņi atsaucās pēc 
Rūķu SOS sauciena mums, Rūķupes komandai, pilnīgi svešiem 
cilvēkiem, pilnīgi svešā vietā, piekrītot būt pasākumā, par kuru 
nebija nekādas iepriekšējas informācijas. Un tā visi kļuva par 
draugiem, kas var viens uz otru paļauties!

Zirgi no Kuldīgas arī bija vieni no tiem, kas atsaucās Rūķ-
upes SOS saucienam, ka mums nepieciešama palīdzība pēc Ziru 
haskiju saimnieka neatbraukšanas. Liels, liels paldies viņiem! 
Ponijs ar šiem skaistajiem, košajiem brašuļiem sazviedzās ik pa 
laikam – kas zina, kas tās bija par sarunām! Jāsaka, ka Ponijs 
Kriksis ar Rūķi Dagniju bija vienkārši uz izķeršanu – rinda pie 
viņiem bija nepārtraukti. Liels un mīļš paldies viņiem par rūķo-
šanos! Arī Tējas Rūķim Birutai darbiņš bija pilnas rokas un ar 
tēju vienmēr pilns lielais katls. Tik garšīgu tēju Rūķi un ciemiņi 
vēl nebija dzēruši nekad! Liels paldies viņai! 

Pašā Rūķupes viducī visu svētku laiku stāvēja Sniegavīrs 
Olafs un svarīgi vēroja notiekošos procesus. Vismaz piecas 
reizes viņš no sajūsmas bija pilnīgi gar zemi! Īpaši jau brīžos, 
kad vismaz divi duči mazu bērneļu visi vienlaikus gribēja viņu 
apkampt... 

MeistarRūķi – Velga un Kristīne – bija mūsu Burvju Rūķi. 
Tāpēc, ka viņām ir labo burvju sirdis un rokas. Viņu Meista-
rotavā aizrāvās gan lielie, gan mazie un nemaz nepamanīja, kā 
aizrit laiks. Rūķupes ciematiņā šogad bija arī spēle ar lielu me-
tamo kauliņu – Rūķu Cirks, kur mazi un lieli apguva taktiskās 
spēles prasmes vai vienkārši visa ģimene kopā pārvērtās par 
Rūķēniem. Tapa arī Lielisko Darbu grāmata, kurā ikviens varēja 
ko labu ierakstīt, jeb izpausties ar to, ko visa gada garumā pa-
veicis. Tā kā esam gana paškritiski un grūti sevi ir sevi paslavēt, 
tad Rūķiem nācās iedrošināt rakstītājus. Jo labais darbs ir labs 
ikviens, vai nu tas mazs vai liels, jo no tiem mazajiem darbi-

ņiem vēlāk var sanākt lielas lietas. Un tad jau domas raisījās un 
tapa jauki ieraksti Lielisko Darbu grāmatā.

Rūķupe ir īpaša arī ar to, ka te var sastapt savus labos dar-
bus, domājas labas domas un notiek citi Brīnumi – viens no 
tiem ir Sajūtu Tekstūra vai Savādāki Ziemassvētki, kad visa 
Rūķ upe pārvēršas Gaismas Zemē. Tiek iedegti simtiem luktu-
ru un burkturīšu, kuri apgleznoti ne jau tāpat vien, bet liekot 
lietā savas sirdsdomas, un tāpēc no tiem staro dubults prieks. 
Šogad Sajūtu Tekstūras īpašo vakaru kuplināja dejotāji no TDA 
„Rucavietis”. Viņi izdejoja to, ko vārdos nemaz nevar nosaukt. 
Deju ritmos, mūzikas noskaņās, kalēja vesera dunoņā, lukturu 
un ugunskuru gaismā atraisījās īsta pirmatnības sajūta. Izslēgt 
telefonus un baterijas, un ieklausīties – sajust ejamo ceļu ar 
pirkstu galiem, saredzēt tumsu, kļūt par vēja šalku, pārvērsties 
priedes nopūtā, uzdzirksteļot par oglīti ugunskurā, būt blakus 
savu senču viedajām dvēselēm, smelties spēku un aiziet no liel-
veikaliem, baznīcām un citiem neīstiem spožumiem, šajā vaka-
rā un vienmēr. Tāda ir Sajūtu Tekstūra Ziemupē. 

Svētki pagājuši, taču Rūķupe turpinās – esam aizgādājuši 
saziedoto barību dzīvnieku patversmei Lauvas sirds, Ziemas-
svētku vecītis naski raksta atbildes bērniem, Rūķi brauc ciemos 

pie ģimenēm ar Dāvanu saiņiem un jūtam visapkārt – daudzās 
sirdīs joprojām izgaismojas Rūķupes prieks. Lai visa gada garu-
mā RūķSirdība staro ikvienā no mums! 

Ar laba vēlējumiem lai katram aizsākas un turpinās šis gads 
un uz tikšanos atkal nākamā gadā Rūķupē!

 Vita Braže un Daiga Kadeģe
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Pāvilostas novads piedalās tūrisma izstādē Viļņā
No 22. līdz 24. janvārim Viļņā norisinājās starptautiskā tū-

risma izstāde „ADVENTUR 2016”. Tā ir nozīmīgākā tikšanās 
vieta Baltijas jūras valstu tūrisma profesionāļiem, kur tiek di-
bināti kontakti, plānoti jauni tūrisma maršruti un stiprināta 
esošā sadarbība.

Liepājas puses tūrisma piedāvājums šajā gadā tika prezen-
tēts Liepājas stendā, kas tika veidots, iedvesmojoties no jau-
nākā Liepājas tūrisma objekta – koncertzāles „Lielais dzin-
tars”, apmeklētājiem dāvinot Liepājas sajūtu esenci – vēju, 
sauli, pludmali un kopējā Latvijas stendā.

Pāvilostas novadu šajā gadā izstādē prezentēja Pāvilostas 
novada TIC vadītāja Mairita Tumpele iepazīstinot ar intere-
santākajām apskates vietām un 2016. gada novada kultūras 
pasākumu plānu. Ūdenstūrisma cienītāji novērtēja Pāvilos-
tas novada plašo piedāvājumu: izbraucienus ar zvejas kuģīti 
vai koka laivu jūrā, piedalīšanos burāšanas apmācībās, spēku 
izmēģināšanu laivošanā ar kanoe laivām vai jūras kajakiem, 

bet asāku izjūtu alkstošajiem – sērfošanas un veikborda 
priekus. Izstādē īpaši apmeklētāju uzmanība tika vērsta 
uz neatkārtojamo mazpilsētas šarmu un piemērotību 
nesteidzīgai atpūtai ar bērniem. Jau tradicionāli lietu-
viešus vilināja garā jūras robeža, kūpinātas zivis un Ak-
meņraga bāka.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs (LR-
TIB) izstādes apmeklētājus iepazīstināja ar pilsētas un 
apkārtnes tūrisma piedāvājumu atpūtai dažādos ga-
dalaikos, informēja par 2016. gada kultūras un sporta 
notikumiem, novadu tūrisma piedāvājumu, kultūrvēs-
turiskā un gastronomiskā tūrisma iespējām, sniedza 
ieteikumus aktīvās atpūtas cienītājiem un ģimenēm ar 
bērniem, kā arī prezentēja konferenču rīkošanas iespē-
jas un atbildēja uz dažādiem praktiskas dabas jautājumiem, 
kas interesē potenciālos tūristus. 

Bet no 5.–7. februārim Pāvilostas novada tūrisma piedā-

vājums tika prezentēts Rīgā starptautiskajā tūrisma izstādē 
„Balttour 2016”, kurā Pāvilostas novads piedalījās ar savu 
stendu, par to vairāk marta avīzē. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLAS AKTUALITĀTES

MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅI 
SNIEDZ KONCERTU

Nedēļu pēc  Zvaigznes dienas, 15. janvārī, Vērgales bērnudārza „Kastanītis” mazie au-
dzēkņi pulcējās bērnudārza zālē uz koncertu, lai mācītos mūzikas klausīšanos un apgūtu 
pirmās iemaņas ansambļa muzicēšanā. Koncertu sniedza jaunie talanti no Vērgales pamat-
skolas, kuri mācās mūziku Pāvilostas Mūzikas skolā.  

Audzēkņi uzstājās ar daudzveidīgu programmu – skaņdarbi vijolei solo, klavierēm 

un skaņdarbi klavierēm četrrocīgi.  Bet stāsts, kas vienoja mazo mākslinieku sniegumu, 
bija visiem zināmā pasaka par alvas zaldātiņu un pārdzīvotie notikumi mazā kareivja 
dzīvē. Mazie klausītāji, sekojot alvas zaldātiņa neticamajiem piedzīvojumiem,  klausījās 
nopietnu koncerta programmu, kurā izskanēja J. S. Baha, V. A. Mocarta, G. Tjurka, 
V. Kalniņas, J. Lipšāna mūzika un latviešu tautas dziesmu apdares. Koncerta izskaņā, ar 
rūpīgo audzinātāju un auklīšu palīdzību, muzicēšanā  iesaistījās  arī mazie klausītāji – 
tika izmēģināti  mūzikas instrumenti un iepazīti mūzikas pamatžanri – dziesma, deja 
un maršs.

Koncertam beidzoties, jauno mākslinieku rokās iegūla izplaukušas pavasara puķes – vir-
tuozi, audzinātāju veidoti,  papīra meistardarbi. Tā bija jauka pateicība par uzstāšanos un 
sniegumu,  un dzirksts, un iedvesma nākamajiem koncertiem. 

  Anita Cera, 
 Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāja

VALSTS KONKURSI MŪZIKĀ
Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā 19. un 20. janvārī noslēdzās  divi otrās kārtas Latvijas profe-

sionālās ievirzes mūzikas izglītības Valsts konkursi – Ģitāras un Akordeona spēlēs. Abos konkursos piedalījās 
arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi.

Valsts konkursa Ģitāras spēlē II kārtā piedalījās Mihaēls Doroņins (skolotājs Helmuts Audars), kurš ieguva 
Pateicības rakstu.

Valsts konkursa Akordeona spēlē II kārtā piedalījās Markuss Lazukins (skolotāja Antra Ķikute), kurš ieguva 
Atzinības rakstu.

              Direktore Inga Šnore  

Jaunie talanti muzicē Vērgales bērnudārza audzēkņiem: (no kreisās) Paula Brēdiķe, 
Madara Brēdiķe, skolotāja Anita Cera, Rūta Klāsēna, Sanija Brēdiķe, Arnita Aploka,  
Elīna Miltiņa un Viktorija Vihmane. 

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēknis Mihaēls 
Doroņins

Aicinām apmeklēt atklāto mācību koncertu

„PAVASARA SKAŅĀS”.
Piedalīsies audzēkņi no klavierspēles,  

akordeona spēles, vijoļspēles, ģitārspēles klasēm.
9. martā Pāvilostā, Pāvilostas Mūzikas skolā
10. martā Vērgalē, Vērgales pamatskolas zālē

(Pulksteņu laiki tiks precizēti un izlasāmi www.pavilosta.lv)

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī 
svinama Sveču diena. Latvieši pat visu februāri izsenis 
dēvējuši par sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par 
Ziemas Māras dienu; tāpat par Svecaini, Grabenīcu, 
Groninicu, Vēja vai Govju dienu. Sveču diena iezīmē 
ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no 
aitu taukiem vai vaska.

Šajā dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē un – galve-
nais – jālej sveces, jo kādreiz  ticēja, ka tieši Sveču die-
nā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. 
Tam bija jābūt ļoti jautram pasākumam, jo tad, ja lējējs 
bijis dusmīgs, sveces degot ar tumšu liesmu, sprakšķot.

Līdz mūsdienām Sveču dienas tradīcijas maz sagla-
bājušās. No tām, kas vēl zināmas, var minēt laika pare-
ģošanu, sveču liešanu un… dedzināšanu.

Vērgales bērnudārzā  Sveču dienas izstādē redza-
mas gan lietas sveces, gan zīmētas sveces, gan no papī-
ra  izgatavotas, jo mums šodien ir bērnu radošo darbu 
izstāde. Jaunākās grupiņas bērni sveces gatavojuši ne 
tikai grupiņā  no plastilīna, bet arī  mājās kopā ar ve-
cākiem.  Paldies visiem par ieguldīto darbu un radīto  
skaistumu!

Iestādes  vadītāja

SVEČU BALLE  
Vērgales „Kastanītī”

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēknis Markuss Lazu
kins.
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AKTUALITĀTES PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

15. janvārī Pāvilostas vidusskolā ieradās 
Izglītības un informācijas Latvijas Kara muzeja 
nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs, darbinieki 
Zane Belinska un Māris Konovaļčiks, lai saistoši 
un interesanti skolēnus izvestu cauri Latvijas 
pagātnes līkločiem trīs mācību stundās. 

Arī devītās klases Vērgales pamatskolēni 
ieradās ciemos pie mums, lai kopā aktīvi darbotos 
trīs lielās grupās, kas katru stundu apmeklēja vie-
nu no nodarbībām. 

Nodarbību tematika, ko piedāvāja aplūkot 
muzeja pārstāvji bija:

1. postenis – Barikādes, kuras realizēšanai 
tika izmantoti audiovizuāli materiāli par tā laika 
notikumiem, tad puzles likšana grupās, kā arī 
grupu dalībnieku iepazīstināšana ar tā laika vēs-
turiskām liecībām.

Pirmais pasaules karš Latvijā. Aktu zālē uz 
grīdas tika izklāta (6 m × 9 m) milzīga Latvijas 
karte ar fotogrāfijām. Skolēniem tika izsniegtas 

  2. semestris Pāvilostas vidusskolā ir sācies 
ar aktīvu dalību dažādās starpnovadu olimpiādēs, 
kuras norisināsies līdz pat aprīlim.

Janvārī mūsu skolas skolēni  piedalījās 9. un 
12. klašu vēstures olimpiādē, kur atzinību iegu-
va 9. klases skolniece Kristiāna Šeiko, 11. un 
12. klašu latviešu valodas olimpiādē, 9.–12. klašu 
fizikas olimpiādē, 3.–4. klašu kombinētajā olim-
piādē. Vairākas olimpiādes tiek organizētas 

tiešsaistē, līdz ar to skolēniem nekur nav jābrauc, 
bet var pildīt uzdevumus  skolas datorkabinetā 
vienotā sistēmā komisijas uzraudzībā. Skolēnus 
olimpiādēm  gatavoja skolotājas Ārija Paipa, Inese 
Renķe, Solveiga Ansone, Agrita Valkaša.

  22. janvārī Pāvilostas vidusskolas 8.–9. kla
šu un 10.–12. klašu  komandas piedalījās Lie-
pājas Universitātes rīkotajā Edvīna Ģinguļa 
matemātikas olimpiādē. Olimpiāde notiek jau 

kopš 2005. gada un tās galvenais uzdevums  ir 
paaugstināt jaunatnes interesi par matemātiku. 
8.–9. klašu komandā startēja Mihaēls Doroņins, 
Gints Šulcs – 8. klase, Ilva Bunka, Ieva Matisone – 
9. klase. No 17 komandām mūsu skolēni 
ierindojās 8. vietā, bet individuālajās sacensībās 
Mihaēls Doroņins ieguva 2. vietu.  10.–12. klašu 
komandu pārstāvēja Diāna Šlangena – 10. klase, 
Agnese Ģēģere – 11. klase, Elvis Vīgants un 

Kristaps Klaks no 12. klases. Vidusskolēni atzina, 
ka guvuši labu pieredzi, bet uzdevumi ir bijuši 
grūti.

  Vēlu veiksmi skolēniem arī turpmākajās 
olimpiādēs un skolotājiem izturību un enerģiju, 
ieguldot papildus darbu. 

 Direktores vietniece izglītības jomā  
Aina Jakovļeva

Projekta nedēļas diena „Izzini Latvijas vēsturi” Pāvilostas vidusskolā 

darba lapas ar jautājumiem, dots laiks, lai, pa-
staigājoties pa karti, to aizpildītu. Ar uzdevuma 
jautājumiem katrs tika veiksmīgi galā. Nodarbī-
bas noslēgumā, kā pārsteiguma moments, bija 
100 gadu vecu ieroču prezentēšana, ar iespēju 
katram tos paturēt rokā un sajust pagātnes klāt-
būtni.

Formas tērpu izlase no muzeja krājuma. 
Muzeja darbinieks izrādīja dažādu laikmetu for-

mas tērpus stāstot par to labajām īpašībām un 
trūkumiem, ļaujot tos skolēniem pielaikot un pa-
šiem izdarīt secinājumus. Arī fotografēšanās tajos 
bija īsta sensācija!

Laiks nodarbībās paskrēja nemanot.  Paldies 
sakām Maritai Hornai, ar kuras iesaistīšanos 
Kara muzejs nolēma viesoties tieši Pāvilostas vi-
dusskolā.

M. Rolmane

Kā katru gadu Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” godā turam senču tradīcijas   un atzīmējām 
Teņa dienu. Teņa diena tiek svinēta 17.  janvārī, bet tā kā tā šogad bija svētdiena, tad mēs to svi-
nējām 14. janvārī. 

Tenis latviešiem ir cūku  un citu sīko mājlopu  aizgādnis, tādēļ arī šajā dienā raksturīgas lielas 
rūpes par cūkām. Lūk, daži ticējumi par Teņa dienu: 

•	 Ja Teņa diena sausa, būs sauss siena laiks.
•	 Ja Tenišdienā migla, pavasarī gaidāmi plūdi.
•	 Cūkas gaļu ēdot, tai dienā klāt neēd maizi, citādi cūkas rokot rudzus.
•	 Nedrīkst skalus lauzt, citādi nākamajā gadā būs kaulainas cūkas.
•	 Jāskrien ap cūkas aizgaldu un jāskaita: „Cik pēdiņu ap kūtiņu, tik cūciņai sivēntiņu.”
•	 Aizliegts vērpt, šūt un adīt, kā arī cimdus un zeķes lāpīt, jo citādi cūkas vasarā daudz raks un 

ložņās caur sētām.
Arī pie mums ciemos  bija  leļļu cūciņa, pīlīte, sunītis un  aitiņa  un  kopā  ar  bērniem  gāja  

rotaļās, jo  svinējām  Teņa dienu.
Iestādes  vadītāja

13. janvārī Vērgales bērnudārzā 
„Kastanītis” ciemojās stikla pūtēji 
no Ventspils.

Interesantā sarunā bērni uz-
zināja   daudz jauna par stiklu un 
konkursā, kurā pārbaudīja, cik vē-
rīgi bērni klausījušies – nopelnīja 
skaistas balviņas. Paši drosmīgā-
kie bērni varēja pamēģināt pūst 
stiklu. Iznāca tīri labi! 

Paldies māksliniekiem no 
Ventspils!

Iestādes vadītāja

SAKA LIELU PALDIES!
Mīļš paldies dāsnajiem cilvēkiem, kuri uzdāvināja jauko pie-

dzīvojumu PII „Dzintariņš” 6-gadīgajiem bērniem – iespēju 
n o s k a t ī t i e s 
multiplikācijas 
filmu „Polār-
lācis Norms” 
Liepājā (kino 
„Balle”), kā arī 
baudīt gardos 
našķus. 

„Vāverēnu” 
 grupiņa

TEŅA DIENA VĒRGALES „KASTANĪTĪ”
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Atceres pasākums „BARIKĀDĒM 25”
Šogad aprit 25 gadi kopš 1991. gada janvāra barikāžu vēs-

turiskajiem notikumiem, kas mūsu nācijai un valstij deva 
brīvību un neatkarību. Tā laika barikāžu notikumos ļoti no-
zīmīgu vietu ieņēma Latvijas lauku ļaudis, tai skaitā arī mūsu 
novada iedzīvotāji no Vērgales un Sakas pagastiem un Pāvil-
ostas pilsētas.

Par godu šim nozīmīgajam notikumam Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā 15. janvāra vakarā notika pasākums „BARIKĀ-
DĒM – 25 (1991–2016)”. 

Pie kultūras nama ieejas dega simbolisks ugunskurs, pie 
kura sildījās Pāvilostas 413. jaunsargu vienības jaunsargi un 
kuri aicināja uzkavēties pie tā un padalīties ar atmiņās par to 
laiku.

Pasākums iesākās ar svinīgu Pāvilostas jaunsargu maršēša-
nu un Latvijas valsts karoga ienešanu zālē. Savukārt uz ekrāna 
pie sienas ikviens klātesošais varēja skatīt bildes no barikādēm 
Rīgā 1991. gada janvārī.

Pasākumu ietvaros notika arī tikšanās ar Latvijas Kara mu-
zeja direktori Aiju Fleiju, kura pasniedza diplomus barikāžu 
dalībniekiem no Vērgales pagasta un skaisti ierāmētu pateicī-
bas rakstu visiem 1991. gada janvāra barikāžu dalībniekiem. 
Pateicības raksts tika nodots Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejam.

Savu vēsturisko izklāstu par tā laika notikumiem klāteso-
šajiem pastāstīja posteņa Nr. 1 „Pulvertornis” komandieris 
Odisejs Kostanda. Viņš atklāja iepriekš nezināmus faktus par 
to, kā viss sācies, kā notikusi visu trīs Baltijas valstu sadarbība, 
par cilvēku mobilizāciju un galu galā uzvaru pār Rīgas omo-
niešiem un PSRS Iekšlietu ministrijas specvienību. Koman-

dieris pateicās vīriem un sievām, kuri nenobijās un piedalījās 
barikādēs.

1991. gada 13. janvārī pāvilostnieki un Sakas pagasta ļaudis 
Rīgā nonākuši vieni no pirmajiem, tieši tāpēc viņiem ierādīts 
pirmais postenis – Pulvertornis, tikusi apsargāta arī Izglītības 
un zinātnes ministrija un Kara muzejs. 

Savu atmiņu stāstu par tā laika notikumiem sanākušajiem 
pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatī-
vu un attīstības departamenta vecākā eksperte Māra Katva-
re. Viņa atcerējās, kā uz ministriju pāvilostnieki atveda divas 
40 litru kannas pilnas ar medu un kastes ar zivīm, kuras turpat 
kafejnīcā pagatavotas. Tāpat Māra Katvare Pāvilostas novada 
iedzīvotājiem dāvāja grāmatas – izzinošas enciklopēdijas, kas 
tika nodotas Pāvilostas vidusskolas bibliotēkai.

Pāvilostas novada domes vārdā barikāžu dalībniekus zī-
mīgajā jubilejā sveica novada izpilddirektors Alfrēds Magone.

Turpinājumā ar senām karavīru dziesmām koncertu iesā-
ka vīru kopa „Vilki”. Koncertam izskanot pārstāvis no vīru ko-
pas „Vilki” Pāvilostas novada jaunsargiem dāvāja savu disku 
ar dziesmām.

Pēc svinīgās pasākuma daļas visi barikāžu dalībnieki un 
viņu ģimenes tika aicinātas atpūsties atmiņu vakarā – ballē.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar ugunskura iedegšanu agrā 22. janvāra rītā aizsākās Barikāžu 
atceres pasākums Vērgalē. Pie Velgas iedegtā ugunskura dienas gai-
tā ik pa laikam pienāca cilvēki, lai pieminētu šo nozīmīgo notikumu 
Latvijas vēsturē. Bet pēcpusdienā pie atmiņu ugunskura tika aici-
nāti visi, kuri vēlējās uzzināt vairāk par janvāra notikumiem Latvijā 
pirms 25 gadiem.

Īpaši tika aicināti Vērgales pamatskolas skolēni, kuriem šis notikums 
bija kā vēstures stunda un Barikāžu dalībnieki no Vērgales pagasta. Pa-
sākumā piedalījās – Astra un Andris Mizēni, Ivars Lapiņš, Normunds 
Dunkers, Mirdza Sīpola, Aivars Laumanis, Jānis Vitrups, Arvīds Drī-
liņš, Arturs Krastiņš, Egils Izkapts, dienas beigās pievienojās arī Aivars 
Grava, Gunta un Jānis Kleinšmiti. Pasākumu atklāja Vērgales kultūras 
nama vadītāja Velga Freimane, bet Vērgales muzeja vadītāja Mirdza Sī-
pola aicināja ar klusuma brīdi pieminēt tos Barikāžu dalībniekus, kuru 
vairs nav mūsu vidū. Visus sanākušos salā sildīja ugunskurs, skolēnu 
dziedātās dziesmas „Div’ dūjiņas gaisā skrēja” un citas, dalībnieku at-
miņu stāsti par tolaik trauksmainajiem notikumiem Latvijā, siltā tēja 
un Mizēnu ģimenes dāvātie āboli. 

Uz lielas planšetes muzeja vadītāja bija sarakstījusi visu Vērgales 
pagasta Barikāžu dalībnieku vārdus, lai ikviens varētu tos ērti aplū-
kot. Dienas gaitā saraksts tika papildināts, bet vēl ir jādara viss, lai 
to pilnveidotu. Lai atmiņu ugunskurs degtu ilgāk un gaišāk, Vērgales 
komunālās saimniecības darbinieki un viņu vadītājs, arī Barikāžu da-
lībnieks, Ivars Lapiņš, sagādāja gan celmus, gan resnas pagales uguns-
kuram, bet katrs skolēns tika aicināts atnest līdzi uz pasākumu malkas 
pagali. Iecere izdevās, jo daudziem līdzi bija pat vairākas. 

Kavējoties atmiņās nemanāmi aizritēja laiks un tikšanās pēc 
25 gadiem izvērtās gara un sirsnīga, jo gana daudz visa kā neizrunā-
ta bija sakrājies pa šiem ilgajiem gadiem. Arī ugunskurs dega visu 
nakti un visu nākamo dienu līdz vēlam vakaram, simbolizējot to, cik 
esam stipri un neuzvarami!  

  Vita Braže 

Barikāžu atceres pasākums Vērgalē

Muzejā stāsta par Barikādēm
Mēs, 1.–3. klašu skolēni, barikāžu atceres dienā atradāmies Pāvilostas muzejā. Tur 

mums katram iedeva aizdegtu svecīti, kuru mēs ienesām tumšā istabā, lai veidotu pie-
miņas un atmiņu ugunskuru. Aculieciniece un muzeja darbiniece Irina Kurčanova pa-
stāstīja ļoti aizkustinošus stāstus par 1991. gada notikumiem Rīgā.

Barikāžu dalībnieks Agris Gertsons un Irina Kurčanova dalījās atmiņās par tā laika 
notikumiem.

Es lepojos ar Latvijas iedzīvotājiem, ka viņi nepadevās, viņi cīnījās par savu valsti. To 
ļoti labi varēja saskatīt izstādē „Gaisma pret tumsu”. Pēc tam mēs devāmies laukā, kur 
mēs dziedājām, dejojām un priecājāmies par Latvijas brīvību. Mūs pacienāja ar siltu tēju 
un cepumiem. 

Vēlāk mēs visi varējām braukt atpakaļ uz skolu ar siltām jūtām sirsniņās. Skolā cie-
mojās Kara muzeja darbinieki. Mums pastāstīja un parādīja par dažādiem karavīru tēr-
piem, kā dažādos laikos un karos tērpās karavīri.

Paldies muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai un muzeja darbiniecēm par emocijām 
pārbagāto tikšanos.

3. klases skolniece  
 Gabriela Vagotiņa-Vagule

 Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta vecākā eksperte Māra Katvare.
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Zvaigznes diena Pāvilostas bibliotēkā
Nu jau desmito reizi Pāvilostas bibliotēkas 

darbinieces aicināja savus lasītājus un citus 
interesentus jaunā 2016. gada sākumā Zvaigznes 
dienā uz Lasītāju egli. 

Pasākumu ar skaistu dziesmu iesāka Pāvilostas 
sieviešu kora „Sīga” dalībnieces Inta, Irina, Sandra 
un Ildze, Daces Bunkas muzikālajā pavadījumā. 

Bet turpinājumā bibliotēkas vadītāja Mairita 
sveica čaklākos lasītājus šādās nominācijās:

•	 „LASOŠĀKĀ ĢIMENE 2015” – Zamarīšu ģi-
mene

•	 „GADA LABĀKAIS GRĀ-
MATMĪLIS” – Laila Priedola

•	 „GADA LABĀKAIS GRĀ-
MATMĪLIS BĒRNIEM” – Marta 
Zamarīte

•	 „GADA LABĀKAIS ŽUR-
NĀLMĪLIS” – Jānis Losāns ar ģi-
meni

•	 „DĀSNĀKAIS LASĪTĀJS 2015” – Velta Vītola, Lidija Ungure, Mirdza Jansone
•	 „GADOS CIENĪJAMĀKAIS LASĪTĀJS” – Emīlija Jemberga
•	 „JAUNĀKAIS LASĪTĀJS” –  Zane Spriņģe
Ik gadu bibliotēkas darbinieces Mairita un Elīna piedomā pie tā, lai pasākums gadu no gada neatkārtotos. Un šogad 

kā īpašs sveiciens visiem klātesošajiem bija šokolādes konfekte ar vēlējumu, ko katrs nolasīja, to veltot gan apkārtē-
jiem, gan liekot sev dziļi sirsniņā.

Pēc muzikālā sveiciena no kora dalībniecēm, Pāvilostas bibliotēkas darbinieces piedāvāja sanākušajiem atskatīties 
uz aizgājušā 2015. gada pasākumiem un notikumiem, kuros  piedalīties aicināja Pāvilostas bibliotēka.

Ar savu interesanto, jautro priekšnesumu uzstājās jaunākā paaudze Daces Bunkas vadībā.
Noslēgumā Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita pateicās visiem lasītājiem par atbalstu, atsaucību un idejām ik-

dienas darbā, vēlot visiem jauku šo gadu, bet pēc tam sākās  jautras atrakcijas gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Pāvilostas bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies Ērikam Bunkam, Dacei Bunkai un viesiem pārējiem par iegul-

dīto darbu!
Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotēkas vadītāja pasniedz pateicī
bas rakstu Mirdzai Jansonei. 
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Iespēja pieteikties atbalstam 
zivsaimniecībā

Jaunais gads ir sācies, un svarīgi visu izdarīt laikā un nepalaist garām būtis-
kus datumus. Tāpēc atgādinām svarīgu informāciju ganāmpulku īpašniekiem un 
saimniekiem, kuri pienu realizē tieši pircējiem. 

Uzmanību! No 01.01.2016., veicot maksājumu Lauksaimniecības datu cen-
tra (LDC) kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs. 

Informējam, ka, veicot identifikācijas līdzekļu pasūtījumu elektroniski, 
rēķinu pasūtītājs saņem e-pastā. Veicot pasūtījumu telefoniski, rēķinu var 
saņemt e-pastā vai pa pastu.

Ja esat iemaksājuši LDC kontā avansa maksājumu, tad lūdzam to izmantot līdz 
01.04.2016. 

PĀRSKATS PAR STĀVOKLI GANĀMPULKĀ
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2016. ir 

jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.
Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, 

liellopiem, aitām, kazām, cūkām).
Kopsavilkums par pašpatēriņa cūkām par 2015. gada otro pusgadu jāiesniedz 

no 01.01.2016. līdz 31.01.2016.
Par pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku 

pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 
31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar 

LDC jānoslēdz līgums. 
Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapa:  http://www.ldc.gov.

lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī 
ZM klientu apkalpošanas centros). Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.

SVAIGPIENA RAŽOTĀJIEM (KĀDREIZĒJIE TT KVOTAS ĪPAŠNIEKI)!
Svaigpiena ražotājiem, kas svaigpienu iegūst savā saimniecībā un realizē 

galapatērētājam vai kas no savā saimniecībā iegūtā svaigpiena ražo piena produktus 
un realizē galapatērētājam, vai kas svaigpienu realizē citā dalībvalstī (piemēram, 
Lietuvā, Igaunijā u. c.) reģistrētam piena pircējam, saskaņā ar 2011.  gada 
1. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 841 „Kārtība, kādā tiek vākta un 
apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības 
apjomiem noteiktā pārskata periodā” 11.2 punktā noteikto katru gadu līdz 
31.  janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz „Anketu par svaigpiena 
ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” (MK 841, 15. pielikums) par 
iepriekšējā gadā realizētajiem svaigpiena vai svaigpiena produktu apjomiem.

Tas nozīmē, ka par 2015. gadā saražoto un realizēto svaigpienu un svaigpiena 
produktiem iepriekš minētā anketa būs jāiesniedz līdz 2016. gada 31. janvārim 
un informācija jānorāda par pilnu 2015. gadu no 01.01.2015. līdz   31.12.2015. 
Telefons informācijai LDC: 67095059.

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA 
MAKSĀTĀJI PĀVILOSTAS NOVADĀ 2015. GADĀ

Pozīcija Nomaksātais 
IIN nodoklis kopā EUR

Uzņēmēji, kam juridiskā adrese ir Vērgales pagastā 095 727,08
Uzņēmēji, kam juridiskā adrese ir Pāvilostas pilsētā 153 849,14
Uzņēmēji, kam juridiskā adrese ir Sakas pagastā 015 274,84

KOPĀ 264 851,06

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu atbalsta pasākumiem „Produktīvi ieguldīju-
mi akvakultūrā”, „Zvejas un akvakultūras produktu ap-
strāde” un „Uzglabāšanas atbalsts”. Otrās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšana minētajos pasākumos notiks no 
2016. gada 1. marta līdz 2016. gada 1. aprīlim.

Pasākumā „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pieeja-
mais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākuma mēr-
ķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas 
palielināšana. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru 
investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālan-
tu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu un vēžu audzēšanu. At-
balstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saska-
ņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru 
veikusi zinātniska institūcija. Atbalstu var saņemt komersanti 
un zemnieku vai zvejnieku saimniecības.

Pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” 
pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasāku-

ma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādes sektorā. Atbalsta pretendenti var būt 
zvejas produktu apstrādes uzņēmumi, fiziskas vai juridiskas 
personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, un 
esoši komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes 
uzņēmumu, vai jaundibināti komersanti, kas veido jaunu 
zvejas produktu apstrādes uzņēmumu. Precīzāka informā-
cija par prasībām pretendentiem ir lasāma LAD mājaslapā.

Ir pieejams atbalsts arī pasākumā „Uzglabāšanas at-
balsts”. Šim pasākumam pieejamais publiskais finansējums 
ir 300 000 eiro. 

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem, pretenden-
tiem, projektu iesnieguma veidlapas un cita noderīga infor-
mācija ir  pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaim-
niecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klien-
tu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.  stāvā 
(tālr. 67095000, 67027693).

Aktuāla LDC informācija, 
ko svarīgi atgādināt zemniekiem

23. janvārī uz pirmo tikšanos šajā gadā Pāvilostas bibliotēkā uz pasākumu „Grāmatu 
Starts” tika aicināti mazie bibliotēkas lasītāji, līdz ņemot savus vecākus, brāļus un māsas. 
Šoreiz bijām kupls pulciņš, kopā 25 dalībnieki.

Pie mums šoreiz bija ieradušies ciemiņi no Liepājas, radošās apvienības „Trobelis” galvenais 
pasaku varonis – Vinnijs Pūks. Pūka tēls pirmoreiz parādījās dzejas grāmatā 1924. gadā, tomēr 
pirmā grāmata par Vinniju Pūku tika publicēta 1926. gadā, tātad Vinnijs Pūks šogad atzīmē 
90. jubileju.

Vinnijs Pūks iesaistīja  bērnus interesantās rotaļās, atrakcijās un radošajās darbnīcās.
Paldies Montai Ķemerei, 

viņa savu dāvanu (pasākuma 
izklaidi) uzdāvināja mazajiem 
pāvilostniekiem, kā arī paldies 
pasākuma vadītājiem – Zandai 
un Jānim!

Mairita Vītola

Pasākums 
mazajiem lasītājiem 30. janvārī Liepājas Olimpiskā centra Rožu 

zālē uz tautas deju labdarības koncertu „Sa-
dancojam Liepājā 2016” aicināja tautas deju 
ansamblis „Rucavietis”. Koncertā piedalījās 
deju kolektīvi no Rīgas, Ventspils, Liepājas, 
Jaunolaines, Ikšķiles, Skultes, Vecpils, kā arī 
Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Vērgalīte”. 

Tautas deju labdarības koncertu „Sadan-
cojam Liepājā 2016” rīkoja Liepājas Tautas 
mākslas un kultūras centrs, TDA „Rucavietis” 
un tā vadītāja Sandra Blumbaha sadarbībā ar 
Bērnu slimnīcas fondu. Šogad koncertā ieeja 
bija par ziedojumiem. Skatītāju un dalībnieku 
saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Bērnu slim-
nīcas fonda uzkrājumiem „Ārkārtas gadīju-
mi”. Bērnu slimnīcas fonds atbalsta kādreizē-
jo TDA „Rucavietis” un šī brīža „Vērgalītes” 
dejotāju ģimeni, kuru 2015. gada augustā 
dzimušajai meitiņai nepieciešama operācija 
un ārstēšanās Hamburgas klīnikā Vācijā.

„Dejotāji ir viena liela ģimene un kopā 
priekos un bēdās. Esam kopā un palīdzam 
kā spējam. Ne vien šajā koncertā, bet, ikreiz 
tiekoties un katrs atsevišķi, domājam un sū-
tam labas domas. Viss izdosies,” pārliecināti 
dejotāji. 

Koncertā vērgalnieki izdejoja četras dejas, 
no kurām divas – „Suitu lūgsna” un „Cīruļa 
vedības” – uz skatuves tika atrādītas pirmo 
reizi. „Visam cauri iet” un „Ai, kājiņas” dejo-
tas arī iepriekšējos koncertos. 

Savukārt 31. janvārī „Vērgalīte” piedalījās 
Liepājas aprinķa virsvadītāja Jāņa Purviņa rīko-
tajā deju seminārā, kur precizēja soļus un gājie-
nus dejām „Suitu lūgsna” un „Kāzu goda solis”. 

   Kolektīvs šobrīd aktīvi turpina gatavoties 
10. aprīļa Liepājas aprinķa deju skatei, kā arī 
nepacietīgi gaida tikšanos Pāvilostā, 27. feb-
ruārī, kad ciemosies VPDK „Mārsils” jubile-
jas koncertā. 

Ieva Skābarde

Fo
to

: M
. V

īto
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„Vērgalīte” piedalās labdarības koncertā

Pieteikties platību maksājumiem 
šogad varēs tikai elektroniski 

Lauksaimniekiem jābūt 
EPS lietotājiem!!! 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pie-
teikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot 
LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimnie-
kiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakal-
pojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvu-
ši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai 
pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksāju-
mu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē „Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā, kā arī pie lauku attīstības konsultantiem.
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Š. g. 26., 27. un 28. februārī 
Pāvilostas pilsētas sporta zālē notiks

PĀVILOSTAS NOVADA SPORTA DIENAS
26. februārī plkst. 18.00 – komandu sporta veidu sacensības:
• Ceļojošā kausa izcīņa basketbolā

27. februārī plkst. 10.00 – komandu sporta veidu sacensības: 
• Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 4+2 (ne mazāk kā 2 sievietes laukumā)
• Ceļojošā kausa izcīņa zāles futbolā

28. februārī plkst. 10.00 – individuālo sporta veidu sacensības:
• Zolīte 
• Novuss 
• Galda teniss 
• Dambrete 
• Šahs
• Šautriņu mešana 

Sacensībās var piedalīties Pāvilostas novadā dzīvojošie no 10 gadu vecuma, bumbu spēlēs no 14 gadu vecuma.
Individuālos sporta veidos dalībnieki tiek dalīti pamatskolas un pieaugušo grupā (t.sk. vidusskolēni).

Šahā un zolītē dalībnieki netiek iedalīti grupās.
Vērgales pagasta iedzīvotājiem transports līdz Pāvilostai tiks nodrošināts, 

vairāk informācijas pie Vērgales sporta nama vadītāja Dzintara Semenkova pa tel. 26166146.

Sadalītas vietas Pāvilostas atklātajā čempionātā galda tenisā
23. janvārī Pāvilostas sporta zālē notika Pāvilostas atklā-

tais čempionāts galda tenisā. Turnīrā piedalījās 39 dalībnie-
ki no Liepājas, Durbes, Aizputes, Vaiņodes, Kapsēdes un 
Pāvilostas. 

Turnīrā tika noskaidroti spēcīgākie četrās vecuma grupās. 
Jaunākā vecuma grupa – meitenes un zēni līdz 10 gadiem. Mei-
teņu grupā 6 dalībnieču konkurencē 1. vieta Ailindai Geruļ-
skai,  2. vietā Kristīne Bogdana, bet 3. vietā Ieva Petrēvica (visas 
trīs no Durbes). Zēnu grupā 5 dalībnieku konkurencē 1. vietā 
Rihards Ķepsnis no Pāvilostas, 2.  vietā Roberts Jakovļevs no 
Durbes un 3. vietā Renārs Grinbergs no Durbes. 

Otrā vecuma grupa bija meitenes un zēni no 11 līdz 14 ga-
diem. Meiteņu grupā piedalījās divas dalībnieces. Par uzvarē-
tāju kļuva Baiba Rone no Durbes, 2. vietā atstājot Anastasīju 
Moisejenko no Liepājas. Savukārt zēnu grupā piedalījās 8 da-
lībnieki. Vietas sadalījums sekojošs – 1. vietā Markuss Lagzdiņš 
no Durbes, 2. vietā Kristaps Lagzdiņš no Durbes, bet 3. vietā 
Jānis Ūdriņš no Pāvilostas.

Trešā vecuma grupa – meitenes un zēni no 15 līdz 18 gadiem. 
Šajā vecuma kategorijā pārstāvēti bija tikai trīs dalībnieki, visi 
zēni. Meitenes šajā vecuma grupā nepiedalījās. Par grupas uzva-
rētāju kļuva Tomass Pupainis no Vaiņodes, 2. vietā Kristers Cā-
belis no Pāvilostas un 3. vietā Krišs Valters Rudzājs no Pāvilostas. 

Ceturtā vecuma grupa – pieaugušie. Sieviešu grupā piedalījās 
trīs dalībnieces, par uzvarētāju kļuva Aivita Barsukova, 2. vietā 
Laila Priedola, 3. vietā Aija Barsukova (visas trīs no Pāvilostas). 
Vīriešu grupā piedalījās 13  dalībnieku un vietu sadalījums seko-
jošs – 1. vietā Jānis Ļubanovičs no Kapsēdes, 2. vietā Uldis Kris-
tapsons no Pāvilostas un 3. vietā Aldis Barsukovs no Pāvilostas.

Aldis Barsukovs,
 sporta organizators Pāvilostā

Foto: M. Kurčanova

1. vietā Ailinda Geruļska, 2. vietā Kristīne Bogdana, 
3. vietā Ieva Petrēvica.

1. vietā Rihards Ķepsnis no Pāvilostas, 2. vietā Roberts 
Jakovļevs no Durbes, 3. vietā Renārs Grinbergs no Durbes.

   1. vietā Baiba Rone no Durbes, 2. vietā Anastasīja 
Moisejenko no Liepājas.

1. vietā Aivita Barsukova, 2. vietā Laila Priedola, 3. vietā Aija 
Barsukova (visas trīs no Pāvilostas).

1. vietā Markuss Lagzdiņš no Durbes, 2.  vietā Kristaps 
Lagzdiņš no Durbes, 3. vietā Jānis Ūdriņš no Pāvilostas.

1. vietā Tomass Pupainis no Vaiņodes, 2. vietā Kristers Cābelis 
no Pāvilostas, 3. vietā Krišs Valters Rudzājs no Pāvilostas.

1. vietā Jānis Ļubanovičs no Kapsēdes, 2. vietā Uldis Kristapsons 
no Pāvilostas, 3. vietā Aldis Barsukovs no Pāvilostas.
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MŪŽĪBĀ
Edgars Kārlis SUDMALIS  
(27.11.1942. – 07.01.2016.)

ĒRIKS STENDZE (19.12.1962 – 09.01.2016.)

ROZALIJA PUTRA (06.02.1927. – 12.01.2016.)

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 19. februārī no plkst. 
12.00 UZŅĒMĒJU DIENA. Vairāk lasīt 1. lpp.

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 27. februārī plkst. 18.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris „Sīga” un vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils” aicina uz sieviešu kora 
55 gadu un vidējās paaudzes deju kolektīva 15 gadu JUBILEJAS 
KONCERTU. Piedalās Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu 
koris „Sīga” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”, īpašie vie-
si – dziedātāja Ance Krauze, Cīravas jauktais koris, vidējās paau-
dzes deju   kolektīvs „Vērgalīte”. Visiem, kuriem patīk dziesma un 
deja, mīļi gaidīti, un jo īpaši bijušie kora un deju kolektīva vadītāji 
un dalībnieki. Saviesīgajā daļā balle kopā ar grupu „Sapņu pietura”  
(ieeja ar ielūgumiem, bijušiem kora un deju kolektīva vadītājiem un 
dalībniekiem pieteikties līdz š. g. 25. februārim pa tālr. 29366112). 

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 19. martā plkst. 21.00 
MUZIKANTU SAIETS – BALLE. Vairāk par pasākumu lasiet in-
formatīvā izdevuma marta numurā un mājas lapā www.pavilosta.lv 

 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 
2.  stāvā) līdz 29. februārim skatāma fotoizstāde Eduards Ska-
bis –  „MĀKOŅU ATLANTS”.

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 28. februārim ap-
skatāma laikraksta „Kurzemes Vārds” ilggadējā korespondenta 
Pētera Jaunzemja fotogrāfijas no cikla „Gaisma pret tumsu”. 
Fotogrāfijas atspoguļo Barikāžu dienu liecības.

 Vērgales kultūras namā 20. februārī plkst. 14.00 Grobiņas 
pagasta kultūras nama ,,Robežnieki’’ amatierteātris viesojas ar 
lugu „TRĪS KOŠAS DĀMAS”. Monikas Zīles luga „Trīs košas 
dāmas” ir stāsts par trim sievietēm, kurām jaunības gadi jau aiz 
muguras, un dzīvē neko daudz vairs nevar mainīt, bet viņas saista 
kopā tehnikumā pavadītie studentijas gadi un atmiņas. Negaidot 
dāmu draudzīgajā trijotnē ir iezagusies greizsirdība, kura gandrīz 
izjauc šo jauko, idillisko kompāniju. Ieejas maksas pieaugušajiem – 
1,50 EUR.

 Tu esi mana saule,
     Mana zeme un gaiss,
     Tu esi man viss 
     Uz šīs pasaules!
Tūliņ būs atkal marts un es sajūtu dziesmas vārdus – mēs tiksi-

mies martā, kad pūpoli zied. Tas ir laiks, kad mēs tiekamies Vērga-
les kultūras namā uz sarīkojumu, kam dots nosaukums ĢIMEŅU 
VAKARS, bet to mēs varam arī dēvēt par mīlestības un  draudzī-
bas vakaru, kopā būšanas svētkiem ar draugiem, radiem  un ciemi-
ņiem. Varam teikt arī pavisam  vienkārši – tiekamies atpūtas vaka-
rā, kas domāts visām paaudzēm, Vērgales kultūras namā 4. martā 
plkst. 20.00. Vienu reizi gadā mēs sanākam kopā īpašā vakarā, lai 
ar dzeju, dziesmām un dejām spodrinātu un stiprinātu vārdu – mī-
lestība.  Kopā ar mums šajā vakarā būs mākslinieki no Rīgas – Ina 
un Andris Gailīši, kuri rūpēsies par jūsu labsajūtu dvēselei un rai-
tu deju soli. Pieteikšanās vakaram   un samaksāt dalības maksu 
15 eiro no pāra – līdz 27. februārim pie Velgas.

 Vērgales pagasta muzejā skatāma Daces Nastevičas rok-
darbu izstāde „Ceļvedis latvisko zīmju pasaulē”. Par tikšanos ar 
darbu autori, sekot līdzi informācijai mājas lapā www.pavilosta.lv 

 12. martā plkst. 20.00 Ziemupes tautas namā groziņvakars 
„PIE ĢIMENES PAVARDA” nr. 34. Ņemiet līdzi dāvaniņu ar 
vēlējumu, spēlēs grupa „Veldze” no Saldus. Pieteikties Ziemupes 
bibliotēkā, zvaniet – 29437166. Ieeja – EUR 8.00 no ģimenes.

 Ziemupes tautas namā līdz 15. martam skatāma fotoizstā-
de „Pāvilostas novada popularizēšana caur fotoobjektīvu”, tajā 
apskatāma foto apmācības projekta ietvaros tapušo   fotogrāfiju 
izstāde. Izstādei tika atlasīti un  eksponēti 27 labākie novadnieku 
darbi.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

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 marta mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 25. februārim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 

25. februārī
plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē,
plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
63498261 (Pāvilostā),  63490836 (Vērgalē).

 LĪDZJŪTĪBA

 PATEICĪBA Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
       (A. Gļauda)
Visdziļākā līdzjūtība Rudītei  Jancei, tēvu kapu kalniņā 

guldot.
Pāvilostas kultūras nama pašdarbnieki – 

 sieviešu koris „Sīga”, VPDK „Mārsils” un amatierteātris 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
februārī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Dzīvi nedrīkst vien dzīvot 
Un vīnu ar steigu dzert; 
Vajag iet caur pasauli mīlot 
Un baudu no mirkļa tvert! 
Par grūtībām nedrīkst domāt, 
Tās vajag darīt un viss; 
Var akmeņi būt tev somā 
Un tās var būt debesis! 
Un vecumu nedrīkst gaidīt; 
Tas jau tāpat reiz nāks. 
Ja vari par likstām smaidīt, 
Tad laiks tevi nepanāks! 
                            /Gunta Kraulere/

Sandru GRUNTMANI, Daigu LAPIŅU, Līgu SOBOĻEVU, Edmundu ŪŠI, Raiti RUDZĪTI, 
Inu GULBI, Vitāliju KRAUKLI, Kasparu SMIRNOVU, Lauru Sintiju ĶUŅĶI, Sendiju PŪPOLU!

Pilngadnieku  – Matīsu DUNKERU!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

Zofiju PAURI – 95
Almu Adelinu SIMSONI – 95

Reziju ŠEFERI – 89
Lidiju ĀBOLIŅU – 88
Lidiju GRĪNIŅU – 87

Katrīnu Emīliju JĒKABSONI – 87
Ilonu NEIMANI – 87
Ausmu NIEDRU – 87

Lūciju GIRGENSONI – 86
Mildu KOPŠTĀLI – 86

Līviju ĀDAMSONI – 85

Lūciju PUTNU – 85
Valiju GUSEVU – 84

Veltu Ernu GLEZERI – 83
Arnoldu MATROZI – 83

Lidiju PETKUS – 83
Vaidu SKRUNDENIECI – 83

Arnoldu PORIŅU – 82
Ausmu Spodriju REINFELDI – 82

Veltu SMIRNOVU – 82
Arnoldu STRAZDIŅU – 82

Veroniku KRUGU – 81

Imantu Ojāru BUNKU – 80
Viju Lidiju DOLMANI  – 80

Rutu ALMANI – 75
Mudru BUNKU – 75
Martu KRUGU – 75

Valdi VĪTOLIŅU – 75 
Tabitu RASIŅU – 70 

Futiniju ZANDBERGU – 70
Veltu VAŠKUS – 65 
Irēnu ALMANI – 60

No sirds pateicamies visiem radiem, draugiem un 
darbabiedriem par skaistajiem ziediem un izteiktajām 
līdzjūtībām. Īpašs paldies sniega racējiem un stūmējiem 
par ceļu attīrīšanu, skolas virtuves darbiniecēm par gar-
do bēru mielastu un visiem pārējiem, kuri bija kopā ar 
mums, skumju brīdī Rozaliju Putru pavadot pēdējā gaitā. 

Piederīgie

līdz 12 gadiem Bērnības svētkiem, 

kuri notiks š. g. 16. jūlijā
 Dalības maksa katram gaviļniekam EUR 15,00

 Pieteikties līdz š. g. 26. februārim pa tālruni 29366112

Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga
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