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Pavasarīgs 
sveiciens 
8. martā 

Sieviešu dienā!

           Sieviete
Sieviete — tu esi trausla puķe, 
kuru mīlestības reibons šūpo 
smaržīgos un siltos tumšos viļņos, 
galvā mirdzinājot zelta kroni. 
Sieviete – tu skaistākā starp puķēm — 
Tava zieda kausā ģifts un medus, 
un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to, 
dziļi ceļos vajadzētu pakrist, 
gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot, 
Sieviete – tu esi skaistākā starp puķēm!
Sieviete – tu esi maija vakars, 
kas caur pirkstiem spožas zvaigznes bārsta, 
kurām pielīst upe, mežs un sirdis 
jaunās, izsalkušās, neprātīgās — 
pielīst, pagurst mirdzumā un gaismā.
Sieviete — tu esi gluda čūska, 
kas vismīļāki mēdz ritināties 
vijolīšu zilos pudurīšos, 
cieši slēpjot divstaklaino mēli. 
Tikai brīžam pazib skatos tavos 
asas, saltas, zilganzaļas acis, 
saltās trīsās nodrebinot sirdi.
Sieviete, tu — svešs un blāzmains putnis, 
kas ar karstām, mīkstām dūnu krūtīm 
sirdīs izperina daudzkrāsainas 
teikas, varvīksnas un sapņus — sapņus...
                              /Dzejoļa autors Fricis Bārda/

Lai ikvienai sievietei šajā dienā 
daudz mīlestības un sajūta – 

esmu īpaša, esmu sieviete!  
Sirsnīgs sveiciens 

Starptautiskajā sieviešu dienā!
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors

Alfrēds Magone

Lieldieniņa gaiša nāca,
Sauli nesa azotē – 
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja.

Lai dabas atmodas laiks 
Jums svētīgs, 

lai sirdī prieks un labestība! 

D
iā

na
 Š

la
ng

en
a,

 P
āv

ilo
st

as
 M

āk
sla

s s
ko

la
s 5

.k
ur

ss
.

PRIECĪGAS LIELDIENAS!
vēl Pāvilostas novada pašvaldība

Pāvilostas dziedātāju un dejotāju jubilejas koncerts
Pāvilostas novadā šis gads iezīmējies daudzu jubileju zīmē, jo 

tieši šogad apaļas un nozīmīgas jubilejas svin vairāki Pāvilostas 
novada kultūras namu pašdarbības kolektīvi. Un vieni no tādiem 
ir Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris „Sīga” un vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”.

2016. gada 27. februārī Pāvilostas pilsētas kultūras nama zāle bija 
ļaužu pilna, jo par godu sieviešu kora „Sīga” 55. jubilejai un vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Mārsils” 15 gadu jubilejai tika rīkots vē-
rienīgs koncerts ar pašu dziedātāju un dejotāju uzstāšanos, kā arī ar 
draugu kolektīvu un īpašu mākslinieku piedalīšanos.

Koncerts iesākās ar kultūras nama vadītājas  Silvas Vārsbergas 
un pasākumu vadītāja Ģirta Vagotiņa-Vaguļa nelielu atkāpi vēsturē, 
lai klātesošajiem pastāstītu par sieviešu kora tapšanu Pāvilostā un 
kora nosaukuma rašanos, kā arī par vidējās paaudzes deju kolektīva 
„Mārsils” darbības gaitām un meklējumiem pēc kolektīva nosau-
kuma. 

Turpinājumā vidējās paaudzes deju kolektīvs caur deju atspo-
guļoja filozofisku stāstu par maza cilvēkbērna dzīvi un izaugsmi, 
priekšnesumā iesaistot gan lielos, gan mazos dejotājus. Šis koncerts 
bija arī tā reize, kad mārsilieši, pieaicinot arī bijušos deju kolektīva 
dejotājus, parādīja koncerta apmeklētājiem jaunākās šīs sezonas de-
jas, kas tiek gatavotas arī deju skatei aprīlī. 

Savukārt koris „Sīga” jubilejas koncertā, piesaistot obojistu Āri 
Burkinu un koklētāju Gunitu Riežnieci, izdziedāja trīs dziesmas no 
jaunā dziesmu repertuāra, kas arī tiek gatavotas pavasara skatei.

Nav noslēpums, ka Pāvilostas pilsētas kultūras nama pašdar-
bības kolektīviem „Sīga” un „Mārsils” ir daudz draugu un labvēļu 

gan tuvākā apkārtnē, gan visā Latvijā. Sirsnīgi sveicieni kolektī-
viem skaistajās jubilejās mutiski un rakstiski izskanējuši jau visas 
sezonas garumā, bet uz jubilejas koncertu Pāvilostā sestdien bija 
atbraukuši Cīravas jauktais koris un vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Vērgalīte”, kuri kuplināja koncertu ar skanīgām dziesmām un 
jestrām dejām.

Kā īpašās jubilejas koncerta viešņas tika uzaicinātas dziedātāja 
Ance Krauze un viņas meita Elza. Kā atzina sieviešu kora „Sīga” di-
riģente Liene Breča, viņai jau vairākus gadus atpakaļ ar Anci bijusi 
veiksmīga sadarbība un pozitīvas atmiņas, tāpēc nolemts arī šoreiz 
uz koncertu kā goda viešņu aicināt tieši Anci, kuru daudzi jau uz-
skata par savējo, par pāvilostnieci. 

(Turpinājums 5. lpp.)
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2016. gada MARTS

2016. gada 25. februārī Vērgalē notika kārtējā domes sēde 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas no-

vada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Arta BUNKA, Gints JURIKS, Andris 
ZAĻKALNS, Vita CIELAVA, pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRU-
DZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Pāvil-
ostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
VITRUPS. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās Dace BĒRZNIECE un slimības dēļ – Ēriks ERLECKIS. 

Domes darba kārtībā tika izziņoti 31 darba kārtības punkts, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu 
papildināt domes darba kārtību vēl ar 3 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 34 jautājumi.

Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Mārēni”, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads īpašnieka 
SIA „ORIENT-BALTIC REALTY”, nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu (parāds uz 
25.02.2016. – EUR 32,46), vēršot uzmanību, ka pēc minētā lēmuma jāpiedzen arī 0,05% dienā no parā-
da summas rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums.

  Pēc atkārtotas Lauku Atbalsta dienesta apsekošanas nolēma noņemt pazīmi „nekopts”, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 64960050132. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960050134 
saglabāja pazīmi „nekopts”. Pēc pārrēķina nolēma nosūtīt īpašniekam maksāšanas paziņojumu.

  Samazināja piecām personām ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Pāvilostas no-
vadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. 

  Nolēma atteikt personai ar otrās grupas invaliditāti par Pāvilostas novadā, kas ir šīs personas 
tikai deklarētā dzīvesvieta, bet nav īpašumā, ne valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 
50 procentiem.

  Samazināja vienai personai kā nestrādājošai personai ar pirmās grupas invaliditāti par nekusta-
mo īpašumu Pāvilostas novadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

  Nolēma atteikt samazināt nestrādājošai personai ar pirmās grupas invaliditāti par nekustamo 
īpašumu Pāvilostas novadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, kas ir šīs personas 
deklarētā dzīvesvieta, bet nav īpašumā, ne valdījumā.

  Samazināja politiski represētajai personai par nekustamiem īpašumiem Pāvilostas novadā nekus-
tamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnie-
ciskajā darbībā. 

  Apstiprināja SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” darbinieku atalgojumu palielināšanu par 
3% ar 2016. gada 1. februāri, summas noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Noteica, ka SIA „Pāvilostas 
komunālais uzņēmums” nepalielinās pakalpojumu tarifus 2016. gadā, kā pamatojumu norādot darbi-
nieku atalgojuma palielināšanos. Finansējumu uzdeva nodrošināt no uzņēmuma budžeta līdzekļiem.

  Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „JĒKUĻI”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai  
divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  
„Jēcīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 4,79 ha noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM 
kods 0201.

  Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „ZAĶĪŠI 1” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai  
divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  
„Kalnavoti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 3,45 ha noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
NĪLM kods 0101.

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Sakas iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads. Piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala 
Nr.

Platība
ha Adrese NĪLMK

Atbilstība 
teritorijas 

plānojumam

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 1

1,2462

Piešķirt adresi Sakas iela 6A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.Uz projektējamās zemes 
vienības Nr. saglabāt ēkām sekojošas 
adreses Sakas iela 6C,  Pāvilosta, Pāvilostas 
novads ar kad. apz. 64130050001004, 
Sakas iela 6B,  Pāvilosta, Pāvilostas 
novads ar kad. apz. 64130050001009, 
Sakas iela 4,  Pāvilosta, Pāvilostas novads 
ar kad. apz. 64130050123001, Sakas 
iela 6,  Pāvilosta, Pāvilostas novads 
ar kad. apz. 64130050001002, Sakas 
iela 6,  Pāvilosta, Pāvilostas novads 
ar kad. apz. 64130050001005, Sakas 
iela 6,  Pāvilosta, Pāvilostas novads ar 
kad. apz. 64130050001006, Sakas iela 
6,  Pāvilosta, Pāvilostas novads ar kad. 
apz. 64130050001007, Sakas iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads ar kad. 
apz. 64130050001008 un Sakas iela 6A,  
Pāvilosta, Pāvilostas novads ar kad. apz. 
64130050001010

1001

rūpnieciskās 
ražošanas 
uzņēmumu 
apbūve

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 2

2,1558

Saglabāt adresi Sakas iela 7, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads Dzīvojamai mājai 
saglabāt adresi Sakas iela 7, Pāvilosta, 
Pāvilostas nov. Adreses klasifikatora kods 
103665318 un pārējām ēkām saglabāt 
Sakas iela 6,  Pāvilosta, Pāvilostas novads 
ar kad. apz. 64130050001003, Sakas 
iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads ar kad. 
apz. 64130050001011 un Sakas iela 6D,  
Pāvilosta, Pāvilostas novads ar kad. apz. 
64130050001012

0601
individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūve

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dižgrāveri”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, piešķīra adreses/nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala 
Nr.

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 1

7,0

Saglabāt  nosaukumu „Dižgrāveri”, 
Vērgales  pag., Pāvilostas nov., 
Dzīvojamai mājai un pārējām 
ēkām saglabāt adresi „Dižgrāveri”,  
Vērgales  pag., Pāvilostas nov. Adreses 
klasifikatora kods 104061215

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 2

24,5 Piešķirt nosaukumu „Jaungrāveri”, 
Vērgales pag., Pāvilostas nov. 0101 

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

  Veica izmaiņas Pāvilostas novada domes lēmuma (protokols Nr. 2, 32§) 3.2. punktā un izteica to 
sekojoši: piešķīra adreses/nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala 
Nr.

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 1

22,9

Piešķirt  nosaukumu „Līziņas”, Sakas  
pag., Pāvilostas nov. Ēkai mainīt adresi 
no „Jaunvagari”, Sakas pag., Pāvilostas 
nov. uz adresi „Līziņas”, Sakas pag., 
Pāvilostas nov. Adreses klasifikatora 
kods 103411114

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 2

10,0 Saglabāt nosaukumu „Jaunvagari”, 
Sakas pag., Pāvilostas nov. 0201 

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
mežsaimniecība 

  Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Laimas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads zemes 
vienībai platībā 0,1 ha no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi Austrumu iela 3, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 0,5233 ha  un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldī-
bas vārda, nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN.

  Nolēma nodot SIA „Vērgales komunālā saimniecība” apsaimniekošanā nekustamo īpašumu 
„Stallīši”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

  Nolēma iznomāt uz 5 gadiem nekustamā īpašuma „Stallīši”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas 
novads nedzīvojamo telpu nr. 4 un nr. 6. Nekustamo īpašumu nodeva apsaimniekošanā SIA  „Vērgales 
komunālā saimniecība”. Nomniekam uzdeva slēgt līgumu ar SIA „Vērgales komunālā saimniecība”.

  Nolēma uzņemt  dzīvokļa  rindā  personu, kura ar dzīvojamo  platību nodrošināma  vispārējā 
kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei  A. Sprudzānei reģistrēt  personu reģistrā.

  Nolēma uzņemt dzīvokļu rindā personu, kura ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kār-
tām. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei Anitai Sprudzānei reģistrēt personu reģistrā.

  Nolēma lūgt SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” informāciju par nomaksātajiem dzīvokļa 
„Sakas Stacija” dz. 3, Sakas pagasts, Pāvilostas nov. apsaimniekošanas pakalpojumiem. Pēc saņemtā ap-
stiprinājuma par parādu neesamību no SIA „Pāvilostas komunālā uzņēmuma” nolēma pārtraukt dzīvo-
jamās telpas „Sakas Stacija” dz. 3, Sakas pagasts, Pāvilostas novads īres līgumu ar personu no 2016. gada 
1. februāra. 

  Nolēma par Pāvilostas novada domes pārstāvi Slīteres nacionālā parka konsultatīvajā padomē 
deleģēt Pāvilostas novada domes deputātu Andri Zaļkalnu.

  Uzdeva vienai personai griezties pie Pāvilostas novada pašvaldības zemes lietu speciālistes Annas 
Brūkles, lai sastādītu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas grafiku. Nolēma atļaut ierīkot trīs fāzu 
elektrības pieslēgumu Cīruļu ielā 4, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva nomniekam no a/s „Latv-
energo” pieprasīt tehniskos noteikumus.

  Nolēma atjaunot īpašuma tiesības Sakaslejas evaņģēliski luteriskai draudzei uz mantojamo zemi 
0,4094 ha  platībā Pāvilostas novadā, Sakas pagastā, Sakas ciema teritorijā baznīcas ēkas uzturēšanai ar 
nosaukumu  „Sakaslejas baznīca”. 

  Apstiprināja Pāvilostas novada bāriņtiesas Ētikas kodeksu. Pāvilostas novada bāriņtiesas Ētikas 
kodekss stājas spēkā ar lēmuma parakstīšanas dienu.

  Deputātei A. Bunkai balsojot PRET, apstiprināja Pāvilostas pilsētas saukli/devīzi – „Pāvilosta – 
vilnī uz augšu!”

  Nolēma apstiprināt 2016. gada 9. jūlija Zvejnieku svētku organizēšanas darba grupu sekojošā 
sastāvā:

Uldis Kristapsons – Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs,
Alfrēds Magone – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors,
Silva Vārsberga – Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja,
Inguna Blaubārde – Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede,
Aldis Barsukovs –Pāvilostas novada pašvaldības sporta darba organizators Pāvilostā,
Aleksandrs Urtāns – Pāvilostas pašvaldības policijas priekšnieks,
Mudīte Zamarīte – Pāvilostas novada pašvaldības kasiere,
Silvija Leja – Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā,
Marita Kurčanova – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

  Apstiprināja noteikumus „Par Pāvilostas novada vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu labāko skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja”.

  Nolēma izsludināt Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas 
konkursu 2016. gadam. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu 
finansēšanas konkursa nolikuma projektu. Skat. 3. lpp.

Izveidoja projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Silvija Leja – pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā;
Alfrēds Magone – pašvaldības izpilddirektors;
Aldis Barsukovs – Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis;
Dace Bērzniece – Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāja;
Marita Kurčanova – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.
Par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju noteica pašvaldības metodiķi izglītības un kultūras jomā 

Silviju Leju.
  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pārvārti”, Ziemupe, Vērgales pa-

gasts, Pāvilostas novads zemes vienībai. Apstiprināja darba uzdevumu.
  Iznomātajam zemesgabalam no nekustamā īpašuma „Vērgales baznīca”, Vērgales pagasts, Pāvil-

ostas novads platībā 0,1 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām 
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve. NĪLM kods 0907.

  Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par admi-
nistrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2016. gada 24. martā.
Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 31. martā 

Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova 
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2016.  gada  MARTS

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

1. „Milzarāji” Sakas pagastā, 21.3 ha platībā
2. „Kurši” Sakas pagastā, 16 ha platībā
3. „Mežvidi, zemes gabals Nr. E-3”, Sakas pagastā 
4. „Āpši” Vērgales pagastā, 14.5 ha platībā
5. „Lapiņi” Vērgales pagastā, 0.57 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

APSTIPRINĀTS
ar Pāvilostas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumu protokols 3., 32.§

Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa
NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Projektu konkursa organizētājs – Pāvilostas 

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

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

1.3. Līdzekļu sadalījumu projektiem veic kon-
kursa kārtībā. Līdzekļus projektu finansēšanai 
plāno domes kārtējā gada budžetā.

1.4. Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks 
par EUR 3000.00 (trīs tūkstoši eiro, 00 eiro centi). 
Maksimālā summa vienam projektam nav lielāka 
par EUR 700.00 (septiņi simti eiro, 00 eiro centi) 
ar PVN.

1.5. Konkursā var piedalīties projekti, kuru 
realizācija notiek Pāvilostas novadā un kuru re-
zultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums nova-
dam vai iedzīvotājiem.

1.6. Projekta pieteikumus savu mērķprogram-
mu īstenošanai var iesniegt Pāvilostas novadā re-
ģistrētas NVO un interešu/iedzīvotāju grupas, kas 
darbojas Pāvilostas novadā. Projekta vadītājam 
jābūt vismaz 18 gadus vecam.

1.7. Projektu konkursa iesniegumu pieņem-
šana: no 2016. gada 01. marta līdz 08. aprīlim 
plkst. 12.00.

1.8. Projektu konkursa aktivitāšu īstenošanas 
laiks: no 2016. gada 01.maija līdz 31. decem-
brim.

1.9. Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: 
2016. gada 31. decembris.

1.10. Projekta  pieteikums netiks vērtēts, ja pre-
tendents projektu konkursā ir saņēmis finansēju-
mu, bet nav izpildījis nolikumā noteiktās prasības 
pret domi: projektu konkursā ir saņemts finansē-
jums, bet projekts nav realizēts, vai nav realizēts 
līdz galam un iesniegtas projekta atskaites.

1.11. Projekta pieteikums netiek vērtēts:
1.11.1. ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.5. pun-

ktā minētajai prioritātei – Pašvaldība finansējumu 
piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un 
dzīves kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekār-
tošanai, infrastruktūras uzlabošanai, telpu aprīko-
juma un inventāra iegādei, pasākumu un apmācī-
bu organizēšanai);

1.11.2. ja projekts neatbilst nolikuma 4.5. pun-
ktam – Projekta pieteikumam jābūt datorrakstā, 
cauršūtam, sanumurētam un parakstītam, iesnieg-
tam elektroniski;

1.11.3. ja projekts netiek iesniegts projektu 
konkursa noteiktajā termiņā.

2. Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalī-

bu viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot 
viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

2.2. Konkursa uzdevums ir kvalitatīvi izvērtēt 
un finansiāli atbalstīt konkursa mērķim atbilsto-
šākos projektus. 

2.3. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu 
īstenošanu Pāvilostas novadā.

2.4. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, NVO 
un interešu/iedzīvotāju grupām.

3. Finansējuma 
piešķiršanas0 nosacījumi

3.1. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu 
projekta pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt 
iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.

3.2. Novada projektu konkursa kopējā sum-
ma – EUR 3000.00.

3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma 
apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 700.00. Projek-
ta kopsumma var būt lielāka, pārējos līdzekļus 
piesaistot no citiem avotiem (pašu finansējums, 
sponsoriem, u.c.).

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Pāvilostas no-
vadā un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt Pāvil-
ostas novada iedzīvotājiem. Iesniedzot projektu 
tam jāpievieno rakstisks saskaņojums ar īpašnie-
ku par vietas vai ēkas, kurā tiks veikts projekts, 
izmantošanu uz 5 (pieciem) gadiem, ja tas nav 
pašvaldības īpašums.

3.5. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā 
laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves kvali-
tātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, in-
frastruktūras uzlabošanai, telpu aprīkojuma un 
inventāra iegādei, pasākumu un apmācību orga-
nizēšanai).

3.6. Pašvaldības finansējumu nepiešķir:
3.6.1. nekustamā īpašuma iegādei vai kapitā-

liem būvdarbiem;
3.6.2. ārvalstu braucieniem;
3.6.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksāju-

miem privātpersonām;
3.6.4. Pāvilostas novada domes pakļautībā eso-

šu iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai, t. sk. 
inventāra un pamatlīdzekļu iegādei iestādes vaja-
dzībām; nevalstisko organizāciju pamatdarbības 
nodrošināšanai, administrācijas un darbinieku at-
algojumam un maksājumiem par komunālajiem 
pakalpojumiem;

3.6.5. īstenotiem pabeigtiem projektiem;
3.6.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem 

pasākumiem;
3.6.7. ēdināšanai  projekta pasākumu dalībnie-

kiem.

4. Projekta iesniegšana
4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteiku-

mu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma no-
teikumus.

4.2. Projektu konkursa nolikums un pietei-
kuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības mājas 
lapā – www.pavilosta.lv

4.3. Konsultācijas par projekta pieteiku-
mu sagatavošanu sniedz projekta koordinato-
re Vizma Ģēģere no 2016. gada 01. marta līdz 
2016.  gada 21. martam, iepriekš piesakoties pa 
tālr: 63484561.  

4.4. Pretendents projekta dokumentu oriģi-
nālus iesniedz Pāvilostas novada domē, Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā, (1. st.) projektu koordinatorei, 
nolikuma 1.7. punktā norādītajā termiņā.

4.5. Projekta pieteikumam jābūt datorrakstā, 
cauršūtam, sanumurētam un parakstītam, kā arī 
jāpievieno projekta pieteikuma elektroniskā ver-
sija CD, vai atsūtot uz e-pastu: vizma.gegere@pa-
vilosta.lv

4.6. Projekta pieteikums sastāv no:
4.6.1. projekta vadītāja parakstītas projekta 

pieteikuma veidlapas (1. pielikums);
4.6.2. projekta izmaksu tāmes paraugs  (2. pie-

likums); 
4.6.3. cenu izpētes dokumentiem (vismaz 

2.  piedāvājumi) (4. pielikums), izņemot pasāku-
mu un apmācību organizēšanai;

4.6.4. rekomendācijas vēstulēm vai citiem do-
kumentiem, kurus pretendents uzskata par būtis-
kiem projekta izvērtēšanai.

4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu 
patiesumu.

4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas 
nav atļauts grozīt.

4.9. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ 
neizsniedz.

5. Konkursa izziņošanas kārtība
5.1. Konkursu izsludina konkursa organizētājs 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas 
Novada Ziņas” un Pāvilostas novada pašvaldības 
portālā – www.pavilosta.lv.

5.2. Projektu konkurss tiek izsludināts vienreiz 
gadā: 2016. gadā – marta mēnesī.

5.3. Projektu konkursu var neizsludināt, ja no-
tikušas izmaiņas finanšu līdzekļu sadalījumā.

5.4. Ar projektu konkursa Nolikumu var iepa-
zīties www.pavilosta.lv, kā arī to saņemt Pāvilos-
tas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores 
Vizmas Ģēģeres, tālrunis: 63484561, e-pasts: viz-
ma.gegere@pavilosta.lv  

 
6. Pretendenti

6.4. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai 
juridiska persona ar vienu projekta pieteikumu, ja 
tas atbilst konkursa mērķim.  Iesniegtais projekts 
var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.

6.5. Projektu pieteikumus savu mērķprogram-
mu īstenošanai var iesniegt Pāvilostas novadā re-
ģistrētas NVO un interešu/iedzīvotāju grupas, kas 
darbojas Pāvilostas  novadā, kā arī privātpersonas. 

6.6. Projekta vadītājam jābūt vismaz 18 gadus 
vecam.

6.7. Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) 
nepieņem un neizskata pieteikumus no preten-
dentiem, kas nav nokārtojušas līgumsaistības 
par iepriekšējos konkursos atbalstītajiem pro-
jektiem.

7. Projekta pieteikumu vērtēšanas 
pamatkritēriji 

7.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, 
atbilstība konkursa mērķiem un noteiktajai prio-
ritātei.

7.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie 
rezultāti.

7.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspē-
ja.

7.4. Pieprasītā finansējuma samērīgums plāno-
tajai aktivitātei.

8. Projektu pieteikumu vērtēšana
8.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē Pā-

vilostas novada domes izveidota komisija. Komi-
sijas locekļu skaits ir 5 (pieci), tajā skaitā domes 
noteikts komisijas priekšsēdētājs. Komisijā var 
ievēlēt pārstāvjus no Pāvilostas novada domes Iz-
glītības, kultūras un sporta komitejas locekļiem, 
metodiķi izglītības un kultūras jomā, kā arī pie-
aicinātus locekļus. Komisijas locekļus apstiprina 
Pāvilostas novada domes sēdē.

8.2. Projekta vērtēšanas pamatkritēriji:
8.2.1. projekta aktualitāte, sabiedriskais nozī-

mīgums un atbilstība konkursa mērķim;
8.2.2. piedāvāto ideju oriģinalitāte;
8.2.3. projekta aktivitātēm jānotiek vai jābūt 

aktuālām Pāvilostas novadā un tās iedzīvotā-
jiem;

8.2.4. projekta rezultātu pieejamība plašai 
mērķauditorijai;

8.2.5. projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie 
rezultāti;

8.2.6. projekta tāmes precizitāte un pamatotī-
ba; 

8.2.7. projekta iesniedzēja līdzfinansējums plā-
notajai aktivitātei; 

8.2.8. projektā iesaistīto personu kompetence 
un spēja kvalitatīvi realizēt projektu;

8.2.9. projekta mērķis nav peļņas gūšana.
8.3. Komisija projekta iesniedzējam var pie-

prasīt skaidrojumu par iesniegtajiem materiā-
liem.

8.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, 
kuriem ir padomdevēja tiesības. Pieaicinātie ek-
sperti nav komisijas locekļi un viņiem nav balss 
tiesību komisijas lēmumu pieņemšanā. 

8.5. Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumu.
8.6. Pēc projektu izvērtēšanas komisija pieņem 

lēmumu par finansēšanai tālāk virzāmiem pro-
jektiem, virzot tos lēmuma pieņemšanai Finanšu 
komitejā un Domes sēdē. 

8.7. Finansējumu nepiešķir:

8.7.1. projektiem, kuru rezultāti nav aktuāli 
Pāvilostas novadam un tā iedzīvotājiem.

8.7.2. pabalstiem, prēmijām, naudas balvām 
un citiem līdzīgiem maksājumiem privātperso-
nām.

8.7.3. organizāciju pamatdarbības nodrošinā-
šanai un pamata materiāli tehniskās bāzes papil-
dināšanai.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Projekta iesniedzējam ir tiesības pie-

saistīt papildus finansējumu no citiem finanšu 
avotiem.

9.2. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt 
iesnieg to piedāvājumu pirms piedāvājuma 
iesnieg šanas termiņa beigām.

9.3. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā 
ietvertās informācijas patiesumu.

10. Atbildes sniegšana
10.1. Projekta pieteicējam divu nedēļu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas domes sēdē tiek nosūtī-
ta atbilde uz pieteikumā norādīto adresi.  

10.2. Finansēto projektu sarakstu publicē paš-
valdības portālā www.pavilosta.lv un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Zi-
ņas”.  

11. Finansējuma kontrole un atskaite
11.1. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par fi-

nansējuma piešķiršanu, projekta iesniedzējs slēdz 
Finansēšanas līgumu (5. pielikums) ar pašvaldību, 
kurā noteikta norēķinu  kārtība, saņēmēja tiesī-
bas, pienākumi un atbildība.

11.2. Projekta norises un finanšu līdzekļu iz-
lietojuma pārbaudes veic projektu vērtēšanas ko-
misija. Finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi var 
veikt projekta īstenošanas laikā un līdz piecu gadu 
laikā pēc projekta īstenošanas beigām.

11.3.  Projekta iesniedzējam jāatspoguļo paš-
valdības atbalsts visos ar projektu saistītos  rek-
lāmas materiālos, iespieddarbos, plašsaziņas 
līdzekļos un pasākumu laikā, sadarbojoties ar 
pašvaldības projektu koordinatori un metodiķi 
izglītības un kultūras jomā. 

11.4. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā 
pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā noliku-
mā noteiktajos termiņos,  nobeiguma pašvaldībai 
iesniedz: 

11.4.1. projekta specifikai atbilstošu saturisko 
un publicitātes atskaiti par sasniegtajiem rezultā-
tiem (4. pielikums);

11.4.2. finansējuma izlietojuma atskaiti (4. pie-
likums).

11.5. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā 
termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam, 
piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzēta-
jiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu pārkāpumi vai 
projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskai-
ti līgumā noteiktajā termiņā, Dome var lemt par 
piešķirtā finansējuma atmaksas kārtību.

 Domes priekšsēdētājs 
 Uldis Kristapsons

Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS VITRUPS 
no 7. līdz 20. martam būs atvaļinājumā.
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2016. gada MARTS

Iedzīvotāju 
zināšanai

Pāvilostas novada pašvaldības ēkā Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73, 1. stāvā, blakus kasei ir ikvie-
nam iedzīvotājam pieejams publiskais dators un 
internets, lai Jūs varētu izmantot iespēju attāli-
nāti saņemt www.latvija.lv piedāvātos  e-pakal-
pojumus un veikt norēķinus, izmantojot Vienoto 
valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu

www.latvija.lv/e-pakalpojumi  
un savu internetbanku! 

    NOTIKUMI

Februārī pašvaldības policija 
veica šādus darbus: 

 ª Pāvilostā un Kursas stacijā aizturē-
ti divi vīrieši, kuri atradās Valsts Policijas 
meklēšanā. Aizturētie nogādāti uz Valsts 
Policijas Aizputes iecirkni. 

 ª Sakas pagastā aizturēts vīrietis, 
kurš iebrauca privātīpašumā un mēģi-
nāja sagriezt traktora piederumus me-
tāllūžņos. Aizturētais tika nodots Valsts 
Policijas pārstāvim.

 ª Vīrietim Vērgalē sastādīts ad-
ministratīvais protokols pēc Latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksa 
171. panta, par atrašanos sabiedriskā vie-
tā rei buma stāvoklī. Informācija sniegta 
darba devējam.

 ª Pāvilostā, Sakas ielā veiktas pre-

ventīvas sarunas ar iedzīvotājiem un 
mutiski brīdināts viens no iedzīvotājiem 
par nakts miera traucēšanu.

 ª Samierinātas divas konfliktējošas 
personas Pāvilostā.

 ª  Pāvilostā aizturēts automašīnas 
vadītājs, kurš ar savu auto brauca pa tro-
tuāru. Pārbaudot auto dokumentus, tika 
konstatēts, ka automobilim nav izieta 
tehniskā apskate. Automašīnas īpašnieks 
tika sodīts.

 ª Vērgalē veiktas preventīvas saru-
nas ar Vērgales pamatskolas skolēniem.

 ª Ēnu dienā trīs Pāvilostas jaunieši 
interesējās un novēroja policijas darbu, 
kā arī piedalījās policijas reidā.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks 

Aleksandrs Urtāns

2016. gada februārī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Februāra mēnesī piešķirts 11 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm 

piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs 
pabalsts veselības aprūpei, 6 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 pabalsts 
jaundzimušo aprūpei, 3 daudzbērnu ģimeņu 4 bērniem piešķirts atvieglojums 
bērnu ēdināšanai izglītības iestā dēs, 2  personām pārtraukta pamatpabalsta 
izmaksa.

*  *  *

Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos – kuri nenobaidās.
                                                              /O. Skuja/

Cieņas pilns sveiciens mūsu darbiniecei  

Vizmai 20 gadu darba jubilejā! 
Tavi kolēģi novēl Tev – lai viss ko vēlies – PIEPILDĀS,  

lai viss ko dari – IZDODĀS, 
lai viss ko gribi ir SASNIEDZAMS,  
bet nekad lai nav tā, ka nav NEKĀ!

 Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Pāvilostas novada dome 
izsludina pieteikšanos uz  

PĀVILOSTAS NOVADA 
BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATU

Darba pienākumi: 
Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un 

publisko tiesību principiem
– piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aiz-

bildnības un aizgādnības attiecību izpētē un 
risināšanā:

– sniegt palīdzību bērnam vai personai ar 
ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vēr-
susies bāriņtiesā;

– mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma 
apsardzības nodrošināšanā;

– piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sē-
dēs;

– vadīt bāriņtiesas sēdi pēc bāriņtiesas 
priekšsēdētāja rīkojuma;

– kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteik-
tos uzdevumus.

Prasības pretendentiem
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10. panta otrās 

daļas nosacījumiem par bāriņtiesas locekli var 
ievēlēt personu:

1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai 
nepilsonis;

2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā 

līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedago-
ģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zināt-
nē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa 
profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, 
jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurai ir nevainojama reputācija.
Vēlamas labas komunikācijas un sadarbības 

prasmes, atbildība, precizitāte, pamatiemaņas 
darbā ar datortehniku (Word, Exel).

Ja persona par bāriņtiesas locekli tiek ievē-
lēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc 
ievēlēšanas apgūst profesionālās pilnveides 
izglītības programmu „Bāriņtiesu vadība un 
organizācija”.

Bāriņtiesas loceklim ir noteikts stundu darbs 
un darba alga pēc nostrādātām stundām.

Pieteikumus (pievienojot CV, izglītību un 
prasmes apliecinošo dokumentu kopijas) 
iesniegt  Pāvilostas novada pašvaldībā per-
sonīgi vai nosūtot pa pastu Dzintaru ielā 73, 
Pāvil ostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 līdz 
2016. gada 14. martam (pasta zīmogs). Papil-
du informācija pa tālruni 26019461.

Informējam, ka Pāvilostas novada dome bā-
riņtiesas locekļus ievēl uz pieciem gadiem. 

Pāvilostas novada pašvaldība 
aicina pieteikties darbā uz 

brīvo darba vietu –
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 

INSPEKTORS
Prasības pretendentiem:
•	vidējā izglītība (juridiskā izglītība tiks uz-

skatīta par priekšrocību);
•	nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarīju-

mu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai 
noņemšanas;

•	nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarī-
jumu, atbrīvojot no soda;

•	nav saukts pie kriminālatbildības par tīša 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot 
gadījumu, kad persona ir saukta pie krimināl-
atbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts 
uz reabilitējoša pamata;

•	normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldī-
bas policijas darbu pārzināšana;

•	teicamas latviešu valodas un labas krievu 
valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas 
tiks uzskatītas par priekšrocību;

•	prasme patstāvīgi organizēt darbu savas 
kompetences ietvaros;

•	labas saskarsmes un komunikācijas 
prasmes;

•	iemaņas darbā ar datoru (MS Office 
programmas, internets);

•	B kategorijas autovadītāja apliecība (ar 
vismaz 2 gadu pieredzi);

•	pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par 
priekšrocību.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 
š. g. 25. martam uz e-pastu: dome@pavilosta.lv 
tālrunis informācijai – 29469270. 

PĀVILOSTAS EV. BAPTISTU BAZNĪCĀ
Lieldienu dievkalpojumi Pāvilostas ev. baptistu 
draudzē – 
24. martā plkst. 18.00 – Pahās mielasta svētvakars. 
25. martā plkst. 11.00 – Kristus Ciešanu Ceļa apceres 
dievkalpojums. 
27. martā plkst. 7.00 – Kristus Augšāmcelšanās 
Svētrīts.
                   plkst. 11.00 – Kristus Augšāmcelšanas 
svētku dievkalpojums.

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN PĀVILA EV. 
LUT. DRAUDZĒ
25. martā, plkst. 15.00, Lielajā piektdienā – Krusta 
ceļš Pāvilostas ielās. Sākums Sv. Pētera un Pāvila 
baznīcā. 
27. martā plkst. 10.00 – Lieldienu dievkalpojums.

PĀVILOSTAS SV. GARA ROMAS KATOĻU 
BAZNĪCĀ
20. martā – Pūpolsvētdienas dievkalpojums. 
27. martā plkst. 12.00 – Lieldienu dievkalpojums. 
3. aprīlī plkst. 15.00 – Baltās svētdienas dievkalpojums.

ZIEMUPES EV. LUT. DRAUDZĒ 
27. martā plkst. 12.00 – Lieldienu dievkalpojums.

SARAIĶU EV. LUT. BAZNĪCĀ 
27. martā plkst. 11:00 – Lieldienas dievkalpojums.

VĒRGALES EV. LUT. BAZNĪCĀ
25. un 27. martā – dievkalpojums ar Svēto 
vakarēdienu. Kalpos evaņģēlists Emīls Krieviņš.

PĀVILOSTAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

ATGĀDINA!
Pāvilostas novada pašvaldības policija atgādina, 

ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 266 (2006. gada 
4. aprīlis, prot. Nr. 19 2.§) „Labturības prasības mājas 
(istabu) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” no-
saka:

52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētā-
jam ir pienākums:

52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks 
(smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai 
apkārtnes iedzīvotājus;

52.2. uzticēt mājas (istabas) dzīvnieka vešanu ārpus 
īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās 
teritorijas tikai personai, kas spēj kontrolēt un savaldīt 
dzīvnieku, un nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks 
neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;

52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas 
(istabas) dzīvnieka ekskrementus;

52.4. sameklēt mājas (istabas) dzīvniekam citu īpaš-
nieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama. 

LŪDZAM NOVADA IEDZĪVOTĀJUS  
IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS!

RELIĢISKĀS ZIŅAS

INFORMĀCIJAI!
Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

Arita Mūrniece, pašvaldības lietvede Liene Vaškus un 
Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzā-
ne no 15. līdz 17. martam būs mācībās Rīgā, sakarā 
ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru izveidi Pāvilostas novadā. Pakalpojumi šajās 
dienās būs daļēji pieejami. Pāvilostas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi šajās dienās 
nebūs pieejami.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Atzīmējot Latvijas advokatūras 95 gadu 
jubileju, no 14. līdz 18. martam 130 zvērināti 
advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem 
sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas 
visā Latvijā. Latvijas Zvērinātu advokā-
tu padome mājaslapā www.advokatura.lv 
ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras 
dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina 
iedzīvotājus pieteikties jau tagad.

Šogad bezmaksas konsultācijas sniegs 
130  zvērināti advokāti un viņu palīgi. 
Visvairāk zvērinātu advokātu būs Rīgā, kā 
arī bezmaksas konsultācijas nodrošinās 
21 pilsētā, tostarp Liepājā, Valmierā, 
Bauskā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Bezmaksas 
konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie 
iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja 
saņemt advokātu juridisko palīdzību 
samaksas vai citu ierobežojumu dēļ.

Mājaslapas www.advokatura.lv sadaļā 
„Bezmaksas juridiskā palīdzība – 14.  līdz 
18. marts” ir pieejams saraksts ar to 
zvērināto advokātu kontaktinformāciju, 

kas Advokatūras dienās sniegs bezmaksas 
juridiskās konsultācijas. Interesenti aicināti 
ar izvēlēto zvērināto advokātu sazināties 
individuāli, lai vienotos par konsultācijas 
laiku un tiesību jomu, kurā nepieciešams 
padoms. Ņemot vērā, ka konsultāciju laiks 
ir ierobežots, advokāti iedzīvotājus aicina 
pieteikties laikus. Gadījumā, ja nevar ierasties, 
lūdz atteikt konsultācijas rezervāciju, lai šo 
iespēju varētu izmantot kāds cits. 

Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu 
advokātu kolēģija 2010. gadā iedibināja 
ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta 
profesijas misiju  – darboties sabiedrības 
interesēs, sniedzot tai praktisku palīdzību pēc 
labākās sirdsapziņas likumiem. 

Papildu informācija: 
Elīna Kalniņa,

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
Komunikācijas konsultante

E-pasts: elina.kalnina@ka.lv
Tālr. 22018527

Aicina pieteikties Advokatūras dienu 
bezmaksas konsultācijai sasāpējušu 

ģimenes jautājumu risināšanai
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Informācija par kūlas ugunsgrēkiem,  
normatīvo aktu regulējumu un prevencijas pasākumiem

Normatīvo aktu regulējums
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienests kontrolē, vai tiek 
ievērotas Ministru kabineta 2004. gada 17. feb-
ruāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteiku-
mu” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uz-
sākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

Ugunsdrošības noteikumu 3. punktā noteikts, 
ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var no-
vest pie ugunsgrēka. 

Savukārt 20. punkts nosaka, ka objekta terito-
riju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritu-
miem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no 
sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. 

Paredzētie sodi:
•	 atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpu-

mu kodeksa (turpmāk – LAPK) 179. panta cetur-
tajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām divsimt astoņdesmit 
līdz septiņsimt euro;

•	 atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par 
zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildī-
šanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas vei-
došanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juri-
diskajām personām – no septiņsimt līdz divtūk-
stoš deviņsimt euro; 

•	 saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 
17.  februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības 
noteikumi” 21. punktu, zemes īpašniekiem (val-
dītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. 
Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 
179. panta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz div-
simt astoņdesmit euro, bet juridiskai personai – 
no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Saskaņā ar LAPK 210. pantu pašvaldību admi-
nistratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 
51. panta otrajā daļā un 179. panta ceturtajā daļā 
paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. 

Kūlas dedzināšanas aizliegums Lat-
vijas īpaši aizsargājamās dabas terito-
rijās

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības 
un izmantošanas prasības norādītas 2010.  gada 
16. marta LR Ministru kabineta pieņemtajos no-
teikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teri-

toriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas no-
teikumi”, kuros noteikts, ka dabas liegumos, dabas 
parkos un aizsargājamo ainavu apvidos ir aizliegts 
patvaļīgi dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru 
platības, kā arī meža zemsedzi. 

LR „Sugu un biotopu aizsardzības likuma” 
11. pantā minēts, ka aizliegts apzināti traucēt vi-
sas īpaši aizsargājamo sugu dzīvnieku, to skaitā 
putnus visās to attīstības stadijās, bet uguns kā 
traucēklis iedarbojas iznīcinoši.

Kūlas ugunsgrēku bīstamība:
•	 VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir 

aizliegta. Par to var piemērot dažādus sodus (ska-
tīt Paredzētie sodi);

•	 Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašu-
mu, veselību un dzīvību. 

•	 Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. 
Vēja un citu apstākļu ietekmē, degšanas virziens 
var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un 
pārmesties uz ēkām utt. Cilvēki neapzinās, ka, jo 
garāka zāle, jo lielākas liesmas un līdz ar to nekon-
trolējamāks ugunsgrēks.

•	 Pirmie kūlas ugunsgrēki norit nelielās pla-
tībās, zemei un pērnā gada zālei kļūstot sausākai, 
uguns izplatība paātrinās un degšanas platības 
strauji pieaug.

•	 Kūlas ugunsgrēku skaitam un platībām pie-
augot, sākas arī pirmie mežu ugunsgrēki.

•	 Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, 
kur nav sakopts un rudenī nopļauta zāle. Kūlas 
dedzināšana – tas nav veids, kā sakopt neap-
saimniekotās un nesakoptās teritorijas. Turklāt 
neapsaimniekoti ir ne vien lauki, bet daudzviet 
nesakoptas ir pilsētu teritorijas. Piemēram, Lie-
pājā pēc tam, kad sāka sakopt Kara ostas teritori-
ju, ir samazinājies kūlas ugunsgrēku skaits.

•	 Ik gadus apmēram ceturtā daļa kūlas 
ugunsgrēku notiek pilsētās, kur šie ugunsgrēki ir 
ļoti bīstami, jo apbūve ir daudz blīvāka, un kūlas 
ugunsgrēki apdraud dzīvojamās mājas, saimnie-
cības būves, vēsturiskos pieminekļus u.c. pilsētas 
objektus. Ugunsgrēku rezultātā tiek piedūmota 
un piesārņota pilsētas teritorija.

•	 Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības 
un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikaps-
tākļiem un cilvēku apziņas. Ja ir mitrs un silts 
pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle un līdz ar to 
kūlas ugunsgrēku „sezona” nav ilga. Savukārt, ja 
ilgstoši nav lietus un ir vēss vai silts, pērnā gada 
zāle kļūst aizvien sausāka, kūlas ugunsgrēku skaits 
un platības pieaug un kūlas ugunsgrēkus izraisa 

ne vien ļaunprātīgi dedzinātāji, bet arī nevīžīgi 
autobraucēji, kuri, braucot pa ceļu, izmet pa logu 
nenodzēstus cigarešu izsmēķus, kas aizdedzina 
sauso zāli.  

•	 Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitēju-
mu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iz-
nīcina vērtīgus augus, kukaiņus un sīkdzīvniekus, 
putnu ligzdas. Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, 
dedzinot kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai 
pat vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīv-
nieki, izveidotas putnu ligzdas, sadētas olas. Tur-
klāt dedzinātas tiek arī putniem nozīmīgās mitrās 
pļavas, ezeru un upju palienes. 

•	 Pēc sausās zāles nodedzināšanas zeme ne-
paliek vērtīgāka un auglīgāka. 

•	 Kūlas dedzināšana samazina sugu daudz-
veidību un tā vienkāršojas. Dedzināšanas rezul-
tātā virsroku gūst dažas bieži sastopamas graud-
zāles ar stipru sakņu sistēmu, kas sāk dominēt 
agrākās sugu daudzveidība vietā. Tās rezultātā  
izzūd retās vai tikai dabiskiem zālājiem raksturī-
gās sugas, bet dedzināšana, sadegot organiskajām 
vielām, rada arī mēslošanas efektu, kas dabiskai 
pļavai nav vajadzīgs. 

•	 Kūlas dedzināšanas dēļ samazinās sugu 
daudzveidība, kas attiecīgi mazina dabas estētis-
ko skaistumu – dabā izzūd dažādas krāsas, smar-
žas un skaņas, ko rada floras un faunas daudzvei-
dīgums. Latvijas krāšņie un sugām bagātie zālāji 
nav veidojušies dedzināšanas rezultātā, un augu 
un dzīvnieku sugas nav pielāgojušās degšanai.

•	 Kūlas dedzināšana nav veids, kā cīnīties 
pret ērcēm! Lai gan daļa ērču sadeg, taču to skaits 
nav liels, jo zāle vēl nav izaugusi, un lielākā daļa 
no ērcēm vēl nav aktīvas. 

•	 Kūlas dedzināšana nav senlatviešu tradī-
cija. Senajos ticējumos un lauksaimniecības ap-
rakstos nav liecību, ka tā būtu pašmāju tradīcija. 
Turklāt bieži tiek pat pieminēts, ka zāles pat trū-
cis. Latviešiem savs zemes gabals bija svēts un tas 
tika izmantots pilnībā un apkopts rūpīgi, līdz ar 
to pavasaros uz laukiem sausās zāles nebija. Kū-
las dedzināšana Latvijā sākās Padomju laikos, to 
ieviesa iebraucēji. Krievijā un Ukrainā, kur bija 
plašas un neapkoptas zemes platības, tika dedzi-
nāta kūla. 

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, var 
secināt, ka ir vairāki „tipiskie” kūlas dedzinātāji:

•	 vidēja vecuma cilvēki un pensionāri, kas 
jau gadu desmitiem tādā veidā ir „apkopuši” savu 
īpašumu;

•	 bērni un pusaudži, kas spēlējas vai apzināti 
aizdedzina pērno zāli;

•	 neuzmanīgi smēķētāji, kas izmet nenodzēs-
tu cigareti. Bieži tie ir autovadītāji.

Iespējamie risinājumi, lai samazinātu kūlas 
ugunsgrēku skaitu:

•	 VUGD kā katru gadu informē un izglīto 
iedzī votājus par kūlas dedzināšanas bīstamību, bet 
ar to ir nepietiekami, lai šādu ugunsgrēku skaitu 
samazinātu. Nepieciešama aktīvāka pašvaldību 
iesaistīšanās, kā arī iedzīvotāju domāšanas maiņa, 
apzinoties savas rīcības iespējamās traģiskās sekas. 

Viens no risinājumiem kūlas ugunsgrēku sa-
mazināšanai ir pašvaldību saistošajos noteikumos 
noteikt vienotas minimālās zemes apsaimnieko-
šanas un uzturēšanas prasības, lai novērstu kūlas 
veidošanos un ugunsgrēka izcelšanās iespējamī-
bu. VUGD ierosinātās prasības teritorijas sakop-
šanai ir:

– Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, 
apsaimniekotājiem un lietotājiem būtu nepiecie-
šams nodrošināt savlaicīgu zāles pļaušanu. Zāles 
garums pilsētu teritorijās nedrīkstētu pārsniegt 
15  cm. (jo, izvērtējot šobrīd esošo situāciju attie-
cībā uz zāles pieļaujamo garumu Latvijas pilsētu 
teritorijās, secināms, ka vidējais pieļaujamais zāles 
garums, kas noteikts pilsētu saistošajos noteikumos, 
ir no 5–20 cm (piem., Rēzekne – no 5 līdz 10 cm; 
Ventspils, Liepāja, Jelgava – 15 cm; Rīga, Alūksne, 
Madona – 20 cm)). Savukārt, ugunsnedrošā laik-
posmā, ko izsludina pašvaldības, zāles garums pil-
sētu teritorijās nedrīkstētu pārsniegt 5 cm. 

– Lauku teritorijās zāles platības būtu vēlams 
pļaut ne retāk kā divas reizes pļaušanas sezo-
nā  – līdz 23. jūnijam un līdz 31. augustam. (lai 
jau rudenī veicinātu zemes platību sakopšanu un 
potenciālo kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanos 
pavasarī). 

– Ēku un būvju īpašniekiem, tiesiskajiem val-
dītājiem, apsaimniekotājiem un lietotājiem būtu 
nepieciešams ap ēkām un būvēm 10 m platu joslu 
sistemātiski attīrīt no degtspējīgiem atkritumiem, 
sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. 
(kas pasargātu ēkas un būves no kūlas ugunsgrēka 
draudiem).

•	 Efektīvs risinājums lauku teritorijās ir Lau-
ku atbalsta dienesta informēšana par kūlas deg-
šanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku 
nesakopšanu un kūlas degšanu tiek samazināts 
Eiropas Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu 
maksājums.

Divas februāra sestdienas, 6. un 13. februārī „Jauniešu istabā” Pāvilostā norisinā-
jās soft-skills treniņi jauniešiem.

Piedaloties soft-skills treniņos, var apgūt laika plānošanu, komandas darbu, rado-
šo domāšanu, prezentācijas prasmes, motivācijas spējas, u.c.  Sociālo un personīgo 
prasmju uzlabošana ar šādu treniņu palīdzību veicina dalībnieku karjeras perspektī-
vu attīstību un rada izpratni par sociālo prasmju nozīmi ikdienā.

Pirmajā treniņa nodarbībā tika diskutēts par efektīvas un veiksmīgas komuni-
kācijas veidošanu. Kā uzlabot komunikāciju? Kas nepieciešams, lai komunikācija 
veidotos lietderīga un patīkama? Kādai būtu jābūt komunikācijas atgriezeniskajai 
saitei?

Tie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem nācās meklēt atbildes ikvienam treniņa da-
lībniekam.

Otrajā treniņā jaunieši diskutēja par un mācījās efektīvu projekta vadību. Ar vār-
du „projekts” saprotot klases vakaru, dzimšanas dienas ballīti, savu dzīvi vai vienkār-
šu dienu. Šajā treniņā mācījāmies precīzi un gudri uzstādīt un noformulēt mērķus 
un uzdevumus, apskatījām dažādus rīkus, ar kuru palīdzību veiksmīgāk organizēt 
ikdienas darbus un projektu vadīšanu.

Abi treniņi norisinājās „Jauniešu istabas” telpās, treniņu vadīja pāvilostniece Lai-
ne Šildere, kura beigusi Pāvilostas vidusskolu un šobrīd studē Rīgas Tehniskajā Uni-
versitātē, praksē strādā Liepājas pilsētas domē, brīvprātīgi darbojas Eiropas jauniešu 
organizācijā ESTIEM. Treniņš tika vadīts un organizēts angļu valodā, lai apgūtu ne 
tikai treniņa tēmu, bet arī trenētu un padziļinātu angļu valodas prasmes.

Paldies ikvienam jaunietim, kurš aktīvi darbojas „Jauniešu istabas” rīkotajās ak-
tivitātēs! Paldies Lainei par dalīšanos ar savām iegūtajām zināšanām  un prasmēm!

Sintija Spriņģe, 
Pāvilostas novada jauniešu lietu speciāliste

Skatās mācību filmas
Divas nedēļas pēc kārtas, piektdienās pēc skolas, bērni un jaunieši, „Jauniešu istabas” un dienas 

centra „Krams” telpās skatījās Valsts slimību un profilakses centra veidotas mācību filmas.
Bērniem no 3–8 gadiem bija paredzētas filmas „Par Janča punci un tīrām rokām” par roku hi-

giēnu un „Naudas ziņas” par pareizu naudas maciņa glabāšanu un sargāšanu. Savukārt pusaudžu un 
jauniešu filma „Katrīna” un filma „Roberts” stāstīja par ņirgāšanos skolās un interneta vidē.

Pēc filmu noskatīšanās mazākie skatītāji veidoja zīmējumus par filmās redzēto, bet pusaudži un 
jaunieši pārrunāja filmās redzēto, novērtēja esošo situāciju savā skolā un izspēlēja teatrālas ainiņas.

Sintija Spriņģe,
 Pāvilostas novada jauniešu lietu speciāliste

Noslēgumam tuvojas 
dabas lieguma „Ziemupe” 

dabas aizsardzības plāna izstrāde
Noslēgumam tuvojas dabas lieguma „Ziemupe” dabas aizsardzības plāna izstrāde, ko pēc Dabas 

aizsardzības pārvaldes pasūtījuma izstrādā Latvijas Dabas fonds (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, 
e-pasts: ldf@ldf.lv; tālr. 67830999). 

Tiek plānots, ka ar marta otrajā pusē ar plāna 1. redakciju varēs iepazīties: Ziemupes un Pāvil-
ostas bibliotēkās, Pāvilostas novada mājas lapā wwwpavilosta.lv, Latvijas Dabas fonda mājas lapā 
www.ldf.lv un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā: http://integralplan.daba.gov.lv/public/lat/
dabas_aizsardzibas_plani/.

Sagaidāms, ka sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks marta beigās, Ziemupes tautas 
namā. Informācija par precīzu sanāksmes laiku tiks norādīta Pāvilostas novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv, Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv, laikrakstā „Kurzemes vārds” un afišu 
stendos. Varat to arī uzzināt, zvanot plāna izstrādātājiem. Aicinām sekot līdzi turpmākajai informā-
cijai un iesaistīties plāna redakcijas apspriešanā.

Jaunieši apgūst veiksmīgu komunikāciju 
un projekta vadību



6

2016. gada MARTS

NODERĪGA KONTAKTINFORMĀCIJA

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va

110 – Valsts policijas palīdzības tālrunis 
112 – Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

tālrunis
113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta tālrunis 

UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ ZVANĪT – 
Pāvilostā un Sakas pagastā – 27860817
Vērgales pagastā – 29363966
Uguns novērošanas torņu dežurantus var 

sazvanīt:
Sakā pa tel. 27843415
Salienā pa tel. 27842778
Vērgalē pa tel. 27841461

NOVADĀ  MEDICĪNAS PAKALPOJUMUS 
VAR SAŅEMT – 

Veselības un sociālā  centrā Lejas iela 10, 
Pāvilosta

Dr. Jura Kraģa privātprakse Pāvilostā
tel. 63498134, 29125747
Dr. Agritas Kalniņas privātprakse Pāvilostā
tel. 29152712
Pāvilostas aptieka
tel. 63498222
„Sudrabi-2”, Vērgale
Dr. Jura Kraģa privāt prakse Vērgalē
tel. 29125747
Vērgales aptieka
tel. 63490739,
tel. 29552344 (G. Kleinšmite-ģimenes ārsta 

palīgs)
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis
(P.–Pk. 17:00-8:00, S. Sv. un svētku dienās 

24 h) tel. 66016001
PAŠVALDĪBAS POLICIJA PĀVILOSTĀ – 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, tel. 29242320
PĀVILOSTAS NOVADA DOME – Dzintaru 

iela 73, Pāvilosta, dome@pavilosta.lv
Priekšsēdētājs – Uldis KRISTAPSONS, tel. 

63484567, 26566055, uldis.kristapsons@inbox.lv
Deputāti – BARSUKOVS Aldis, tel. 29230995
                   BĒRZNIECE Dace, tel. 29175333
                   BRĒDIĶIS Gatis, tel. 29296551
                   BUNKA Arta, tel. 26499786
                   CIELAVA Vita, tel. 26514221
                   ERLECKIS Ēriks, tel. 29229882
                   JURIKS Gints, tel. 29199774
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA –

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, tel. 63498261, fakss 
634 84567

Izpilddirektors – Alfrēds MAGONE, tel. 26405900, 
alfreds_magone@tvnet.lv 

Galvenā grāmatvede – Inguna BLAUBĀRDE, 
tel. 63484558, inguna.blaubarde@pavilosta.lv

Kancelejas vadītāja – Arita MŪRNIECE, 
tel. 63498261, arita.murniece@pavilosta.lv

Metodiķe izglītības un kultūras jomā – Silvija 
LEJA, tel. 63484563, silvija.leja@pavilosta.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste – Marita 

KURČANOVA, tel. 28624644, info@pavilosta.lv 
marita.kurcanova@pavilosta.lv 

Korespondente – Vita BRAŽE, tel. 29393866, 
vitab3@inbox.lv 

Projektu koordinatore – Vizma ĢĒĢERE, 
tel. 63484561, vizma.gegere@pavilosta.lv

Jauniešu lietu speciāliste – Sintija SPRIŅĢE, 
tel. 29377458, sintija.springe@pavilosta.lv 

Kasiere – Mudīte ZAMARĪTE, tel. 63484562, 
mudite.zamarite@pavilosta.lv 

Zemes lietu speciāliste – Anna BRŪKLE, 
tel. 63453658 (Sakā), 63484559 (Pāvilostā),
anna.brukle@pavilosta.lv

BŪVVALDE – „Pagasta Māja”, Sakas pag.
Arhitekts – Jānis GRUNDBERGS, tel. 29298944, 

arhitekts@pavilosta.lv
Būvinspektors – Guntars ĻAUDĀMS, 

tel.  26004855, buvinspektors@pavilosta.lv 

VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE – „Pa-
gastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., fakss 634 90991

Vadītājs – Jānis VITRUPS, tel. 29183648, 
janis.vitrups@pavilosta.lv 

Lietvede – Anita SPRUDZĀNE, tel. 63490836, 
anita.sprudzane@pavilosta.lv 

Kasiere – Māra ŠVĪTIŅA, tel. 63490843 

PĀVILOSTAS NOVADA BĀRIŅTIESA – 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, barintiesa@pavilosta.lv 

Priekšsēdētāja – Santa ANSONE, tel. 63484565
Priekšsēdētājas vietniece – Ilze JANVARE, 

tel. 63490991 (Vērgalē)

PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLAIS DIE-
NESTS – Dzintaru iela 73, Pāvilosta

Vadītāja – Ildze Agita  BALODE, tel. 63484560, 
ildze.balode@pavilosta.lv

Sociālā darba organizatore Vērgalē – Vizma AL-
SEIKA, tel. 634 90836, vizma.alseika@pavilosta.lv 

Darbam ar ģimeni un bērniem – Diāna FRID-
RIHSONE, diana.fridrihsone@pavilosta.lv 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLA – Dzintaru iela 
52, Pāvilosta, vidusskola@pavilosta.lv 

Direktore – Ingūna GRIŠKĒVIČA, tel. 63498454, 
inguna.griskevica@pavilosta.lv 

VĒRGALES  PAMATSKOLA – „Skola”, Vēr-
gale, Vērgales pag., pamatskola@pavilosta.lv 

Direktors – Gints JURIKS, tel. 63490815, 
gintsjuriks@inbox.lv

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLA – Dzintaru 
iela 23, Pāvilosta, muzikas.skola@pavilosta.lv 

Direktore – Inga ŠNORE, tel. 634 98253,
inga.snore@pavilosta.lv

PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLA – E. Šnei-
dera laukums 2, Pāvilosta

Direktores p.i. – Inita ZINGNIKA, 634 98435, 
zane.enina@pavilosta.lv

PĀVILOSTAS PIIe „DZINTARIŅŠ” – Sta-
diona iela 6, Pāvilosta, pavilostaspii@inbox.lv 

Vadītāja – Monta PĒTERMANE, tel. 63498275, 
monta.petermane@pavilosta.lv 

VĒRGALES PPIIe „KASTANĪTIS” – „Kasta-
nītis”, Vērgale, Vērgales pag.

Vadītāja – Gaida AKERFELDE, tel. 634 90847, 
gaida.akerfelde@pavilosta.lv 

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKA – Dzintaru 
iela 73, Pāvilosta

Vadītāja – Mairita VĪTOLA, tel. 63484566, 
mairita.vitola@pavilosta.lv  

SAKAS BIBLIOTĒKA – „Pagasta Māja”, Sa-
kas pag.

Vadītāja – Valentīna BUBENA, tel. 634 53658, 
valentina.bubena@pavilosta.lv 

RĪVAS BIBLIOTĒKA – „Rīva 2- 22”, Rīva, 
Sakas pag.

Vadītāja – Vizma Ināra ANSONE, tel. 29999082, 
vizma.ansone@pavilosta.lv

ULMALES BIBLIOTĒKA – „Saulrieti”, Ul-
male, Sakas pag.

Vadītāja – Lita ŠILDERE, tel. 29241905,
lita.sildere@pavilosta.lv

VĒRGALES BIBLIOTĒKA – „Doktorāts”, 
Vērgale, Vērgales pag.

Vadītāja – Benita BALTRUNE, tel. 63490818, 
benita.baltrune@pavilosta.lv 

ZIEMUPES BIBLIOTĒKA – „Ziemupes tau-
tas nams”, Ziemupe, Vērgales pag.

Vadītāja – Daina VĪTOLA, tel. 634 53554, 
daina.vitola@pavilosta.lv

SARAIĶU BIBLIOTĒKA – Dārza iela 1, 
Saraiķi, Vērgales pag. 

Vadītāja – Inguna KOPŠTĀLE, tel. 634 53532, 
inguna.kopstale@pavilosta.lv 

PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MU-
ZEJS – Dzintaru iela 1, Pāvilosta  

Vadītāja – Irina KURČANOVA, tel. 634 98276, 
irina.kurcanova@pavilosta.lv

VĒRGALES PAGASTA MUZEJS – „Dīķenie-
ki”, Vērgale, Vērgales pag.

Vadītāja – Mirdza SĪPOLA, tel. 29338335, 
sipola.mirdza@inbox.lv

PĀVILOSTAS NOVADA TIC – Dzinta-
ru iela  2, Pāvilosta, tel. 634 98229, 29121894, 
tic@pavilosta.lv

Vadītāja – Mairita TUMPELE, 
mairita.tumpele@pavilosta.lv

Ziemupes TIC vadītāja – Daina VĪTOLA, 
tel. 29437166, daina.vitola@pavilosta.lv

PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS 
NAMS – Dzintaru iela 47, Pāvilosta 

Vadītāja – Silva VĀRSBERGA, tel. 634 98264, 
29366112, silva.varsberga@pavilosta.lv

VĒRGALES KULTŪRAS NAMS – „Pagast-
māja”, Vērgale, Vērgales pag.

Vadītāja – Velga FREIMANE, tel. 29189223, 
velga.freimane@pavilosta.lv

ZIEMUPES TAUTAS NAMS – „Ziemupes 
tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pag.

Vadītāja – Daina VĪTOLA, tel. 29437166, 
daina.vitola@pavilosta.lv

SIA PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS UZŅĒ-
MUMS – Stadiona iela 8, Pāvilosta

Direktors – Oskars VĒRNIEKS, tel. 634 98238, 
pavilosta.ku@apollo.lv

Grāmatvede – Jeļena DEMIDOVSKA, tel. 
63498236

SIA VĒRGALES KOMUNĀLĀ  SAIMNIE-
CĪBA – „Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pag.

Direktors – Ivars LAPIŅŠ, tel. 634 90845, 
vergaleks@inbox.lv

Grāmatvede – Sigita VITRUPA, tel. 634 90756, 
sigita@vergale.lv

PĀVILOSTAS OSTAS PĀRVALDE – Dzinta-
ru iela 2A, Pāvilosta, pavilosta@apollo.lv

Pārvaldnieks –  Ronalds GRIŠKĒVIČS,  tel. 
63486309, ronalds@pavilostaport.lv 

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTS
Pāvilostas novadā Andis CIELAVA, tel. 28359012, 

andis.cielava@llkc.lv 
SPORTA ORGANIZATORI NOVADĀ
Pāvilostā – Aldis BARSUKOVS, tel. 29230995, 

aldisbarsukovs@inbox.lv
Vērgalē – Dzintars SEMENKOVS, tel. 26166146, 

racingteam@inbox.lv 
LABIEKĀRTOŠANA
Izpilddirektors – Alfrēds Magone, tel. 26405900, 

alfreds_magone@tvnet.lv
KAPSĒTU PĀRZIŅI
Pāvilostas novadā par kapavietu ierādīšanu, 

apbedīšanas laiku, kapa vietu rezervēšanu un ci-
tiem jautājumiem vērsties pie kapsētas pārziņiem:

•	 Pāvilostas kapsēta – Laila Priedola, 
tel. 28351288

•	 Ulmales kapsēta – Alfrēds Magone, 
tel. 26405900

•	 Stembres kapsēta – Alfrēds Magone, 
tel. 26405900

•	 Akmensraga kapsēta – Alfrēds Magone, 
tel. 26405900

•	 Grīņu kapsēta – Alfrēds Magone, 
tel. 26405900

•	 Plāteru kapsēta – Alfrēds Magone, 
tel. 26405900

•	 Vērgales kapsēta – Nadežda Skudrovska, 
tel. 28740339

•	 Annas kapsēta – Zigmunds Prāmalts, 
tel. 26220335

•	 Roņu kapsēta – Igors Tarans, tel. 29138927
•	 Ziemupes kapsēta – Modris Bibis, 

 tel. 26499842
Par kapavietu ierādīšanu, apbedīšanas laiku, 

kapa vietu rezervēšanu un citiem jautājumiem 
Labraga, Rīvas, Lankas, Baložu, Saļienas  kap-
sētās, vērsties pie Alfrēda Magones pa tālruni 
26405900.

CITUS KONTAKTTĀLRUŅUS, KAS NAV 
ŠEIT PUBLICĒTI, VAR ATRAST 

WWW.PAVILOSTA.LV, SADĻĀ KONTAKTI.

Pāvilostas novads prezentē sevi izstādē „Balttour 2016’’
No 5. līdz 7. februārim Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsala, notika 

23. Starptautiskā tūrisma izstāde–gadatirgus „Balttour 2016”, kas ir 
lielākā tūrisma izstāde Baltijā un ik gadu vienkopus pulcē tūrisma 
interesentus un dažādus tūrisma pakalpojuma sniedzējus. Šogad 
izstāde vienkopus pulcēja 850 tūrisma uzņēmumus no 41 pasaules 
valsts. Iepazīt jaunākos un labākos piedāvājumus bija ieradušies vai-
rāk nekā 26 tūkstoši interesentu, no kuriem 5,3 tūkstoši bija tūrisma 

nozares profesionāļi un 
aicinātie viesi. 

Latvijas reģioni ap-
meklētājus izklaidēja un 
nodarbināja ar patiesu 
latviešu viesmīlību un 
enerģiju.

Pāvilostas novads jau 
ceturto gadu tika pārstā-
vēts ar savu stendu. Pre-
zentējām savu novadu 
ar jauno tūrisma bukle-
tu, kas šogad tika izdots 
trīs valodās  – latviešu, 
angļu un pirmo reizi arī 
lietuviešu valodā. Iepa-
zīstinājām interesentus 
ar jau pieejamajām akti-
vitātēm un iespējām, kā 

arī ar jaunākajām aktivitātēm Pāvilostas novadā. Profesionālie tū-
risma pārstāvji vairāk interesējās par tūrisma piedāvājumu grupām. 

Individuālos apmeklētājus interesēja jaunumi, kas 
šogad sagaidāmi, pasākumu plāns, kā arī laivošanas 
iespējas mūsu pusē. 

Lielu cilvēku atzinību izpelnījās jaunie tērpi un 
„Jūras rotu’’ darinātās rotas. Pāvilostas stendā bija 
iespēja apmeklētājam izjust Pāvilostas burvību – 
svaigi kūpināto zivju un „Ievleju’’ maizes smarža vi-
lināja ne vienu vien.  Aktīvākajiem stenda apmeklē-
tājiem pēc cienasta nobaudīšanas bija neliela aptauja 
par jauno Pāvilostas saukli. Kopā savu vērtējumu 
izteica 117 cilvēku:

Pāvilosta – vēju un dzintaru osta/5 balsis
Pāvilostas – vēju skartā/14 balsis
Pāvilosta – vieta, kur dzīvo vējš/11 balsis
Pāvilosta – tava osta/16 balsis
Pāvilosta – dzintarosta/29 balsis
Pāvilosta – miera osta/42 balsis.
Šogad Pāvilostas novadu pārstāvēja Pāvilostas novada TIC va-

dītāja Mairita Tumpele, TIC konsultantes – Anta Lībiete, Samanta 
Šēle, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, 
Vērgales/Ziemupes TIC vadītāja Daina Vītola, „Rūķupes” pārstāve 
Daiga Kadeģe, Pāvilostas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova, Pāvilostas SERF kluba pārstāvis Dagnis Bricis.

Izstādes laikā tika izdalīti bukleti – 1740 latviski, 660 angliski un 
300 lietuviski.

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

Piedalīšanās izstādē ir smags darbs, bet reizē arī gandarījums, 
spilgtas emocijas un enerģijas avots tālākajam darbam.

Nobeigumā lielu paldies vēlamies pateikt – Pāvilostas novadpēt-
niecības muzejam, maizes ceptuvei „Ievlejas’’, rotu darbnīcai „Jūras 
rotas’’, Dagnim Bricim, zivju veikalam „Kaija”, „Jūras laivām”, šuvējai 
Agritai Volenbergai un mūsu šoferītim Dainim Vinkleram, novada 
pašvaldībai un pārējiem, kuriem pateicoties veiksmīgi tika aizvadīts 
„Balttour 2016”.

Nākamgad „Balttour 2017’’ notiks no 3.– 5. februārim.

Anta Lībiete,
Pāvilostas novada TIC konsultante
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Februāra mēnesī ik gadu Pāvilostas novada pašvaldība rīko 
iedzī votāju sapulci, kurā domes priekšsēdētājs aicina piedalīties gan 
iedzīvotājus, gan deputātus un pašvaldības iestāžu darbiniekus. Sa-
pulces tiek rīkotas ar mērķi, lai informētu iedzīvotājus par novadā 
padarīto un plānoto uz nākamiem gadiem. Sapulces notiek kā Vēr-
galē, tā arī Pāvilostā.

25. februārī Vērgales kultūras nama zālē uz iedzīvotāju sapul-
ci bija sanākuši ap 40 iedzīvotāju, to skaitā arī deputāti un paš-
valdības iestāžu darbinieki. 

Sapulce iesākās ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda 
Kristapsona izklāstu par paveikto 2015. gadā un par plānoto turp-
māk. Lielākie veikumi – uzlikts bruģītis pie Ziemupes tautas nama, 
no ES fondiem tiks sakārtoti vairāki pašvaldības grantētie ceļi Pāvil-
ostas novadā.  Šobrīd Pāvilostas novada pašvaldība ir viena no tām, 
kurā visvairāk tiek realizēti ES projekti un, kurai nav kredītsaistību. 
Šogad tiks uzsākti vairāki projekti – tiks sakārtotas Vērgales muižas 
kompleksa ēku fasādes, tiek izstrādāts nepabeigtās daudzdzīvokļu 
mājas „Teikas” tehniskais projekts, kā arī plānots īstenot projektu, 
lai sakārtotu Vērgales pamatskolas aktu zāli, Vērgales kapos tiks 
būvēta jauna kapliča, tiks ierīkots Ziemupes līvānu ciemata apgais-
mojums. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons 
izklāstīja iedzīvotājiem ideju par baseina būvniecību Pāvilostā. Par 
iespējām un ieguvumiem, kas paveras Pāvilostas novada iedzīvotā-
jiem un viesiem pēc baseina ierīkošanas. Nākamajā gadā Pāvilostas 
novada pašvaldība plāno 6 reizes palielināt īpašuma nodokli tajos 
īpašumos, kuros nav deklarēta neviena persona. Ja īpašumā būs 
deklarēts vismaz viens, tad nodoklis nepalielināsies.  Nākamajā mā-
cību gadā tiek plānotas brīvpusdienas visiem skolēniem. 

Iedzīvotāji uzdeva jautājumus: 
1. Kāpēc Pašvaldība nevar uzklāt asfaltu uz grantētajiem ceļiem 

Vērgale – Ziemupe un Ziemupe – Saraiķi? Vasarā tur pārvietojas 
ļoti daudz mašīnu, velotūristi, arī ārzemnieki. Šie ceļi pieder VAS 
„Latvijas valsts ceļi”, tādēļ pašvaldība tos neapsaimnieko. Valsts ceļi 
mēra kustības intensitāti un tad lemj par asfalta klāšanu. Diemžēl 
minētie ceļi nav prioritāte. 

2. Kad Ploces ūdeļu fermā tiks sakārtota mēslu savākšana un no-
vērsta neciešamā smaka? Priekšsēdētājs U. Kristapsons atbild, ka ir 
ticies ar fermas īpašnieku Gundaru Jaunsleini, kurš paskaidrojis, ka ir 
izstrādāts tehniskais projekts šo problēmu risināšanai un vasarā viss 
tikšot sakārtots.

3. Kad tiks sakārtota daudzdzīvokļu māja „Draudzība” Vērgalē? 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs J. Vitrups atbild, ka šajā mājā 
dzīvokļi ir privatizēti par pajām, tādēļ minētās problēmas jārisina 
pašiem iemītniekiem. 

4. Kas regulē Vērgales dīķa līmeni? Par dīķi atbild A. Sprudzāns 
un M. Dēvics.

5. Klātesošie uzklausīja vērgalnieku Simonas un Aksela Raizeru 
ierosinājums pašvaldībai. Lai nākamgad Vērgalē izveidotu Veselības 
centru, tiek ierosināts nopirkt SIA „Muižkalniņi” bijušo ceptuves 
ēku un veco kantora ēku, lai tur izveidotu plašāka mēroga veselības 
aprūpes centru, pastu, kā arī ugunsdzēsēju depo. 

Savukārt iedzīvotāju sapulce Pāvilostā notika Pāvilostas pilsē-
tas kultūras namā 26. februārī. Tajā piedalījās vairāk kā 70 iedzī-
votāju, piedaloties arī novada domes deputātiem un pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem. 

Arī šajā sapulcē Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs iedzīvo-
tājus iepazīstināja ar plānotajiem lielajiem ES projektiem, kas tiks 
īstenoti novadā. Tika skaidrots arī par 2016. gada budžetu, to sa-

dalījumu un izlietojumu. Tāpat arī Pāvilostas pilsētas un Sakas pa-
gasta iedzīvotājus skars jaunie pašvaldības saistošie noteikumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām, nosakot, ka vismaz vienai 
personai jābūt deklarētai novadā esošajā īpašumā. Domes priekš-
sēdētājs izteica arī gandarījumu par to, ka Pāvilostas novada mā-
jas lapa www.pavilosta.lv ir aktīva un informācijas bagāta, aicinot 
iedzīvotājus apmeklēt to biežāk, lai saņemtu visu sev interesējušo 
informāciju.

Pie tuvākā laikā plānotajiem darbiem, kas būs pašvaldībai jā-
izdara, priekšsēdētājs minēja – ceļu ātrumvaļņa izveide Dzintaru 
ielā pie Pāvilostas vidusskolas, muzejā izveidot jaunu ekspozīcijas 
zāli, jaunas mūzikas ierakstu studijas izbūve Pāvilostas Mūzikas 
skolā, vidusskolā un Mākslas skolā klašu telpu remonti, Pāvilostas 
kapu kapličas remonts, Rīvas vienai no daudzstāvu mājām nomai-
nīt jumtu, Pāvilostā Celtnieku ielas asfaltēšana – lietus drenāžas 
izbūve, ūdens un kanalizācijas sakārtošana un gājēju ietves izbū-
ve, Pāvilostā Stadiona ielas sakārtošana, izveidojot normālu auto 
apstāšanās vietu pie pirmsskolas „Dzintariņš”, plānots ar 1. aprīli 
pašvaldības ēkā Dzintaru ielā 73 atvērt vienoto klientu apkalpoša-
nas centru u. c.

Šā gada pašvaldības un ostas pārvaldes lielākais projekts būs 
Dienvidu un Ziemeļu molu pagarināšana. Šāda iespēja, kad dau-
dzus gadus tika par to tikai sapņots un nemitīgi meklētas iespējas, 
pavērsusies pēc Zemkopības ministra Jāņa Dūklava vizītes Pāvil-
ostā pagājušā gada nogalē. Uzklausot domes priekšsēdētāja stāstu 
par nemitīgiem smilšu sanesumiem starp abiem moliem, kas trau-
cē zvejas kuģu ienākšanu Pāvilostas ostā un līdz ar to arī bremzē 
uzņēmējdarbību, ministrs veica nepieciešamos grozījumos saisto-
šajos noteikumos, lai Pāvilostas ostas pārvalde varētu saņemt šim 
mērķim 4 miljonus eiro. Šobrīd tiek strādāts pie tehniskā projekta 
izstrādes iepirkuma, kas ļaus tālāk īstenot šo projektu. Tiek plānots 
piesaistīt Holandes uzņēmumu, kas veiks nepieciešamos mērījumus  
jūrā. Kā nākamo lielo projektu šogad priekšsēdētājs nosauca projek-
tu „Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūvei, lai novērstu plū-
du apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja ēkai un moliem”, kas paredz Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja teritorijas labiekārtošanu, promenādes līdz Ziemeļu molam 
izbūvi un krasta stiprināšanu, kā arī  laivu slipes izbūvi, apgaismo-
juma ierīkošanu u.c. Bet trešais lielākais projekts, ko plāno īstenot 
pašvaldība, ir ūdenssaimniecības sakārtošana jaunajam ciemam.

No iedzīvotājiem izskanēja šādi jautājumi:
1. Ko darīt ar brūno un dzelžaino ūdeni, kas rodas pēc ūdens 

pārtraukuma? Pāvilostas komunālā uzņēmuma direktors Oskars 
Vērnieks atbild, ka šajā situācijā nav vainojami pilsētas ūdensvadi, 
bet gan daudzdzīvokļu māju stāvvadi, kas ir sarūsējuši un veci. Tos 
būtu jāmaina. 

2. Joprojām nav nostiprināts aizsargvalnis pie Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama, tas bīstami sasvēries? Domes priekšsēdētājs atbild, 
ka mēģināti īstenot vairāki projekti, bet nesekmīgi. Aizsargvalnis nav 
bīstams.

3. Ko darīt ar ielām, kas put? Domes priekšsēdētājs atbild, ka ir 
meklēti risinājumi šai situācijai, bet vielai, ko smidzina uz grantētiem 
ceļiem, lai tie neputētu, ir pārāk liels sāls piemaisījums, kas, savukārt, 
ir bīstams kokiem un zālienam.

4. Kad tiks atrisināts jautājums par atkritumu izmešanu Pāvil-
ostas kapsētā? Vai nevar ierīkot vairākas atkritumu izmešanas vie-
tas? Pašvaldības izpilddirektors atbild, ka Pāvilostas kapu garums ir 
aptuveni 200 m, kas nav liels attālums, lai no viena gala pārvietotos 

uz otru, lai izmestu atkritumus tam paredzētā vietā. Bet pēc iedzīvo-
tāju iniciatīvas šis jautājums tiks risināts.

5. Vai ir iespējams atjaunot galveno ieeju Stembres kapos, kā arī  
izraut celmus kreisajā pusē un iestādīt jaunus kociņus? Pašvaldības 
izpilddirektors atbild, ka šogad šādi darbi netiks veikti. Plānots ar šo 
ideju startēt kādā no Leader projektiem, tādā veidā piesaistot ES fi-
nansējumu un sakārtojot kapus. 

6. Kas atbild par bērnu rotaļu laukumu jaunajā ciemā starp 
daudzdzīvokļu mājām? Pašvaldības izpilddirektors atbild, ka par da-
žāda veida saimniecības darbiem iedzīvotājiem lūgums zvanīt izpild-
direktoram vai pašvaldības kancelejas vadītājai.

7. Vai plānots sakārtot Ziemeļu molu, jo šobrīd molam ir izkus-
tējušies akmeņi un pa to veci cilvēki nevar pastaigāties? Agrāk virs 
akmeņiem bijušas koka laipas, kas atvieglojušas pārvietošanos pa 
molu? Domes priekšsēdētājs atbild, ka tā ir ļoti laba doma un uzdos 
tuvākā laikā pašvaldības labiekārtošanas daļai šo jautājumu risināt.

8. Kur likumīgi pilsētā iespējams nomazgāt automašīnu vai sa-
mainīt mašīnai riepas? Domes priekšsēdētājs atbild, ka janvāra sēdē 
dome nolēma iznomāt angāru uzņēmumam, kas plāno nodarboties ar 
autoservisa pakalpojumiem. Iespējams, ka tur varēs ierīkot arī auto-
mazgāšanas vietu.

9. Tika jautāts arī par baseinu, vai Pāvilostas novada dome ir izvēr-
tējusi visus plusus un mīnusus baseina būvniecībai un uzturēšanai. 
Domes priekšsēdētājs atbild, ka šāda ideja radusies vairāku aspektu dēļ. 
Pirmkārt, jau vadoties pēc plānotajiem valsts noteikumiem, kas paredz, 
ka sākot ar 2017. gadu skolām būs obligāti jānodrošina skolēnu peldēt-
apmācība. Otrkārt, plaši apspriežot valdības plānoto jauno reģionālo 
reformu, kurā paredzēts apvienot vienā novadā Pāvilostas, Nīcas, Ru-
cavas, Durbes, Priekules novadus, bet Pāvilostas novadam vienīgajam 
nav kredītsaistības uz šo brīdi, nozīmē, ka pēc jaunā modeļa mēs – Pā-
vilostas novada iedzīvotāji – maksāsim arī pārējo novadu kredītsaistī-
bas. Ja tomēr būs jāapvienojas lielākos novados, tad šobrīd ir tas brī-
dis, ka varam novadā īstenot lielus projektus, kas arī pēc apvienošanās 
paliks mūsu novadā. Šim baseina būves projektam paredzēts piesaistīt 
LOC un LAD naudas, kā arī pašvaldība, visticamāk, būs spiesta ņemt 
kredītu. Ieguvēji būs visi, kuri domā par savu veselību, bet visvairāk jau 
bērni! Pieredze šādas ēkas būvniecībā un uzturēšanā ņemta no Ilūkstes 
novada, kur pērnā gada novembrī atklāja pavisam jaunu baseinu.

10. Izskanēja jautājums arī par pirmskolas „Dzintariņš” bērnu 
rotaļu laukuma renovāciju. Tas ir morāli un fiziski novecojis. Pirms-
skolas „Dzintariņš” vadītāja atbild, ka iepriekš vienmēr prioritātes bi-
jušas pirmsskolas iekštelpas, kas prasa daudz finansiālo līdzekļu. Bet 
tiek plānots, ka nākamos trīs gadus tiks ieplānoti pirmsskolas budžetā 
līdzekļi arī bērnu laukuma sakārtošanai.

No iedzīvotāju puses izskanēja arī daudz citu jautājumu – par 
estrādes noslogojumu un pasākumu plānu, par Ziemassvētku paci-
ņām pirmsskolas vecuma bērniem, par pašvaldības delegācijas vizī-
tēm Ukrainā, par jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību Pāvilostā 
un daudzi citi jautājumi.

Vēl sapulces noslēgumā domes priekšsēdētājs klātesošajiem pa-
stāstīja, ka marta domes sēdē ir apstiprināts Pāvilostas pilsētas sauk-
lis un tas ir „ Pāvilosta – vilnī uz augšu!”. Šāds sauklis nepieciešams, 
lai veidotu māksliniecisku plakātu, ko izlikt pie Liepājas – Ventspils 
šosejas pagriezienā uz Pāvilostu.

Sapulce ilga turpat divas stundas, bet sanākušie vēl uzkavējās, 
lai uzdotu personiskus jautājumus gan domes priekšsēdētājam, gan 
izpilddirektoram.

Vita Braže un Marita Kurčanova

NOVADNIEKI ATBILDES ROD IEDZĪVOTĀJU SAPULCĒS

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistikas dati par 2015. gadu
Tūrisma nozarē 2015. gads bijis aktīvs visa gada garumā, taču jo īpaši pagājušā gada jūlija mēnesī, 

kad uz svētkiem un festivālu ieradās vairāki tūkstoši cilvēku, un augusta mēnesis, kurš pagājušajā gadā 
pārsteidza ar silto laiku.

Apkopotie statistikas dati parāda, ka aizvien vairāk tūristu apmeklē Pāvilostas pilsētu un novadu. 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra apkopotie dati liecina, ka apmeklētāju skaits Pāvilostas 

novada TIC 2015. gadā bija sarucis – 11571 tūristu. Personīgi Pāvilostas novada TIC bija ienākuši 10936 
apmeklētāju, pa telefonu apkalpoti 577 interesentu un ar e-pasta starpniecību apkalpoti 58 interesenti. 
(skat. 1. att.). Tūristu skaita sarukumu tieši tūrisma informācijas centrā  skaidrojam ar to, ka tūristi, kuri 
ir plānojuši doties uz Pāvilostas novadu, ir atraduši sev interesējošo tūrisma  informāciju mājas lapā un 
viņiem nav bijis nepieciešams sava ceļojuma laikā iegriezties TIC pēc palīdzības, jo bijuši labi informēti. 

Uz TIC tie devušies, lai iegādātos suvenīrus. Turklāt tie tūristi, kuri uz Pāvilostu dodas vairākus gadus 
pēc kārtas, ir labi informēti par esošo piedāvājumu un TIC iegriežas, lai uzzinātu jaunos tūrisma pie-
dāvājumus.  Kopējais tūristu skaits nav sarucis – tas ir palielinājies – to apliecina ne tikai nakšņotāju 
statistikas dati, bet arī tūrismu objektu noslogotības apmeklētāju dati (objekti, kuros veic uzskaiti). Ar 
šo gadu kopējā statistikas apkopojumā esam iekļāvuši informāciju par mājas lapas apmeklējumu – gan 
unikālos apmeklētājus, gan klikšķus.

Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā ir bijis jūlijs (2990  tūristu), kas, kā jau iepriekš minējām, izskaid-
rojams ar pasākumiem novadā, kad novads tiek apmeklēts visvairāk –   mākslas un mūzikas festivāls 
„Zaļais stars”( ~5500 apmeklētāju), Zvejnieksvētki (~1500 apmeklētāju). Arī augustā tūristu skaits bijis 
salīdzinoši augsts (2199 tūristu), savukārt trešais visapmeklētākais mēnesis bijis jūnijs (1000 tūristu), kad 
sākusies vasara un burvīgs laiks, kas bijis kā radīts atpūtai. Aktīvs arī bijis maijs (724 tūristu) (skat. 2. att.).

2. att. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits 2015. gadā pa mēnešiem
(Turpinājums 8. lpp.)

1. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits pa gadiem
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Pirms izceļošanas  jānodrošina, lai: 

• bērnam un vecākiem ir derīgi personu apliecinoši dokumenti;
• pārceļoties uz ilgāku laiku, ir parakstīts darba līgums, noteikta dzīvesvieta;
• bērnam jau iepriekš ir atrasta piemērota izglītības iestāde;
• ir apzināta veselības aprūpes iestāde, kurā var vērsties saistībā ar bērna veselību; 
• ģimenē ir apzināts radu, draugu vai paziņu loks, kas var sniegt atbalstu,
 ja tas nepieciešams.

Bērna disciplinēšana

Apvienotajā Karalistē ir aizliegta bērnu fiziska sodīšana un nav pieņemamas 
bērnu pašcieņu pazemojošas audzināšanas metodes. 
Vecākiem ir ieteicams izmantot citas bērna savaldīšanas metodes: 
• konkrētu noteikumu formulēšana un stingrs aizrādījums to pārkāpšanas    
 gadījumos,
• bērna sūtīšana nomierināties uz viņa istabu vai uz stopkrēsliņu (ilgums    
 atkarīgs no bērna vecuma – viena minūte par katru bērna gadu),
• bērna ierobežošana, neļaujot darīt kaut ko, kas viņam patīk
 (piemēram, skatīties televīziju),
• bērna sodīšana, piemēram, neļaujot doties ikdienas izklaidēs ārā,
• bērna kabatas naudas samazināšana. 
Plašāka informācija par bērna attīstības posmiem un pozitīvās disciplinēšanas 
metodēm pieejama 
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/pozitivas_disciplinesanas_metodes/

Bērna pasargāšana

Vecāku dzīvesvietai jābūt pielāgotai mazu bērnu drošībai – jāierīko kāpņu 
vārtiņi, logi ar slēdzenēm, dūmu signalizācija, kontaktligzdas jānosedz ar 
vāciņiem, kamīnam ir jāuzstāda drošības režģis, indīgas vielas jānovieto 
bērniem nepieejamā vietā, automašīnās jālieto auto sēdeklīši. Bērns jāsargā arī 
emocionāli. 

Bērna izglītošana

Apvienotajā Karalistē bērniem ir jāsāk apmeklēt skolu no četru gadu vecuma. 
Līdz 12 gadu vecumam bērns ir jāpavada uz skolu un jāsagaida pēc skolas. 

Ierodoties Apvienotajā Karalistē,  

vecākiem jābūt gataviem:
• noteikt par prioritāti bērna vajadzības;
• nodrošināt bērna veselības un attīstības vajadzības;
• nodrošināt noteiktu dienas ritmu, ieradumus un stabilu aprūpi;
• atzīt jebkuru problēmu bērna audzināšanā un sadarboties ar
  iestādēm, kas nodrošina valsts atbalstu.

JĀŅEM VĒRĀ!

Bērnu atstāšana bez uzraudzības
Apvienotajā Karalistē tikai no 12 gadu vecuma bērnu varētu uz 
kādu brīdi atstāt bez pieaugušo uzraudzības, taču nekādā ziņā nav 
pieļaujams bērnu, kas jaunāks par 16 gadiem, atstāt vienu pa nakti. 
Piemērs
Tēvs, kurš atstāja divgadīgo meitu vienu mašīnā, kamēr iegāja 
aptiekā uz 10 minūtēm, tika arestēts un sodīts par apzinātu bērna 
pakļaušanu būtiskam riskam.

Alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošana nav savienojama 
ar bērna pieskatīšanu, jo tā bērns tiek pakļauts nopietnam 
riskam. 
Piemērs
Kāda veikala vadītājs izsauca policiju, jo viņam radās bažas par 
kādas mātes, kura bija acīmredzamā reibuma stāvoklī, divgadīgo 
bērnu, kas bija kopā ar māti veikalā. Māte tika arestēta, un viņai 
tika piespriests naudas sods.

Ja policija konstatē, ka bērns bijis atstāts viens veidā, kas varēja radīt 
ciešanas vai kaitējumu veselībai, vecākiem par to iestājas 
kriminālatbildība. 

Piemērs
Māte atstāja mājās savu 14 gadus veco dēlu, liekot viņam pieskatīt trīs 
gadus veco jaunāko brāli, kamēr pati uz 30 minūtēm devās uz veikalu 
iepirkties. Lai gan šajā laikā bērniem nekas slikts nenotika, māte 
saņēma policijas brīdinājumu par nežēlību pret bērniem. 

Ko darīt, ja esat nonākuši sociālā dienesta redzeslokā
Var būt vairāki iemesli, kuru dēļ ģimene var nonākt sociālā dienesta redzeslokā, 
piemēram: 
• kaimiņu ziņojumi par novārtā pamestiem bērniem; 
• ārstniecības personu bažas par bērna traumu izcelsmi vai nepietiekamu
 bērna aprūpi; 
• izglītības iestādes ziņojums, ja bērnam ir uzvedības vai citas problēmas skolā,  
 kurām cēlonis varētu būt ģimenē, u. c.

Šādās situācijās ir svarīgi sadarboties ar sociālo dienestu pārstāvjiem!
Jāatceras, ka uzbrukums nav labākā aizsardzības forma – nesadarbošanās un 
sociālo darbinieku apvainošana var radīt iespaidu, ka persona neizprot situāciju. 
Ja persona nonāk sociālo dienestu redzeslokā un kopā ar bērnu atgriežas 
Latvijā, pašvaldība ziņos par to Latvijas kompetentajām iestādēm, kuras 
iesaistīsies, lai pārliecinātos, vai bērns ir drošībā.

Ja bērns ievietots audžuģimenē un uzsākta tiesvedība par bērna turpmāko 
aprūpi
Jāinformē Latvijas vēstniecība Londonā
(consulate.uk@mfa.gov.lv; darba laikā tālrunis +44 (0) 20 772 59 212; ārkārtas 
situācijās diennakts tālrunis +371 26337711) un Latvijas Tieslietu ministrija 
(tm.kanceleja@tm.gov.lv) par ierosināto tiesvedību; jānorāda savi un bērna 
dati, kā arī sociālā darbinieka un advokāta kontaktinformācija. Jāmeklē 
juridiskā palīdzība pēc iespējas agrīnā lietas stadijā.
Jānosauc sociālajam darbiniekam vairāki ģimenes locekļi vai citas piemērotas
personas, kas varētu uzņemties rūpes par bērnu, ja secināts, ka bērnu nevar 
nodot atpakaļ vecāku aprūpē.
 

KAS JĀZINA PAR BĒRNU APRŪPI,
PĀRCEĻOTIES UZ
APVIENOTO KARALISTI

© Valsts kanceleja, 2016

(Turpinājums no 7. lpp.)
Par Pāvilostas novadu kā apskates un atpūtas vietu arvien vairāk interesējas paši tautieši, novērtējot Latvijas dabas burvību 

un unikalitāti, to novērtē 5549 viesu, arī Pāvilostas novadā dzīvojošie aktīvi apmeklē tūrisma informācijas centru – 3696 ap-
meklētāju. (skat. 3. att.)

Novadu  arī aktīvi apmeklē kaimiņu viesi no Vācijas (635 tūristu), kuri iemīļojuši jūras piekrasti, nedaudz aiz vāciešiem 
atrodas lietuviešu viesi (607 tūristu). Novadu iecienījuši arī viesi no Krievijas (127 tūristu) un arī no ASV (34 tūristi).

4. attēls. Apmeklētāju interesējošās tēma 2015. gadā

3. attēls. Apkalpoto tūristu skaits Pāvilostas novada TIC 2015. gadā

Nemainīgi tūristi izrāda interesi par Baltijas jūras piekrasti Pāvilostas novadā, jo tā ir tik dažāda, sākot ar lēzeniem smilšu kras-
tiem un beidzot ar augstajiem stāvkrastiem, un burvīgajiem saulrietiem. To liecina arī lielais informācijas pieprasījuma apjoms par 
Pāvilostu. Visbiežāk tūristus interesēja dažāda veida informācija – tūrisma informācija par Pāvilostu, Kurzemi un Latviju (2178), 
kā arī cita informācija, kas bieži vien nav saistīta ar tūrisma nozari (1377), par suvenīriem (1402), Pāvilostas novada avīzīte (980),  
pasākumiem (518), par autobusiem (400), par naktsmītnēm (319), u.c. Visapmeklētākais objekts novadā šogad bijis Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejs, kopumā muzeju apmeklējuši apmēram 3161 tūrists, savukārt, Akmeņraga bāku apmeklējuši 2756 tūristi.

Pāvilostas novada naktsmītņu apkopotā statistika liecina, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir audzis nakšņotāju skaits, 
kā  arī pavadīto nakšu skaits.

Pāvilostas ostā ienāko-
šo jahtu skaits pagājušajā 
gadā bija 276 jahtas, kas 
ir nedaudz mazāk nekā ie-
priekšējā gadā.

Lielu paldies vēlamies 
teikt visiem, kuri nodeva 
informāciju statistikas ap-
kopošanai – Pāvilostas no-
vada tūrisma uzņēmējiem, 
kā arī ostas pārvaldniekam 
Ronaldam Griškēvičam, 
Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzeja vadītājai Irinai 

Kurčanovai, Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai, Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, 
Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai Freimanei, Akmeņraga bākas pārvaldniecei Tatjanai Vešņakovai un Vērgales/Ziemupes 
Tūrisma informācijas centra vadītājai Dainai Vītolai.

Apmeklētāju interesējošās tēmas

Ar sīkāku 2015. gada statistikas atskaiti un statistiku par iepriekšējiem gadiem ir iespējams iepazīties Pāvilostas mājas lapā 
www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms.

Pāvilostas novada TIC
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Aktualitātes  
Pāvilostas vidusskolā
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Februāra mēnesī Pāvilostas vidusskolas skolēni piedalījās piecās mācību olim-
piādēs. Vislabāk līdz šim paveicās  5.–8. kl. matemātikas olimpiādē, kurā 5. klases 
skolēns Markuss Lazukins un 6. klases skolniece Marta Zamarīte ieguva 1. vietu, 
pie kam Martai bija maksimālais punktu skaits – 50. 10.–12. klašu ekonomikas 
olimpiādē Kristaps Klaks ieguva atzinību. Paldies visiem skolotājiem, kuri iegul-
dīja papildus darbu skolēnu sagatavošanai  dalībai olimpiādēs! Olimpiāžu laiks 
turpinās arī marta un aprīļa mēnesī. Vēlu veiksmi!

Direktores vietniece mācību darbā  
Aina Jakovļeva

Valentīndienas nedēļa
Pēc līdzpārvaldes meiteņu iniciatīvas tika organizēta krāsainā Valentīn-

dienas nedēļa, kurā darbojās arī pasts. Agnese Ģēģere noformēja afišu ar in-
formāciju, kā jāģērbjas katrā nedēļas dienā. Pirmdiena bija pidžamu un čību 
diena. 

Jaukās krāsās un faktūrās ģērbti skolēni ienesa priecīgu noskaņu pelēcīgajā 
ziemas dienā. Otrdienā viens otru pārsteidzām ar interesantām cepurēm, par 
kurām prieks bija pašiem un apkārtējiem.

Trešdiena – Ēnu diena. Ceturtdienā skolā skolēni tika gaidīti ietērpjamies 
zilā toņu gammā. Piektdienā – sarkanā krāsa, kas visus pamodināja, uzmun-
drināja un rosināja uz aktivitātēm. 

 Katras dienas aktivitātes piefiksēja Samanta Barsukova, Kristiāna Šeiko, 
Liene Šķila, lai piektdienā pēc trešās stundas aktu zālē izsniegtu diplomus ar 
nominācijām. Par stilīgāko Valentīndienas skolotāju tika atzīta Dace Bunka. 
Piektās stundas laikā aktu zālē šīs  meitenes gaidīja 2.–4. klašu skolniekus, lai 
piedalītos Valentīndienas rotaļās.

PKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums Pāvilostas vidusskolā 

2016. gada 2. februārī 8.–12. klašu skolēni tikās ar jauniešiem un pasniedzējiem 
no Kuldīgas tehnikuma, lai sniegtu informāciju par tur apgūstamajām profesijām, 
izaugsmes iespējām, akcentējot, ka fizikas, matemātikas, svešvalodu prasmes ir 
pamats veiksmīgai tehnikuma programmu apguvei, un neatlaidīgs mācību darbs 
ir nākotnes panākumu atslēga.

Klātienē tika pagatavoti saldumi, un katram skatītājam bija iespējams to degus-
tēt. Tika demonstrēta arī gēla nagu lakas klāšana. Modele bija 11. klases audzēk-
ne Agnese Ģēģere, kura rezultātā ieguva skaistu manikīru saviem nagiem ar gēla 
nagu lakas pārklājumu.

2016. gada 17. februārī ar 8.–9. klašu skolēniem tikās nepilngadīgo lietu 
inspektore Inese Šteinberga, pārrunājot un akcentējot tēmas par drošu interneta 
lietošanu, un izvietoto personisko informāciju tajā, kā arī aktualizējot tēmu par 
kriminālatbildību. 

Marita Rolmane

Pāvilostas vidusskolēni piedalās Ēnu dienā
Šogad jau 15. reizi Latvijā tika rīkota „Ēnu diena”, kas ir 

izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolē-
niem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par 
darbinieku „Ēnām”. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un 
atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 
1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu 
darba vietu un 4–6 stundu garumā vēro interesējošās pro-
fesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepa-
zīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, 
lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši 
sagatavotos darba tirgum. Šogad Ēnu diena visā Latvijā 
notika trešdienā, 10. februārī.

Jau vairākus gadus arī Pāvilostas vidusskolas skolēni 
aktīvi iesaistās šajā akcijā, kļūstot par ēnām gan Pāvilostas 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, gan dodoties uz Liepāju, 
Ventspili un Rīgu, lai tur iepazītu kādas izvēlētas profesijas 
darba nianses.

Pašas darba dienas sākumā Ēnu dienas ietvaros Pāvil-
ostas novada pašvaldībā ieradās Pāvilostas vidusskolas 
5. kl. skolēni un audzinātāja Ludmila Vasiļčika. Vispirms 
notika tikšanās ar domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu, 
kur viņš iepazīstināja skolēnus ar šī brīža novada aktualitā-
tēm, darba iespējām un nākotnes vīzijām novadā. Priekš-
sēdētājs arī mudināja skolēniem izdarīt pareizo izvēli, gan 
turpmākās izglītības iestādes, gan pareizas profesijas izvēlē. 
Turpinājumā 5. klases skolēni un audzinātāja devās nelielā 
ekskursijā pa domes ēku, lai iepazītos arī ar citu profesiju 
pārstāvjiem, kuri strādā šajā ēkā. Skolēni iepazina grā-
matvežu, kancelejas vadītājas un lietvedes, projektu koor-
dinatores, sociālā dienesta vadītājas, pašvaldības policijas 
inspektora, metodiķes izglītības un kultūras jomā, sabied-
risko attiecību speciālistes profesijas un darba pienākumus.

Vēl Ēnu dienas ietvaros skolēni no Pāvilostas vidus-
skolas 2. klases viesojās Jūras rotu darbnīcā Pāvilostā, kur 
katram bija iespēja izgatavot savu rotiņu un uzzināt par šī 
darbiņa specifiku. Savukārt vidusskolas 4. klase apmeklēja 
Pāvilostas pilsētas kultūras namu, kur vadītāja Silva Vārs-
berga un amatierteātra režisore Marita Horna skolēniem 
pastāstīja par kultūras namu un tā vēstu-
ri, kā arī ļāva iejusties režisoru un aktieru 
lomās, uzvedot nelielus lugu fragmen-
tus, un pacienājot ar gardām, pašceptām 
pankūkām un tēju. 

Daudzi vidusskolas skolēni bija izvē-
lējušies individuāli „ēnot” kādu no valsts 
un pašvaldības iestāžu darbiniekiem  – 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centrā, Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā un arī Dienvidkurzemes mežniecī-
bas Pāvilostas novada klientu pieņemša-
nas centrā Pāvilostā divi skolēni vēlējās 
izzināt mežziņa profesiju. Šogad pirmo 
reizi mani – sabiedrisko attiecību spe-
ciālisti – pieteicās „ēnot” divas Pāvilostas 
vidusskolas 12. klases skolnieces – An dra 
un Evita. Meitenēm tika pastāstīts par sa-
biedrisko attiecību speciālista galvenajiem 
darba aspektiem – Pāvilostas novada mājas lapas un in-
formatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” veidošanu, 
kā arī par sadarbību un relīžu gatavošanu citiem medijiem, 
pašvaldību pasākumu organizēšanu un delegāciju pieņem-
šanu. Kā arī skolniecēm bija iespēja doties līdzi izbrauku-
mā pa novadu, lai pašvaldības iestādēm nogādātu pašval-
dības informatīvo izdevumu „Pāvilostas Novada Ziņas”.

Pāvilostas vidusskolas 11. klases skolniece Agnese Ģē-
ģere šogad bija izvēlējusies ēnot 12. Saeimas deputātu Ainā-
ru Mežuli. No rīta Agnesei bija noorganizēta ekskursija pa 
Saeimas ēkām, bet pēc tam skolniece iepazina parlamenta 

darbu un piedalījās Valsts Pārvaldes un pašvaldību komi-
sijas sēdē, kur tika lemts par pašvaldību vēlēšanas likuma 
izmaiņām. Pati Agnese atzina, ka diena bijusi ļoti vērtīga, jo 
saņēmusi ne tikai vērtīgu informāciju un jaunas zināšanas, 
bet arī rekomendācijas vēstuli no Saeimas deputāta.

Savukārt Pāvilostas novada tūrisma informācijas centru 
apmeklēja divas Pāvilostas vidusskolas 7. klases skolnieces. 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītāja 
Mairita Tumpele iepazīstināja meitenes ar darbu, pienā-
kumiem un ikdienu, strādājot Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā. „Ēnojot” tūrisma informācijas centrā, 
meitenes iejutās TIC darbinieku lomā, izstrādājot un iz-
klāstot savu piedāvājumu, kāds varētu būt jaunais www.pa-
vilosta.lv tūrisma sadaļu izkārtojums, apkopojot ierosinā-
jumus jaunajiem Pāvilostas novada suvenīriem. Pāvilostas 
novada TIC darbinieces saka meitenēm paldies par darbu 
un ieinteresētību! Ēnu dienas noslēgumā skolnieces piekri-
ta, ka, iespējams, kādreiz varētu vēlēties tūrisma informā-
cijas centrā strādāt prakses laikā, taču reizē arī atzina, ka 
tas, visticamāk, nebūtu tas vieglākais darbiņš.

Pāvilostas vidusskolas 6. klases skolnieki Klāvs, Rai-
monds, Toms un Edijs ēnoja Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā. Sākumā kopīgi apskatījās fotogrāfijas no starp-
tautiskās tūrisma gadatirgus „Balttuor 2016”, kur tika rek-
lamēts Pāvilostas novada tūrisma piedāvājums, tai skaitā 
arī Pāvilostas novadpētniecības muzeja apmeklējums un 
ekskursijas pa Pāvilostas pilsētu un novadu. Kā arī jaunie-
ši kopīgi ar muzeja darbiniecēm pētīja senās fotogrāfijas, 
apskatīja muzeja sadzīves priekšmetu kolekciju un iepazi-
nās ar muzeja darbinieku ikdienas darbu. Nobeigumā kat-
ram ēnotājam bija pastāvīgais darbs – Pāvilostas pilsētas 
kartē atzīmēt apskates objektus, pierakstīt nosaukumu un 
nedaudz pastāstīt par to. Muzeja vadītāja uzskata, ka tas 
jauniešiem noderēs turpmāk gan pašiem, gan arī ieteikt   
pilsētas ciemiņiem, ko viņi var apskatīt Pāvilostā.

Pāvilostas vidusskolā 10. februārī notika projektu die-
na, kuras ietvaros skolēni varēja doties „ēnot” kādu sev 
izvēlētu profesijas pārstāvi, vai arī izmantot skolas piedā-
vājumu un iepazīt Pāvilostas novadā esošo iestāžu darbi-
nieku profesijas. No rīta visi pulcējāmies zālē uz tikšanos 
ar Pāvilostas vidusskolas absolventu Aleksandru Jeršovu, 
kurš prezentēja uzņēmuma „skatskat.lv” darbu, kura dibi-
nātājs arī ir mūsu skolas bijušais skolnieks Mikus Opelts. 
Pēc tam skolēni devās  uz izvēlētajām iestādēm „ēnot”. 

Šoreiz skolēni paguva iejusties arī nozares darbinieku 
lomā, kas deva iespēju labāk iepazīt pienākumus un dar-
ba specifiku. Pāvilostā   skolēnus uzņēma 13 „ēnu” devē-
ji – kultūras nams, TIC, mākslas skola, Pāvilostas novada 
pašvaldība, muzejs, mežniecība, robežsardze, pašvaldī-
bas policija, sabiedrisko attiecību speciālists, sākumskola 
„Dzintariņš”, audējas,  jūras rotu darbnīca un  Tamāra Kur-
zemniece. 

Pēc darbošanās skolēni atgriezās skolā un aizpildīja an-
ketas, kurās bija vislabākās atsauksmes par šo dienu, kā arī 
ieteikums šādā veidā turpināt iepazīt apkārt esošo iestāžu 
darbu. Skolas administrācijas vārdā direktores vietniece 
Aina Jakovļeva saka lielu paldies visiem, kuri atsaucās lū-
gumam un piekrita uzņemt skolēnus pie sevis, kā arī par 
ieguldīto darbu, padarot šo dienu skolēniem interesantu 
un aizraujošu.

Uz Liepāju devās 8. un 9. klase, kur iepazinās ar profesi-
jām militārajā jomā – ūdenslīdēju centrā un  karakuģiem, 
7. klases trīs meitenes un viens zēns apmeklēja Liepājas 
bērnunamu, trīs skolnieces   līdzi darbā   devās Rudītei 

Jancei, pa vienam skolēnam ēnoja Liepājas ostas kapteini, 
Ventspils basketbola kluba treneri, Saeimas deputātu. 

Izlasot skolēnu anketas, direktores vietniece secina, ka  
diena nebija organizēta veltīgi, un iesāktā tradīcija jāturpi-
na arī citu gadu, tikai ļoti vēlētos vairāk uzņēmības un iein-
teresētības no pašiem skolēniem, iesaistoties „ēnu” dienās. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova, 
TIC vadītāja Mairita Tumpele,  

muzeja vadītāja Irina Kurčanova un 
vidusskolas direktores vietniece Aina Jakovļeva
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Pāvilostas vidusskolas 5. klase viesojas pie domes priekšsēdētāja.

Pāvilostas vidusskolas 11. klases skolniece Agnese 
Ģēģere Ēnu dienas ietvaros apmeklēja Saeimu.
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Inteliģence bez ambīcijām 
ir kā putns bez spārniem

Tā domājis ievērojamais spāņu gleznotājs sir-
reālists Salvadors Dalī (11.05.1904.–23.01.1989), 
kuram ir neatkārtojama vieta pasaules XX gadsimta 
kultūrā.  Sekojot spārnotajam teicienam, es nolēmu 
piedalīties konkursā, kuru bija izsludinājis  eTwinning 
Nacionālais atbalsta dienests. 

Tās bija neaizmirstamas piecas dienas Francijas 
dienvidos, kuru laikā piedalījos starptautiskā 
seminārā Tulūzā, kuru rīkoja Francijas eTwinning 
Nacionālais atbalsta dienests sadarbībā ar Maltas 
eTwinning Nacionālo atbalsta dienestu. Semināra 
dalībnieki bija skolotāji no Francijas, Maltas, Polijas, 
Lietuvas, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. 
Visa semināra laikā iepazinos ar ļoti aktīviem un 
radošiem cilvēkiem, kuru motivācija mācīt un 
palīdzēt mācīties bija ļoti augsta. Seminārā pārstāvēju  
Latvijas intereses un prezentēju savu un kolēģu 
pieredzi  informācijas un tehnoloģiju izmantošanas 
jomā  mācību un audzināšanas stundās. Bet Tulūzas 
semināra  virsuzdevums bija veicināt Eiropas skolu 
un izglītības iestāžu sadarbību, iepazīstot eTwinning 
iespējas, izmantojot projektu kā mācību metodi. Visu 
dienu garumā notika diskusijas un studijas ar mērķi, 
lai veicinātu skolotāju tālākizglītību  IKT un valodu 
jomās. Semināra organizatori piedāvāja aktivitātes, 
kuras veicināja radošu atvērtību starp dalībniekiem, 
motivējot izmantot projektu metodi izglītības un 
audzināšanas jomā, kā arī atrast iespējamās partnerības 
starp Eiropas skolām, ar kurām sadarboties projektu 
ietvaros. 

IKT jomā saistoši un vērtīgi bija projektu 
piemēri un dalīšanās pieredzē no Maltas eTwinning  
Nacionālā atbalsta dienesta komandas. Projekti 
pārsteidza ar ļoti radošu pieeju mācību procesam un  
motivācijas meklējumiem skolēnu izziņas procesa 
paaugstināšanai. Semināra ieguvumi ir neuzskaitāmi – 
iepazīšanās ar eTwinning iespējām, lai veidotu un 
uzsāktu projektus, meklējot partnerības starp skolām 
un izglītības iestādēm Eiropas skolu sadarbības tīklā. 

Bet visvērtīgākā pieredze – šīs semināra dienas pavadīt 
starp ļoti aktīviem, radošiem un ideju pārpilniem 
skolotājiem, kuri iedvesmo savus audzēkņus. Radošā 
dzirksts staroja ar tādu spožumu, kas spēj aizraut un 
garīgi pacelt pāri kļūdām un ikdienas rutīnai. Un, 
protams, atziņa, ka svarīgs ir katrs  mazumiņš –  arī 
mazs projekts, kas ir liela un atbildīga  darba sākums, 
jo esi iesaistīts komandas darbā.  Projekts kā mācību 
metode ir brīnišķīga iespēja kopā ar audzēkņiem 
ceļot virtuāli, nonākt rakstītā vārda pasaulē, to izprast 
un tapt ieinteresētam. Tā ir iespēja kļūt radošiem, 
mākslinieciskiem un atvērtiem, un būt lepniem par 
paveikto.

Īsumā, kas ir eTwinning un ko varam iegūt no 
darbošanās šajā vidē. eTWINNING ir jaunatnes 
starptautisko programmu Erasmus+ aktivitāte, 
ar sadarbības platformu www.etwinning.net, kurā 
36 Eiropas valstu darbinieki var darboties drošā 
interneta vidē, veidot virtuālus sadarbības projektus, 
izvietot savus metodiskos materiālus, piedalīties 
interešu grupās, vebināros un tiešsaistes kursos par 
IKT izmantošanu skolā dažādos mācību un atrast 
sadarbības partnerus citiem projektiem – Erasmus+, 
Nordplus u.tml.  eTwinning var iesaistīties izglītības 
iestādes, kuras nodrošina izglītību bērniem un 
jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem. Ieguvumi, 
kuri summējas un īstenībā nav matemātiski 
izskaitļojami – starptautiska  pieredze un domapmaiņa 
starp pedagogiem dažādās valstīs, savas pieredzes,  
savas skolas vai mācību iestādes popularizēšana un 
zināšanas par citu tautu kultūru un vēsturi, kā arī savas 
Latvijas kultūras un vēstures vērtību apzināšanās un 
lepnums par to. Es novēlu spārnus un augstu lidojumu 
visiem projektiem, kurus būdami drosmīgi, uzsāksiet!

Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāja  
Anita Cera

Mūzikas skolas 
darba plāns aprīlim 

  II Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu konkurss Liepājā.
  30. aprīlī – Liepājas reģiona MS jauno vijolnieku  koncerts – festivāls Liepājā 

          „MĒS ESAM UN BŪSIM TIE LABĀKIE…”

Krāsaini Raibumi 
Vērgales pamatskolā

No 8. līdz 12. februārim Vērgales pamatskolā norisinājās Raibā nedēļa, kuras 
ietvaros katrai dienai ir tēma un gan skolēni, gan skolotāji mēģina to iedzīvināt 
tērpos, tēlos  un frizūrās. 

Pirmā diena bija Filmu, multfilmu diena, kad skolā varēja sastapt Brūku no 
savulaik populārā seriāla „Hameleonu rotaļas”, Pepiju Garzeķi un citus. Filmu 
tēma, kā izrādījās, nebija no vieglajām, tādēļ šīs dienas tēlu nebija īpaši daudz. 

Savukārt, nākamajā, Pidžamu dienā, turpat vai puse skolas bija tērpušies 
naktskreklos, pidžamās un rīta svārkos. 

Trešā, Varavīksnes diena, iezīmējās visnotaļ koša un daudzveidīga. Varavīks-
nes krāsas bija redzamas gan džemperos, svārkos, gan arī matu  sakārtojumā. 

Ceturtā diena bija Saldumu diena. Tās daudzveidība atspoguļojās gan kon-
fekšu krellēs, konfekšu cepurēs un konfekšu frizūrās. Un pat dienas noslēgums 
bija salds, jo skolas zālē darbojās Svētku tirdziņš, kur galvenā prece bija dažne-
dažādi saldumi. 

Raibās nedēļas izskaņā – Tautību jeb internacionālā diena. Skolēni bija tēr-
pušies dažādu tautu tērpos vai kā citādi mēģinājuši parādīt kaut ko nozīmīgu 
no kādas valsts. Šajā dienā skolā tika pārstāvēta Ķīna, Japāna, Dānija, Indija, 
Nepāla, Ukraina un arī Latvija. 

Visas nedēļas garumā skolā darbojās Valentīndienas pasts, bet nedēļas noslē-
gumā notika spilgtāko tērpu modes skate, kurā piedalījās katras dienas labākie. 

Vita Braže 

„Kastanītis” svin Mīļumrītu
Es tev draugs un tu man draugs,
Apkārt viss tik gaišs un jauks.

Vērgales PII „Kastanītis” svinēja Mīļumrītu ar draudzības 
dziesmām, rotaļām un mīļām, pašgatavotām dāvaniņām savam 
draugam. Tā kā šī ir Meteņu nedēļa, tad pasākuma noslēgumā 
ieradās Metenis un pārsteidza bērnus ar konfekšu lietu.

PII metodiķe A. Gertsone

Vērgales pamatskolas 
sasniegumi olimpiādēs

Miks KALĒJS (5. kl.) – 2. vieta matemātikas olimpiādē.
Jolanta KUČINSKAITE (9. kl.) – 3. vieta latviešu valodā.
Laura PIRKTIŅA (9. kl.) – atzinība latviešu valodā.

Valentīndienas ballīte PII „Dzintariņš”
Valentīndienu uzskata par 

gada vismīļāko un romantiskā-
ko dienu. Tā ir diena, kad cilvēki 
viens otram teic mīļus vārdus, 
dāvina ziedus, dāvaniņas, apsvei-
kuma kartiņas un cenšas būt bez-
gala mīļi. Valentīna dienu atzīmē 
14.  februārī, taču ne katrs zina, 
kas tad īsti ir tas Valentīns.

Viena no leģendām vēsta, 
ka Valentīns bijis Senās Romas 
priesteris, kurš nepakļāvās im-
peratora pavēlei un slepus laulāja 
iemīlējušos pārus. No tā laika cil-
vēki šo dienu gaida, kā visu mī-
lētāju svētkus. Jau ilgāku laiku to 
atzīmē arī pie mums Latvijā.

PII „Dzintariņš” Valentīna 
dienu atzīmējām 12. februārī. 
Šajā dienā sevišķi cildinājām 
draudzību un sirsnīgas attiecī-
bas. Katram bērnam ap kaklu 
uzlikām lentīti ar sirsniņu. Tika 
pastāstīts par šīs dienas izcelsmi, 

teiktas parunas, teikas, sakāmvārdi. Visi gāja draudzīgās rotaļās. Katra grupiņa uzstājās ar priekšnesumu. Visi uzstājās skaisti, 
bet Saulītes grupiņa ar savu dejiņu sajūsmināja mūs visus. Cik tas bija mīļi, to nevar uzrakstīt, ne izstāstīt, tas jāredz pašam. 
Ap sirdi palika tik silti un labi. Saimniecītes bija sagādājušas gardus groziņus, veselīgu sulu, ko baudījām no glāzēm, ar dažā-
du krāsu kokteiļu salmiņiem. Bērni izdejojās pēc sirds patikas.

Ceru, ka arī Jūs saņēmāt mīļus vārdus, sirsnīgu īsziņu, paštaisītu apsveikumu. Ir taču tik jauki, ja varam atrast laiku saviem 
mīļajiem. 

Pirmsskolas skolotāja Rita 
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PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLAS AKTUALITĀTES
Audzēkņi gatavojas valsts konkursam
Mākslas skolas audzēkņi aktīvi gatavojas valsts konkursam, kurā šogad jāveido keramikas darbi. Konkurss norisinās 3 kārtās. 

Pirmā kārta norisinājās skolā, kur Mākslas skolas audzēkņi no māla veidoja putnus. Uz otro kārtu tika virzīti 6 audzēkņi – Di-
āna Šlangena, Antra Niedoliņa, Luīze Svilpe, Inga Šlangena, Ieva Šlangena un Marta Zamarīte. Viņas konsultēja māksliniece – 
keramiķe Tamārā Kurzemniece. Gatavie darbi tiks apdedzināti keramikas krāsnī, un tālāk tie ceļos uz Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolu. Tur keramikas putni tiks vērtēti, un tad būs zināms, kuru skolu komandas tiks uz trešo kārtu.

Skolniece piedalās starptautiskā konkursā
Mākslas skolas audzēkne Diāna Šlangena ar grafisko darbu „Lielā Jūrakmens stāsts” piedalījās 15. starptautiskā vizuālās 

mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”. Konkursa tēma šogad bija „Stāsts jūras akmenī”. Diāna savā vecuma grupā ieguva 
atzinības rakstu. Konkursam, kas jau padsmit gadus tiek rīkots Jūrmalā, tika iesūtīti 2709 darbi no 27 valstīm.

Mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāja
Inita Zingnika

Deju lielkoncerts Grobiņā
26. februāra, vakarā Grobiņas Sporta centrā svētku nedēļas „Grobiņai 321” laikā notika 

deju lielkoncerts „Zvaigznes atspīd Ālandē, kurā piedalījās arī Vērgales pamatskolas jaunāko 
un vecāko klašu deju kolektīvi. Pavisam lielkoncertā piedalījās 28 Liepājas apriņķa deju ko-
lektīvi no Nīcas, Pāvilostas, Vērgales, Vaiņodes, Aizputes, Kazdangas, Vecpils un Grobiņas, 
izdejojot Kurzemes novada deju svētku programmu.

Vita Braže 

SVEČU BALLE Vērgales „Kastanītī”
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 – galvenais – jālej sveces, jo kādreiz  ticēja, ka tieši Sveču 
dienā 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 saglabājušās. No tām, kas vēl zināmas, var minēt laika 
pareģošanu, sveču liešanu un… dedzināšanu.

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

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde 

(Turpinājums no 1. lpp.)

Koncerta aktīvākā daļa noslēdzās ar sieviešu kora „Sīga” un dziedātājas Ances Krauzes kopdziesmu 
„Sasala jūriņa”, kuru ar lielu lepnumu un spēku izdejoja vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”. 

Turpinājumā tika teikti daudzi paldies, pasniegtas dāvanas un ziedi, īpašu uzsvaru liekot uz kolektī-
vu vadītājiem. Sieviešu koris pateicās saviem iepriekšējiem kora diriģentiem – Rūtai Moženovai, Dacei 
Bunkai un Renāram Juzupam, bet vidējās paaudzes deju kolektīvs teica lielu paldies kolektīva dibinātā-
jiem un ilggadējiem balstiem – Dacei Auderei un Gatim Štokmanim. 

Pēc skatītāju lūguma jubilejas koncerts noslēdzās ar atkārtotu sieviešu kora un Ances Krauzes kop-
dziesmu un mārsiliešu deju „Sasala jūriņa”!

Marita Kurčanova,  sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas dziedātāju un dejotāju 
jubilejas koncerts
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Trīs košas dāmas Vērgalē
20. februārī Vērgales kultūras namā 

viesojās Grobiņas pagasta kultūras 
nama „Robežnieki” amatierteātris   
ar lugu „Trīs košas dāmas”. Monikas 
Zīles lugu par trīs dāmām – jaunības 
draudzenēm, kuru starpā īslaicīgi  
iezogas greizsirdība, noskatījās ne 
viens vien skatītājs, kurus uzjautri
nāja dažs labs trāpīgs teiciens iz dzī
ves. Izrādes beigās aktierus sveicām 
ar skaļiem aplausiem un ziediem un 
piedāvājām atpūtu Pāvilostas novada 
viesu mājās. Novēlējām  kaimiņu no
vada amatierteātra aktieriem veiksmi 
teātra skatē Ventspilī. 

 
Vita Braže 

             Rokdarbu izstāde 
                           Vērgales muzejā

No 7. decembra līdz 15. februārim Vērgales muzejā bija apskatāma Daces Nastevičas rokdarbu 
izstāde „Ceļojums latvisko zīmju pasaulē”.  Izstādes nosaukums pilnīgi attaisnoja izstādē apskatāmo 
darbu daudzveidību, krāsainību un latvisko zīmju kopumu. Izstādes galvenie elementi – mauči, 
jeb locītavu sildītāji, rotaslietas, no dzijas veidoti ziedi,  jostas un dekori, visi izveidoti pērļošanas 
tehnikā. 

Pērnā gada nogalē, kad tika iekārtota izstāde, tika dekorētas un svētkiem īpaši iekārtotas arī mu
zeja telpas. Šajā darbā muzeja darbiniecēm čakli palīdzēja Vērgales pamatskolas vecāko klašu sko
lēni, kuri sagatavoja niedres un  izveidoja skaistus puzurus. Bet pašas darbinieces izveidoja dažādas 
Ziemassvētku dekorācijas, kas lieliski papildināja šajā laikā muzejā apskatāmo izstādi.  

Savukārt 15. februārī Vērgales muzejā vēl reizi bija iespēja apskatīt skaisto izstādi un tikties ar 
smalko un krāšņo rokdarbu autori Daci Nasteviču no Gudenieku pagasta. Tikšanās laikā D. Naste

viča vēlreiz pārlapoja ne
sen izdoto grāmatu „Adī
ti mauči”. Māksliniece 
klātesošajiem pastāstīja 
arī par darbu tapšanas 
specifiku un citām nian
sēm. Bet ikviens intere
sents mākslinieces vadī
bā varēja iemēģināt roku 
pērļošanā. Paldies visiem, 
kuri apmeklēja skaisto iz
stādi un ar savu klātbūtni 
kuplināja izstādes noslē
guma pasākumu! 

Vita Braže 

Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jau
niešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrā
dāta un kopš 2009. gada Latvijas Bibliotekāru biedrības 
īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kul
tūrkapitāla fonds un pašvaldība. Programmas mērķis 
ir dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas 
darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi 
ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rī
cībpolitiku valstī. 

12. februārī Bērnu, Jauniešu un vecāku žūri
jas noslēguma pasākums notika Pāvilostas novada 
Pāvil ostas bibliotēkā, žūrijas darbā iesaistījās 19 la
sītāji. Noslēguma pasākumam izvēlējāmies tematu 

saistībā ar žūrijas grāmatu – Tjerī Roberešts „Vilks, 
kurš izvēlās no grāmatas” un tādēļ pie mums vieso
jās skaisto trofeju īpašnieks, mednieks Valērijs Kur
čanovs, kurš   pastāstīja daudz interesantu lietu par 
vilkiem un lūšiem, kā arī bija līdzi atvedis trofejas. 
Klātesošie labprāt apskatīja un aptaustīja skaistās 
trofejas. Bērni iesaistījās arī krustvārdu mīklu minē
šanā par izlasīto grāmatu. Noslēgumā lējām sveces 
kā jau pienākas Sveču mēnesī! 

Paldies par atsaucību Valērijam un visiem žūrijas 
dalībniekiem! Uz tikšanos šī gada žūrijā!

 
Mairita Vītola

12. februāra pēcpusdienu Vērgales pamatskolas folkloras kopa 
„Čabraki” pavadīja Rucavas pamatskolā, kur notika Lejaskurzemes 
folkloras kopu skate „Nevienam tādi zirgi”. Tikām ļoti mīļi un 
sirsnīgi uzņemti, ļoti patika nodarbības, kurās bija iespējams 
izcept sev našķi, pagatavot laimes pakavu un zirdziņu. Bez tam 
varējām kaut ko vairāk uzzināt arī par zirgu izcelsmi. Bet  pirms 
uzstāšanās saņēmām laba vēlējumus no Rucavas novada domes 
priekšsēdētājas.

Noslēgumā, protams, danči un ciemiņu apdāvināšana – kā jau 
īstā ballītē pienākas! Vērgales pamatskolas folkloras kopa „Čabraki” 
šogad no skates atgriezās ar 1. pakāpes diplomu! Lepojamies! 

Marita Kalēja
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PĀVILOSTAS 
NOVADPĒTNIECĪBAS 

MUZEJAM

ATBALSTĪTS 
PROJEKTS

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķ
programma konkursā 2016 „Muze
ju nozares attīstības programma” 
atbalstīts projekts Pāvilostas no
vadpētniecības muzeja ekspozīcijas 
„Pāvilosta Padomju okupācijas ga
dos” izveide piešķirtais finansējums 
EUR 6900.

Noslēgusies lasīšanas veicināšanas

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”

programma

 „Nevienam tādi zirgi”
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16. februārī Pāvilostas Mūzikas skolā pulcējās Vērgales pamatskolas un Pāvil
ostas vidusskolas deviņi  skatuves runas konkursa dalībnieki un viens vokālais 
ansamblis.

Skatuves runas konkursa dalībnieki un rezultāti:

Dalībnieka vārds, uzvārds Klase Skola
Iegūtā pakāpe

(1. pakāpe –iegūti no 40–50 punkti
2. pakāpe – iegūti no 30 – 39,99 punkti)

Ralfs Helmšteins 1. Vērgales pamatskola 2. pakāpe
Mārtiņš Lagzdiņš 3. Vērgales pamatskola 1. pakāpe
Gabriela Vagotiņa Vagule 3. Pāvilostas vidusskola 1. pakāpe
Roberts Indriekus 3. Vērgales pamatskola 1. pakāpe
Roberts Vaškus 3. Pāvilostas pamatskola 1. pakāpe
Elīna Miltiņa 6. Vērgales pamatskola 1. pakāpe
Rainers Zamarītis 3. Pāvilostas pamatskola 1. pakāpe
Dans Sils 8. Vērgales pamatskola 2. pakāpe
Dace Dunaiska 9. Vērgales pamatskola 1. pakāpe

 

Vokālo ansambļu konkursā piedalījās Vērgales pamatskolas 2.–4. klašu vokālais ansamblis un 
ieguva 2. pakāpi.

Paldies žūrijai – Maritai Hornai, Montai Pētermanei, Aijai Gertsonei! Paldies skolotājiem, kuri 
sagatavoja skolēnus konkursam – Guntai Limbergai, Agritai Valkašai, Ivetai Vanagai, Andai Blūma
nei, Inesei Renķei, Maritai Kalējai un koncertmeistarei Jeļenai Doroņinai! Par viesmīlību paldies 
Pāvilostas Mūzikas skolai un direktorei Ingai Šnorei!

Uz Kurzemes reģiona skatuves runas konkursu izvirzīja Pāvilostas vidusskolas 3. klases skolēnu 
Robertu Vaškus. 

Lai veicas konkursā Saldū!
 Metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja

24. februārī Pāvilostas vidusskolas 1. klases skolēni ar audzinātāju Ivetu Arāju ap
meklēja Pāvilostas novadpētniecības muzeju un piedalījās nodarbībā  „…entās epizo
des no skolas vēstures”.

Ievadā ar stāstu un fotoattēliem muzeja vadītāja iepazīstināja skolēnus ar skolas vēsturi un tradī
cijām. Nodarbības gaitā skolēni iejutās skolēnu dzīvē pirms 35 gadiem. Nodarbības otrā daļā skolēni 
ar lielu interesi apskatīja sadzīves priekšmetu kolekciju muzeja krājuma telpā. Redzot, ka katram 
priekšmetam ir sava vieta, skolēni šo telpu  nosauca par priekšmetu „guļamistabu”.

Par skolēniem ir īpašs prieks, ka viņi ar interesi piedalījās nodarbībā un papildināja savas zinā
šanas par savas skolas vēsturi un sadzīves priekšmetiem, kurus ikdienā izmantoja viņu vecāki un 
vecvecāki.  Muzeja vadītāja Irina Kurčanova

Novada skatuves runas un vokālās 
mūzikas „Balsis 2016” konkursi
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Izzini savas skolas vēsturi

A. Gūtmaņa grafika
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Iepazīst un godā 
Pāvilostas novada vietējos uzņēmējus

Dzejas dienas
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2016. gada 19. februārī jau trešo 
reizi Pāvilostas novada dome rīkoja 
novada uzņēmēju dienu, kuras ietvaros 
bija iespēja iepazīties ar uzņēmējiem 
aktuālo informāciju, iepazīt vietējos 
ražotājus, uzņēmējus un to tūrisma 
piedāvājumu ceļotājiem, kā arī tika go
dināti 2015. gada veiksmīgākie novada 
uzņēmēji.

Semināra ietvaros klātesošie, turpat 
100 klausītāju, ieguva vērtīgu informā
ciju par attīstībai nepieciešamā finan
sējuma piesaistes iespējām, t.sk., par 
biedrības „Liepājas rajona partnerība” 
(vietējās rīcības grupas) plānotajiem 
LEADER projektiem jaunajā plānoša
nas periodā un attīstības finanšu insti
tūcijas „ALTUM” programmu „MVU 
izaugsmes aizdevumu programmu 
jeb aizdevumi mikro, mazo un vidē
jo komersantu un lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 
attīstības veicināšanai”. Tēmas aktu
alitāti pamatoti parādīja arī saņemtie 
jautājumi un apmeklētāju atzinums, ka 
dzirdētais ir devis iedvesmu savu iece
ru īstenošanai.

Apzinoties, ka Pāvilostas novads ir 
bagāts ar uzņēmīgiem cilvēkiem, šajā 
gadā pirmo reizi notika izstāde – tirgus 
„Ražots Pāvilostas novadā!”. Šī pasākuma 
mērķis bija dot iespēju vietējiem uzņē
mējiem, mājražotājiem un amatniekiem 
iepazīstināt plašāku sabiedrību ar savu 
produkciju un pakalpojumiem, veicināt 
atpazīstamību, stiprināt gan savstarpējo 
sadarbību, gan arī veidot jaunus kon
taktus ar potenciālajiem klientiem.

Kopumā atsaucās 22 novada uzņē
mēji, piedāvājot iegādāties un nobau
dīt savās mājās ar mīlestību un gādību 
gatavotos gaļas izstrādājumus, sie
rus, medu un biškopības produkciju, 
maizi, bioloģiskās lauksaimniecības 
produkciju, sukādes, želeju konfek
tes, konditorejas izstrādājumus. Plaši 
tika pārstāvēti amatnieku darināju
mi – adījumi, izšuvumi, rotas no jūras 
akmentiņiem un stikliņiem, roku da
rinātas kartiņas, austas segas un kāj
celiņi. Apmeklētāju un pircēju lielāko 
sajūsmu izraisīja Liepājas neredzīgo 
biedrības biedru pinumi un roku da
rinājumi, kas tapuši Ziemupē esošajā 
rehabilitācijas centrā „Dvēseles vel
dzes dārzs”. Tāpat bija iespēja iegā
dāties kādu interesantu grāmatu no 
Vērgalē reģistrētās izdevniecības pla
šā grāmatu klāsta, vai arī uzzināt par 
interesanto un aizraujošo Pāvilostas 
novada tūrisma piedāvājumu – viesu 
mājas „Kaijas” SPA piedāvājumu, lai
vu servisa māju „Boat park”, kempin
gu „Pāvilosta Marina” un laivošanas 
kompāniju „Beaver laivas”. 

Uzņēmēju dienas noslēgumā Pāvil
ostas novada dome godināja 2015. gada 
veiksmīgākos Pāvilostas novada uzņē
mējus deviņās nominācijās.

Pie divām balvām tika kooperatīvā 
sabiedrība „Vērgale 1”, kas godāta no
minācijās „Lielākais nodokļu maksā
tājs 2015” un „Ilggadēja saimniekošana 
laukos”. 

Nominācijā „Veiksmīga saim
niekošana laukos 2015” tika go

dāts SIA  „Egļu mežniecība” un par 
„Veiksmīgo jauno uzņēmēju 2015” 
atzīts  – Nauris Vītols ar uzņēmumu 
SIA „VESTEND AUTO”.

„Par netradicionālu uzņēmējdar
bības veidu” tika sumināta Vaira Kār
kliņa, kas piedāvā savvaļas augu ēdienu 
degustācijas, augu hidrolātus, ziedes 
u.c. produkciju.

Nomināciju „Veiksmīgs mājražo
tājs 2015” ieguva Pāvilostas novada 
Pētersonu ģimenes zemnieku saim
niecība „Ievlejas”, kas cep brīnumgar
du maizi un ar šo arodu, pieņemot pie 
sevis tūristu grupas, iepazīstina gan 
lielus, gan mazus saimniecības ap
meklētājus.

„Par vēsturiskā mantojuma sagla
bāšanu” godāta Ilma Ruduša, kas kopā 
ar ģimeni Pāvilostas novada Vērgales 
pagasta Saraiķos ir izveidojusi ekspo
zīciju „Kurzemes zvejnieka sēta”. Te 
apkopotas Rudušu dzimtas vēstures 
liecības, var iepazīt piekrastes mazo 
zvejnieku dzīvi, likteni un visam cauri 
vijas saimnieces aizraujošais stāstī
jums. 

Nominācijā „Ekoloģiskās produk
cijas ražotājs 2015” godāts Jānis 
Ernstsons ar ģimenes zemnieku 
saimniecību „Turaidas”, kas piedāvā 
bioloģiski audzētu lauksaimniecības 
produkciju gan vietējiem, gan nova
da viesiem, bet par „Stipru ģimeni 
uzņēmējdarbībā 2015” atzīta Jāņa un 
Vitas Cielavas zemnieku saimniecība  
„Gausēni”, kas nodarbojas ar graudu 
sertificētas sēklas audzēšanu. 

Pāvilostas novada Uzņēmēju diena tika un tiks rīkota 
ar mērķi godināt tos novadā esošos uzņēmējus, kuri ar 
neatlaidīgu darbu un mīlestību pret savu valsti ir nova
dā radījuši jaunas darbavietas un, godīgi maksājot valstī 
noteiktos nodokļus, veicina novada izaugsmi un attīs
tību.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bezmaksas informatīvie semināri Liepājas pusē par INTEGRĒTO AUGU AUDZĒŠANU
NĪCĀ: 2016. gada 15. martā (otrdien) plkst. 10.00 – Nīcas kultūras namā (Bārtas iela 6, Nīca).

DURBĒ: 2016. gada 23. martā (trešdien) plkst. 10.00 – Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe).
Semināru tēmas:
1. Aktualitātes Integrētās augu audzēšanas ieviešanā (A. Lestlande).
2. Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe. Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi 

(L. Būcēna).
3. Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai (K. Eglīte).
4. Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja (M. Bērziņa).
5. Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja (L. Būcēna).
Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās au-

dzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības obligātas 
visiem profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kā arī personām, kam nav apliecības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības 
līdzekļu iegādei un lietošanai, bet kuras izmanto sniegtos pakalpojumus augu aizsardzības jomā.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehnis
kajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktor
tehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrā
cijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. 
Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora. 
Uzziņām tālrunis 29437351 vai 20000450, vai 
www.vtua.gov.lv

TRAKTORTEHNIKAS 
IKGADĒJĀS VALSTS TEHNISKĀS

APSKATES LAIKI UN VIETAS 
PĀVILOSTAS NOVADĀ

 
Pāvilostā (Dzintara iela 73)         –  16. martā plkst. 10.30
                                                        –  18. maijā plkst. 11.00 
  
Vērgalē (Mehāniskās darbnīcas)   –  18. maijā plkst. 13.30
  
Ziemupē (Ziemupes tautas nams) –  03. maijā  plkst. 10.00  

Saraiķos (Šķēdes iela 1)           –  03. maijā plkst. 13.00
  
Sakas pagastā (pie „Pagastmāja”)  –  17. martā plkst. 10.30   
                                           –  03. maijā plkst. 15.00

VALSTS TEHNISKĀS 
UZRAUDZĪBAS 

AĢENTŪRA ATGĀDINA!

Otrdien, 2016. gada 22. martā 
Pāvilostas kultūras namā notiks 

EPS (ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA) 
„ES TIEŠO MAKSĀJUMU UN EPS” APMĀCĪBAS.

2016. gada 21. aprīlī Sakas pagasta „Pagasta māja”

 un 22. aprīlī Vērgales pagasta pārvaldē LAD brauks zīmēt kartes 
klientiem, kam nebūs noslēgts līgums par EPS izmantošanu.
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Pāvilostas novada dejotāji piedalās 
labdarības akcijā Aizputē

Desmito reizi notiek Pāvilostas novada 
sporta dienas

Pāvilostas vidusskolas sporta zālē  no 26. februāra līdz 
28. februārim  notika ikgadējās, pēc skaita desmitās, Pāvil
ostas novada sporta dienas. Piektdienas vakarā  par ceļo
jošo kausu cīnījās basketbolisti, sestdienā medaļas sadalīja 
volejbolisti un futbolisti, bet svētdienā savā starpā cīnījās 
individuālo sporta veidu cienītāji.

Ceļojošā kausa izcīņā basketbolā, kas notika trešo gadu 
pēc kārtas, piedalījās trīs komandas. Komandā ar nosau
kumu „Vērgale” spēlēja – Lauris Pirktiņš, Kaspars Tiškus, 
Kristaps Jegoruškins, Edgars Sils, Andris Laumanis, Arturs 
Jakubauskis, Kristaps Kabiņeckis un Dzintars Semakovs. 
Savukārt komandā „Tītari” spēlēja – Endijs Klaks, Kristaps 
Klaks, Henrijs Tomilovs, Ģirts Jakovļevs, Rihards Sergejevs 
un Kārlis Vītols. Bet komandā ar nosaukumu „Komanda” 
spēlēja – Miķelis Horna, Ansis  Horna, Ivars Horns, Mārtiņš 
Vērnieks, Leo Kiričenko, Kristaps Ansons, Arvis Pētermanis 
un Ivo Jaunzems.

Basketbola vakarā pirmajā spēlē tikās komanda „Vērga
le” un komanda „Tītari”, ar pārliecinošu spēli un rezultātu 
60:48 uzvarēja komanda „Vērgale”. Otrajā spēlē tikās koman
das   „Komanda”   un „Tītari”, spraigā spēlē, kurā piekāpties 
negrasījās neviena no komandām, ar rezultātu 47:50 tomēr 
uzvarēja komanda „Tītari”. Trešajā spēlē tikās komandas 
„Vērgale” ar  „Komanda”. Lai cik pārliecināti spēlēja līderko
manda „Vērgale”, tomēr uzvara pār „Komandu” nāca grūti. 
Tik otrā puslaika izskaņā komanda „Komanda” piekāpās 
„Vērgalei”, un ar rezultātu 57:51 uzvarēja komanda „Vērgale”.

Jau trešo gadu pēc kārtas ceļojošo kausu basketbolā iegu
va komanda „Vērgale”,  2. vietā  palika komanda „Tītari” un 
3. vietu  ieguva  komanda „Komanda”.

Sestdienas rīts iesākās ar volejbola spēlēm, kopumā pul
cējot sešas komandas – vienu no Vērgales un piecas no Pā
vilostas. Komandā „Vērgale” spēlēja – Ints Bukēvics, Mārtiņš 
Dēvics, Kārlis Rihards Tiškus, Dzintars Semakovs, Jolanta 
Kučinskaite un Dace Dunaiska. Šogad savu dalību novada 
sporta dienās pieteica arī vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Mārsils”, startējot volejbolā ar tādu pašu nosaukumu. Ko
mandā „Mārsils” spēlēja – Kārlis Vītols, Guntars Zamarītis, 
Valērijs Kurčanovs, Jānis Mežavilks, Zane Mežavilka, Evita 
Jakovļeva, Kristīne Rozīte, Miķelis Horna un Uldis Spriņģis. 
Katru gadu neizpaliekoši volejbolā piedalās arī komanda 
„Alejas”, kurā šogad spēlēja – Zane Horna, Ansis Horna, Sol
veiga Ansone, Ivo Jaunzems, Ivars Horns un Matīss Eihvalds. 
Komandā „Zvirbulis” spēlēja  – Ilva Bunka, Agnese Ģēģe
re, Elvis Vīgants, Kristers Cābelis, Mārtiņš Bunka, Mārtiņš 
Vērnieks, Guntis Balodis un Arvis Pētermanis. Savukārt ko
mandā „AC un CO”, kas arī kā komanda katru gadu piedalās 
novada sporta spēlēs gan volejbolā, gan zāles futbolā, spēlē
ja – Andris Cābelis, Vairis Vilsons, Nauris Stirna, Terēze Cā
bele, Andra Lanka, Aivita Barsukova, Edgars Stonis un Val
ters  Pirktiņš. Komandā „Skuju Vilis” spēlēja – Endijs Klaks, 
Kristaps Klaks, Henrijs Tomilovs, Einārs Vārsbergs, Dagita 
Valdmane, Sindija Moženova un Kate Štokmane.

Par cik bija pieteikušās tik daudz komandu, tās tika sa
lozētas un sadalītas divās grupās. Pirmā grupā savstarpējas 
spēles izspēlēja komandas „Mārsils”, „AC un CO”, „Vērgale” 
ar rezultātiem – „Mārsils” pret „AC un CO” 0:2, uzvar „AC 
un CO”; „Vērgale”  pret „Mārsils” 1:2, uzvar „Mārsils”; „AC 
un CO” pret „Vērgale” 2:0,  uzvar „AC un CO”. Otrā grupā 
spēlēja komandas „Alejas”, „Skuju Vilis” un „Zvirbulis”. Gru
pas rezultāti – „Alejas” pret „Skuju Vilis”  0:2, uzvar „Skuju 
Vilis”; „Zvirbulis” pret „Alejas”  0:2, uzvar „Alejas”; „Zvirbu

lis” pret „Skuju Vilis”   0:2, uzvar 
„Skuju Vilis”.

Volejbola spēlē par 5. un 6. vie
tu tikās   komandas „Vērgale” un 
„Zvirbulis”, ar rezultātu 0:2 uzva
rēja komanda „Zvirbulis”. Pirmā 
pusfināla spēlē tikās komandas 
„AC un CO” un „Alejas”, ar rezul
tātu 2:0, uzvarēja komanda „AC 
un CO”. Otrajā pusfināla spēlē 
tikās komandas „Skuju Vilis” un 
„Mārsils”, ar rezultātu 2:0 uzvarē
ja komanda „Skuju Vilis”. Volej
bola spēlē par 3. un 4. vietu tikās 
komandas „Alejas” un  „Mārsils”, 
ar rezultātu 2:0 uzvarēja „Alejas”. 
Savukārt finālā tikās komandas 
„AC un CO” un „Skuju Vilis”, ar 
rezultātu  2:0 uzvarēja komanda „AC un CO”. Ceļojošo kau
su un medaļas par 1. vietu volejbolā ieguva komanda „AC 
un CO”, 2. vietā atstājot komandu „Skuju Vilis”, bet 3. vieta 
komandai „Alejas”.

Sestdienas pēcpusdienā par ceļojošo kausu un medaļām 
spēkiem mērojās zāles futbola cienītāji. Turnīram bija pietei
kušās četras komandas, diemžēl visas no Pāvilostas. Koman
dā ,,La Finito” spēlēja – Edgars Ķipsts, Kristers Cābelis, Kār
lis Rudzājs, Helvijs Sprūds, Mārtiņš Bunka, Gints Šulcs un 
Jānis Grundmanis. Komandā ,,Gaļjmašīna” spēlēja – Mārtiņš 
Vērnieks, Endijs Klaks, Arvis Pētermanis, Kaspars Šķila, 
Guntis Balodis un Henrijs Tomilovs. Savukārt komandā ,,Iz
lase” spēlēja – Ivo Jaunzems, Ivars Horns, Matīss Eihvalds, 
Mareks Selderiņš, Arvis Barsukovs un Aldis Barsukovs. Ko
mandā ,,AC un CO” spēlēja – Andris Cābelis, Nauris Stirna, 
Armands Podziņš, Vairis Vilsons un Edgars Stonis.

Savstarpēji izspēlējot mačus katrai komandai ar katru, 
rezultāti sekojoši – „Gaļjmašīna” pret „La Finito”  3:0, uzvar 
komanda „Gaļjmašīna”; „Izlase” pret „AC un CO” 6:0, uzvar 
„Izlase”; „La Finito” pret „AC un CO” 5:4,   uzvar „La Fini
to”; „Gaļjmašīna” pret „Izlase”   1:6, uzvar „Izlase”; „Izlase” 
pret  „La Finito”  7:2; uzvar „Izlase”; „AC un CO”  pret „Gaļj
mašīna”   3:7, uzvar „Gaļjmašīna”. Jau trešo gadu pēc kārtas 
ceļojošo kausu zāles futbolā savā īpašumā iegūst komanda 
„Izlases”, 2. vietā   komanda „Gaļjmašīna”, 3. vietā komanda 
„La Finito”, 4. vietā komanda „AC un CO”.

Svētdienas rītā Pāvilostas sporta zālē bija sanākuši indivi
duālo sporta veidu spēlētāji. Ikviens varēja pieteikties šādiem 
sporta veidiem – šautriņu mešana, novuss, galda teniss, dam
brete, šahs un zolīte. Visas dienas garumā dalībnieki izspēlēja 
savstarpējos mačus katrā no individuālo spēļu veidiem. Die
nas iznākums un medaļu sadalījums sekojošs:

Novuss sievietēm: četru dalībnieču starpā – 1. vietā Sol
veiga Ansone, 2. vietā   Elvita Freidenfelde, 3. vietā Arita 
Mūrniece.

Novuss pamatskolas meitenēm: 1. vietā Elvita Freiden
felde, kura savā vecumu grupā bija vienīgā dalībniece, tādēļ 
Elvita piedalījās pieaugušo grupā pie sievietēm.

Novuss vīriem: astoņu dalībnieku starpā – 1. vietā Ģirts 
Lanka, 2. vietā Edgars Jaunzems, 3. vietā Kaspars Šķila.

Novuss pamatskolas zēniem: divu dalībnieku starpā 1. vietā 
Uvis Kārlis Mūrnieks, bet 2. vietā  Viesturs Ralfs Kurčanovs.

Dambrete sievietēm: četru dalībnieču starpā 1. vietā Rudīte 
Bērziņa, 2. vietā Elvita Freidenfelde, 3. vietā Evija Brikmane.

Dambrete vīriem: piecu dalībnieku starpā – 1. vietā Zintis 
Vīgulis, 2. vietā  Arvis Barsukovs, bet 3. vietā Artis Arājs.

Dambrete  pamatskolas zēniem: septiņu dalībnieku star
pā – 1. vietā Jānis Ūdriņš, 2. vietā Rihards Ķepsnis, 3. vietā  
Edijs Bielis.

Galda teniss sievietēm: četru dalībnieču starpā – 1. vietā 
Aivita Barsukova, 2. vietā Laila Priedola, 3. vietā Aija Bar
sukova.

Galda teniss vīriem: astoņu dalībnieku starpā – 1. vietā 
Uldis Kristapsons, 2. vietā Ivo Jaunzems, 3. vietā Marats Bol
govs.

Galda teniss pamatskolas zēniem: astoņu dalībnieku star
pā – 1. vietā Kristers Cābelis, 2. vietā Jānis Ūdriņš, 3. vietā 
Rihards Ķepsnis.

Zolīte: sešu dalībnieku starpā – 1. vietā Ojārs Drulle, 
2. vietā Alfrēds Magone, bet 3. vietā Uģis Zaļkalns.

Šahs: sešu dalībnieku starpā, kas ir nepieredzēti liels skaits 
visu šo desmit gadu laikā, – 1. vietā Evija Brikmane, 2. vietā 
Rudīte Bērziņa, 3. vietā Artis Arājs.

Šautriņu mešana sievietēm: piecu dalībnieču starpā – 
1.  vietā Arita Mūrniece, 2. vietā Aija Barsukova, 3. vietā 
Aivita Barsukova.

Šautriņu mešana vīriem: divdesmit viena dalībnieku star
pā – 1. vietā Māris Liepa, 2. vietā Edgars Ķipsts, 3. vietā Hel
vijs Sprūds.

Šautriņu mešana pamatskolas zēniem: astoņu dalībnieku 
starpā – 1. vietā Ralfs Laumanis, 2. vietā Jānis Štokmanis, 
3. vietā Markuss Lazukins.

Liels paldies Andrai Lankai, Terēzei Cābelei un Evitai 
Jakovļevai par spēļu protokolēšanu un citiem organizato
riskiem darbiņiem. Pats lielākais paldies sporta zāles apko
pējai Ludmilai Vasinai par pašaizliedzīgu darbu ārpus sava 
darba laika.

Liels paldies sporta cienītājiem par piedalīšanos sacen
sībās un uz tikšanos nākamajā gadā vienpadsmitās Pāvil
ostas novada sporta spēlēs!

Sporta organizators Pāvilostā 
 Aldis Barsukovs

un sabiedrisko attiecību speciāliste 
 Marita Kurčanova 
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2016. gada  MARTS

Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»

MŪŽĪBĀ
VELTA  BRIZGA 

(21.12.1927.–17.02.2016.)

IRMA  REINEKA 
(15.06.1926.–18.02.2016.)

RUTA  ALMANE 
(27.02.1941.–19.02.2016.)

GUNTA  ALVĪNE  LEDĀJA 
(15.06.1940.– 20.02.2016.) 

 12. martā plkst. 16.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā ANSAM
BĻA „BURBULĪŠI” 20 GADU JUBILEJAS KONCERTS. Priecāsimies sa
dziedāt kopā ar bijušajiem „Burbulīši” kolektīva dalībniekiem.
 19. martā plkst. 21.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā MUZIKAN

TU BURZIŅŠ – balle. Piedalās grupa „VIA SIENĀŽI”, grupa „KAS”, pašmā
ju grupa „PIEMARE”, grupa „TEMPERMENTS”, kā arī TOMASS KLEINS 
UN DRAUGI!  Ieeja ballē EUR 4,00 (galdiņu rezervēšana līdz 18. martam 
pa tālr. 29366112).
 25. martā plkst. 12.00 atceres brīdis Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņai  pie piemiņas akmens Pāvilostas pilsētas Simtgades parkā.
 28. martā plkst. 14.00  Pāvilostas pilsētas kultūras namā sagaidīsim 

kopā otrās LIELDIENAS ar zvanu ansambļa „Campanella” koncertu, kā arī 
iesim rotaļās, piedalīsimies radošās darbnīcās (līdzi ņemt krāsotu vārītu olu).
 1. aprīlī plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu dra

matiskā teātra izrāde „Žurku vecmāmiņa Otīlija un viņas mazbērni”. 
Ieeja izrādē bez maksas.
 9. aprīlī plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Lielplatones 

pagasta amatierteātra E. Vulfs izrāde „Līnis murdā” (režisore Vija Zelme
ne). Ieeja izrādē EUR 1,20, skolēniem un invalīdiem bez maksas.
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 4. marta līdz  30. aprīlim 

skatāma jauna muzeja krājuma izstāde „Sakrālais mantojums”. Izstādē 
ir iespēja apskatīt reliģiskos priekšmetus, kas glabājas Pāvilostas muzeja 
krājumā – senās Bībeles, dziesmu grāmatas, kā arī priekšmetus no Grīņu 
baznīcas,  kurus muzejam nodeva katoļa priesteris Andrejs Mediņš.

 Tik daudz saules, bet bērzi ir melni
 Tik daudz saules, bet dvēsele salst
 Vēl joprojām atmiņu pelni
 Dabas atmodas priekam liek kalst.
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. No 21. marta 

Vērgales muzejā būs iespēja aplūkot izstādi ,,To nedrīkst aizmirst…”, bet 
Vērgales pamatskolā šai dienai veltītā pēcpusdiena būs 24. martā. Vērgales 
kapsētā piemiņas brīdis būs 25. martā plkst. 10.00. Aicinām aizdegt sve
cīti represēto piemiņai, lai izrādītu cieņu tiem, kas palika Sibīrijā, tiem, kas 
atgriezās mājās. 
 27. martā sagaidīsim kopā pavasari un LIELDIENAS VĒRGALĒ! 

Lai gan pavasari dabā jau būsim sagaidījuši, 27. martā visi kopā sveiksim 
saulīti Lieldienās Vērgales centrā. Vai mēs ticam Lieldienu rituālu maģiska
jam spēkam, kā to darīja senie latvieši? Taču kaut kas no tā ir arī mūsdienās, 
kaut vai pēršana ar pūpoliem un bērzu zariņiem Pūpolsvētdienā, bet pati 
noturīgākā tradīcija ir olu krāsošana Lieldienās. Ola – dzīvības, auglības un 
saules simbols. Arī šogad Lieldienas prieki sāksies Vērgales kultūras namā 
un norisināsies arī pie kultūras nama. Vispirms telpās plkst. 11.00 varēsiet 
vērot uzvedumu ,,Puķainās oliņas”, tad skanēs Vērgales pamatskolas folklo
ristu dziesmas un iesim kopā ar viņiem rotaļās. Varēsiet redzēt izstādi un 
piedalīties radošajās darbnīcās. Būtu jauki, ja sevišķi mazie bērni atnāktu kā 
zaķēni – vismaz ar zaķu ausīm – mēs palīdzēsim uzkrāsot ūsas. Lieldienas – 
tā ir šūpošanās, olu ripināšana un meklēšana, tikšanās ar īstiem Lieldienu 
zaķu radiniekiem un mazajiem zirdziņiem. Būs arī atrakcijas un stafetes. 
Viens no Ziemassvētku ticējumiem skanēja šādi: ,,Zaļi Ziemassvētki – baltas 
Lieldienas!”, bet mums būs jaukas Lieldienas. Ai, zaķīti garausīti, kā es tevi 
sen gaidīju. Ar raibām oliņām, ar kadiķu ziediņiem!  Tiksimies Lieldienās 
27. martā Vērgales centrā!  Velga.
 Vērgalē tiks demonstrēta pati jaunākā latviešu  filma ,,ES ESMU 

ŠEIT!’’. Citiem tās ir atmiņas, citiem jaunums, bet bija laiks, kad divas reizes 
nedēļā  cilvēki vakaros devās uz kultūras namu, lai skatītos filmas. Tagad 
tas notiek reti, jo ir plašs piedāvājums redzēt kino neizejot no mājas, taču 
12. martā mums atkal ir iespēja visiem kopā skatīties kino uz lielā ekrāna. 
Vērgales kultūras namā 12. martā plkst. 12.00 vispirms tiks demonstrē
ta filma bērniem (un arī pieaugušajiem)  ,,Sniega kaujas’’ (ieejas maksa 
€ 1.00), bet plkst. 13.30 visiem būs iespēja redzēt pašu jaunāko latviešu 
filmu, Berlīnes festivālā galvenās balvas ,,Kristāla lācis” ieguvēju – ,,Es esmu 
šeit” (biļetes cena ir  € 2.00). Mums ir dota lieliska iespēja noskatīties šo fil
mu, kuru sāka demonstrēt uz ekrāniem Latvijā tikai no 26. februāra. Ko mēs 
zinām par šo filmu? Režisora Renāra Vimbas filma ,,Es esmu šeit” pirmizrā
de notika 2016. gada 14. februārī, Berlīnes starptautiskā kinofestivāla kon
kursā ,,Generation 14+”. Filma ir aizkustinošs stāsts par meiteni Raju (17) 
un viņas brāli Robi (12), kas spiesti dzīvot kopā ar vecmammu Olgu, jo viņu 
tēvs miris un māte aizbraukusi meklēt darbu Anglijā. Pretēji bērnu gribai, 
vecmamma vēlas pārdot lauku īpašumus, kas piederējuši viņu tēvam, bet 
situācija mainās pēc Olgas nejaušās nāves. Rajai un Robim ir jāizvēlas – vai 
ziņot par viņas nāvi un nokļūt bērnu namā, vai noslēpt šo faktu un cīnīties 
par savām dzimtajām mājām un ģimeni. Raja kļūst par ģimenes apgādātā
ju un reizē piedzīvo savu pirmo mīlestību. Galvenajās lomās: Elīna Vaska, 
Andžejs Jānis Lilientāls, Edgars Samītis, Zane Jančevska, Ruta Birgere. Ska
tīsimies jauno filmu kopā!

 12. martā plkst. 20.00 Ziemupes tautas namā groziņvakars ,,PIE 
ĢIMENES PAVARDA” nr. 34. Ņemiet līdzi dāvaniņu ar vēlējumu, spē
lēs grupa ,,Veldze” no Saldus. Pieteikties Ziemupes bibliotēkā, zvaniet – 
29437166.  Ieeja – EUR 8.00 no ģimenes.
 Ziemupes tautas namā līdz 15. martam skatāma fotoizstāde ,,Pāvil

ostas novada popularizēšana caur fotoobjektīvu”, tajā apskatāma foto ap
mācības projekta ietvaros tapušo  fotogrāfiju izstāde. Izstādei tika atlasīti un  
eksponēti 27 labākie novadnieku darbi. 
 20. martā (pulcēšanās pirms saules lēkta) Pavasara Saulgrieži Ziem

upes jūrmalas stāvlaukumā.
 25. martā plkst. 11.00 piemiņas brīdis veltīts represētajiem Ziem

upes ciema iedzīvotājiem pie Ziemupes gaišā skumju akmens.
 27. martā  plkst. 13.30 ziemupnieku Lieldienu rotaļas Ziemupē.

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 aprīļa mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 29. martam.
Rakstus var iesūtīt pa epastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 

30. martā
plkst. 11.00  Vērgales pagasta pārvaldē,
plkst. 12.00   Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

 LĪDZJŪTĪBAS

 PATEICĪBA

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Pāvilostas Mūzikas skolas 
kolektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Anitai Cerai, tēvu 
kapu kalniņā guldot.

Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Pāvilostas galda tenisa komandas biedri 
izsaka līdzjūtību Zintim Vīgulim, māmuliņu 
Mūžības ceļā aizvadot.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
martā dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

ARĀJU Hariju, BUNKU Andri, MEŅĢI Zigmundu, MEŅĢI Normundu, 
PURIŅU Andreju, RUDZĪTI Agni, PUTNIŅU Daci, PUTNIŅU Gati, 

SEMENKOVU Dairi, KLEINŠMITU Sandi, NOVADU Anci, UZARI Maigu!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

BĒTU Voldemāru Žani – 90
VAINOVSKU Veltu – 89

BĒTU Austru – 88
MAZŪRI Austru Veroniku – 88

URNU Ādamu Albertu – 88
VILKASTI Aldonu Vēsmu – 88

ĒLERTI Almu – 87
KAUTIŅU Jāzepu – 86
PORIŅU Dzidru – 85

TREIMANI Ilmāru – 85
VINDAVU Ingeborgu Rūti – 85

UZARU Arvīdu – 84
LIEĢI Austru – 83

PRIEDOLU Annu – 83
ARĀJU Āriju – 82
SILIŅU Frīdu – 81 

HELMŠTEINU Zigfrīdu – 80 
JANCI Jāzepu – 80 

AIZBALTU Skaidrīti – 75
ANSONU Albertu – 75

ARĀJU Ilgvaru – 75
GULBI Ilmaru – 75

KATKUVIENI Olgu – 75
ĶIKUTI Ināru – 75

ROLMANI Martu – 75 
MIZĒNU Andri – 70
VILINSKU Āriju – 70 
VARKALI Daci – 65
ZIEMELI Arni – 65 

BIBI Modri – 60 
KIBEĻSKI Rolandu – 60

MATISONU Alfrēdu – 60

No sirds izsaku lielu pateicību dakterei Ag
ritai Kalniņai par sapratni un cilvēcisko at
tieksmi pret mani – 80 gadus vecu pensionāri, 
kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, lai savlaicīgi 
ierastos pie dakteres ambulancē uz pieņemšanu 
un pēc receptēm. Daktere Kalniņa ir tik laipna 
un atgādā šīs tik ļoti vajadzīgās receptes man, 
pacientei,  uz mājām. Liels paldies viņai par to!

Ārija Bīrausa, dzīvojoša Karsta ielā 17, Pāvilostā

SVEICAM
Ingu un Uldi ČIPĀNUS 

ar meitas EMĪLIJAS 
piedzimšanu!

 SLUDINĀJUMI
 Vēlos ilgstoši īrēt māju vai dzīvokli 

Pāvil ostā, vēlams 3istabu. Telefons 26230738.
 Pērk traktoru. Telefons 26774686.

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

Sveicam
Lauru FREILIBU un Dairi DRAUGU

KĀZU DIENĀ!

AICINĀM PIETEIKTIES 

DALĪBNIEKUS!

Tiem, kam tuvs teātris un ir vēlme 
pašam spēlēt teātrī, lūdzu pieteikties 

Vērgales kultūras namā pie Velgas 
līdz 15. martam!

Pāvilostas novada 
Pāvilostas bibliotēka aicina

,,Grāmatu Starta” dalībniekus

uz kārtējo tikšanos
19. martā plkst. 11.00  

bibliotēkā!
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