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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums  Pāvilostas

   Novada Ziņas

ŠAJĀ NUMURĀ
         LASIET:

 Aicina pieteikties jautrajam laivu 

 braucienam Sakas upes regate 

 „Pāvilostas asaka”                      – 6. lpp.

 Pirmā skolas diena Pāvilostas novada 

 izglītības iestādēs                        – 9. lpp.

 Ar skaistu koncertu „Vērgalīte” atzīmē 

 30. jubileju                                – 11. lpp.

 SENĀS UGUNS NAKTS 2016       

                                           
      – 13. lpp.

 Cūku īpašniekiem joprojām stingri 

     jāievēro biodrošības pasākumi – 14. lpp.

Kā eņģelītis balts
 Mazs bērniņš piedzimis
 Un laimes krekliņā
 Ir mājās ienācis. 
                 /Ā. Elksne/

Otro gadu pēc kārtas Pāvilostas novada pašvaldība 
svinīgos ap stākļos Pāvilostas pilsētas svētkos, Sakas 
pagasta svētkos, Vērgales pagasta svētkos un Latvijas 
valsts dzimšanas dienai veltītajos svinīgajos pasāku-
mos sveic pašvaldības iestāžu darbiniekus apaļajās dar-
ba jubilejās un jaundzimušos novadniekus.

Vērgales pagasta svētku svinīgajā koncertā 13. augus-
tā plkst. 15:45 Vērgales kultūras namā sveiksim jaundzi-
mušos vērgalniekus:

  DEIVIDU DĀVI BAUĻKALNU 
  EMĪLIJU ČIPĀNI
  ANNIJU DONI 
  AMĒLIJU LAUMANI 
  EVELĪNU MEĻĶI 
  ALEKSI MIKITINU 
  SANDIJU PUĻĶI 
  KRISTĪNI SIŅICINU 
  KEITU ŠMITI 
  AMINATU ŠTĪBELI 
  ENDIJU ZVIRGZDU
  PAULU GĒGERSONI

Savukārt Sakas pagasta jaundzimušos bērniņus 
sveicām Sakas pagasta svētkos, 5. augustā, un šogad tie 
bija:

  JĀNIS TUZIS 
  KRISTIANS GRASMANIS 
  ANETE MELĀNIJA ANŠEVICA

Pašvaldības iestāžu darbiniekus apaļajās darba 
jubilejās Vērgales pagastā sveiksim Latvijas valsts 
dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā novembra 
mēnesī Vērgalē! Sakas pagastā strādājošajiem pašval-
dības iestāžu darbiniekiem šogad nav atzīmējama ne-
viena apaļa darba jubileja. Informācija par darba jubi-
lejām Vērgales pagastā tiks publicēta novembra avīzē.

SVEIKSIM JAUNDZIMUŠOS 
NOVADNIEKUS!
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Pašvaldība jūlija mēnesī atteicās no pirmpirku-
ma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

1. „Auziņi”, Vērgales pagastā 11,5 ha platībā

2. „Vidmindes”, Sakas pagastā 0,68 ha platībā

3. „Pliedari”, Vērgales pagastā 7,2 ha platībā

4. „Kurši”, Sakas pagastā 16 ha platībā

5. „Meža oši”, Sakas pagastā 16, 9 ha platībā

PIRMPIRKUMA 
TIESĪBAS

2016. gada 28. jūlijā Vērgalē, Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas novada 

domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Dace BĒRZNIECE, Gatis BRĒDIĶIS, Arta BUNKA, Vita CIE-
LAVA, Ēriks ERLECKIS, Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas 
novada pašvaldības sabiedrisko attiecības speciāliste Marita KURČANOVA. Sēdi protokolēja Pāvilos-
tas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Domes sēdes darba kārtībā tika izziņoti 
23 darba kārtības punkti. Tika precizēts darba kārtības 14. punkts un izteikts sekojošā redakcijā: „Par 
nekustamo īpašumu „Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un „Buči”, Vērgale, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas novads apvienošanu.”

  Nolēma piešķirt finansējumu EUR 1258.00 apmērā Vērgales pamatskolas jumta pārseguma ne-
sošo koka konstrukciju apstrādei ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Finansējumu piešķīra no pašval-
dības budžeta „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sadaļas.

  Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 22 248.19 EUR apmērā projektam „Palanga–Pavilosta. History 
dictated by the sea”. Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 709.65 EUR apmērā projektam „Safety First”. No-
lēma piešķirt līdzfinansējumu 70 645.81 EUR apmērā projektam „Neringa and Pavilosta municipalities 
cooperation in developing sustainable and clean environment”. Līdzfinansējumus piešķīra no pašvaldī-
bas budžeta „Projektu” sadaļas.

  Nolēma atbalstīt dalību Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada 
projektu konkursā ar projektu „Amber coast: tradition and tourism”. Nolēma paredzēt priekšfinan-
sējumu EUR 172900.00 apmērā 2017. gada pašvaldības budžetā projekta „Amber coast:tradition and 
tourism” realizēšanai. Nolēma paredzēt līdzfinansējumu 15% apmērā 2017. gada pašvaldības budžetā. 
Nolēma finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta projektu sadaļas.

  Nolēma atļaut SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” uz nomaksu iegādāties asenizācijas mucu. 
Palielināja SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” pamatkapitālu par EUR 2000.00, pretī saņemot 
2000 daļas. Uzdeva SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” kapitāldaļu turētāja pārstāvim Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam līdz 31.10.2016. veikt visas Latvijas Republikas 
„Komerclikumā” paredzētas darbības un pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai pieteiktu komercreģistra 
iestādei SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” statūtu grozījumus, nodrošinot šī lēmuma izpildi. Uz-
deva SIA „Versijas” līdz 30.09.2016. sagatavot nepieciešamos dokumentus 4.3. punkta izpildei. 

  Nolēma atļaut SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” atsavināt šādus bilancē esošus pamatlī-
dzekļus: GAZ 3507, atlikusī vērtība – EUR 4.99; JUMZ 6P atlikusī vērtība – EUR 30.65; manipulators 
nestandarta – EUR 656.52. Nolēma pamatlīdzekļus pārdot izsoles kārtībā. Nesekmīgas izsoles gadīju-
mā, nolēma atļaut pamatlīdzekļus pārdot par brīvu cenu. 

  Nolēma piešķirt līdzfinansējumu piemiņas pasākuma organizēšanai un piemiņas plāksnes at-
klāšanai „Gustavam Zemgalim – 145” 150.00 EUR apmērā. Nolēma finansējumu piešķirt no budžeta 
pozīcijas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

  Nolēma noraidīt SIA „Producents.lv” lūgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizā-
cijai.

  Nolēma samazināt vienai personai kā personai ar pirmās grupas invaliditāti par nekustamo īpa-
šumu „Šarlotes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procen-
tiem, laika periodā no 14.06.2016.–01.01.2017., nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 

  Nolēma dzēst vienai personai nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
„Ziem upes pienotava”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads par summu 147.34 EUR un nomas 
maksu 61.88 EUR. Nolēma dzēst šai personai arī nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu „Ziemupes skola”, Ziemupe,Vērgales pagasts, Pāvilostas novads par summu 1151.72 EUR.

  Nolēma atlikt jautājuma „Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu” izsatīšanu uz augusta sēdi. 
Nolēma uzaicināt E. Vārsbergu uz Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un 
saimniecisko lietu komiteju sniegt skaidrojumu.

  Nolēma apstiprināt Pāvilostas ostas valdes sastāvā Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības 
juriskonsulti Ilzi Kozlovsku ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldniekam 
Ronaldam Griškēvičam uzdeva 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža sniegt ziņas Latvijas Re-
publikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām valsts amatpersonu sastāvā.

  Precizēja grafisko pielikumu Pāvilostas novada domes 2009. gada 29. novembra lēmumam (prot. 
Nr. 19., 25§) „Par zemes vienību piekritību, piederību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeig-
šanai” un 2009. gada 26. novembra lēmumam (prot. Nr. 21., 20§) „Par kļūdu labojumu” par īpašumu 
„Kadeģi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Pēc grafiskā pielikuma precizēšanas nekustamā īpašuma 
„Kadeģi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads platība tika noteikta 0,5758 m2.

  Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Jaudas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads zemes vienībai platībā 2,28 ha no rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorija NĪLM kods 1001 uz 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

  Nolēma atļaut apvienot vienā zemes vienībā nekustamā īpašuma „Sporta halle”, Vērgale, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960040169 un 64960040197. 
Piešķīra apvienotajai zemes vienībai 4,825 ha platībā adresi „Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Sporta halles ēkai ar kadastra apzīmējumu 64960040169001 saglabāt adresi „Spor-
ta halle”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atļāva apvienot izveidoto nekustamo īpašumu 
„Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads platībā 4,825 ha ar nekustamo īpašumu 

„Buči”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Apvienotajiem nekustamajiem īpašumiem platībā 
5,325 ha piešķīra adresi „Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, saglabājot kadastra 
Nr. 64960040169, un  izveidotajai zemes vienībai 5,235 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. NĪLM kods 0903. Likvidēja nosaukumus un 
adreses Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām – „Buči”, 
Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (kadastra apzīmējums 64960040014) un „Sporta halle”, 
Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (kadastra apzīmējums 64960040197).

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā Dzintaru iela 131, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads. Zemes platību 290 m2  apmērā nolēma pievienot nekustamajam īpašumam V1187, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un apstiprināšanas nolēma nodot 
atsavināšanai atdalīto zemes gabalu. Apstiprināja darba uzdevumu.

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ceļmalas”, Vērgales pagasts, 
Pāvil ostas 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 9,0

Saglabāt  nosaukumu 
„Ceļmalas”, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov., dzīvojamai 
mājai un pārējām ēkām saglabāt 
adresi „Ceļmalas”, Vērgales 
pag., Pāvilostas nov. Adreses 
klasifikatora kods 104060680 

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2 9,0

Piešķirt nosaukumu 
„Ceļmalkalniņi”, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.

0101 
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 

Zemes gabala projekts īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
  Piekrita nekustamā īpašuma „Gaisiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai divos atse-

višķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Gaismi-
ņas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 10,1 ha noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM 
kods 0101.

  Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Dzintaru iela 125A, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads zemes vienībai platībā 0,0567 ha no pārējo sabiedrisko objektu apbūve, NĪLM kods 0908 uz 
komercdarbības objektu apbūves teritorija, NĪLM kods 0801. Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi Viršu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads zemes vienībai platībā 0,1707 ha no reliģis-
ko organizāciju ēku objektu apbūve, NĪLM kods 0905 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM 
kods 0601. Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Viršu iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas no-
vads zemes vienībai platībā 0,1402 ha no reliģisko organizāciju ēku objektu apbūve, NĪLM kods 0905 uz 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601. Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi „Saulrieti”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads zemes vienībai platībā 0,673 ha, no indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Stembrīte”, 
Sakas pagasts, Pāvil ostas novads zemes vienībai platībā 2,72 ha no lauksaimnieciska rakstura uzņēmu-
mu apbūve, NĪLM kods 1003 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu Nr. 7 „Kārtība, kādā 
sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdrau-
došas būves” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  Saistošie no-
teikumi stājās spēkā 2016. gada 15. septembrī.

  Nolēma uzņemt vienu personu dzīvokļa  rindā  kā personu, kura ar dzīvojamo  platību nodrošinā-
ma  vispārējā kārtībā. Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei reģistrēt  šo personu reģistrā.

  Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 
īpašnieka Valda Zvaigznes nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēr-
šot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 
28.07.2016. – EUR 133,80.

  Nolēma noraidīt biedrības „Ziemupīte” iesniegumu par tirdzniecības nodevas nepiemērošanu 
tirgotājiem biedrības rīkotajā pasākumā ma-DARA 2016. gada 20. augustā.

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

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

25. augustā Pāvilostas novada pašvaldībā.

 Informāciju apkopoja Marita Kurčanova 

Pāvilostas novada domē 8. jūlijā viesojās Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un VARAM parlamen-
tārais sekretārs Jānis Eglītis. Pāvilostas novada pašvaldības ēkā augstos 
viesus pieņēma Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristap-
sons. 

VARAM ministrs K. Gerhards Pāvilostas novadā viesojās saistī-
bā ar Grīņa dabas rezervāta 80. jubilejas pasākumiem, bet Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs   izmantoja šos iespēju, ka ministram 
bija  ieplānota vizīte Pāvilostas novadā, un aicināja ministru uz sa-
runu. 

Sarunas mērķis bija gan informēt ministru K. Gerhardu par no-
vada pašvaldības jau īstenotajiem ES projektiem, gan par pašreizējo 
pašvaldības darbību un aktivitātēm, kas tiek veiktas, lai piesaistītu 
ES fondu līdzekļus novada attīstībā un sakārtošanā. Domes priekšsē-
dētājs arī norādīja par dažiem aizķeršanās momentiem, kas nedaudz 
aizkavē dažu projektu virzības procesu, uz ko ministrs apņēmās no-
skaidrot ministrijā uz vietas esošo situāciju un aizkavēšanās iemeslus 
un ziņot pašvaldībai par to.

Tikšanās reizē tika apspriesti arī citi pašavaldībai svarīgi temati, 
tostarp arī reģionālā reforma, izglītības reformas, pamatiedzīvotāju  
skaita palielināšana, novada dzīvojamā fonda jautājums u. c.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmais no kreisās – VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglī-
tis un VARAM ministrs Kaspars Gerhards.
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VARAM ministrs apmeklē 
Pāvilostas novadu
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2016.  gada  AUGUSTS

1. pielikums
Pāvilostas novada domes 30.06.2016 sēdes lēmumam

protokols 9., 1.§

Pāvilostas  novada  pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi  2016. gadam

Grupa Kods Koda nosaukums Plāns Groz. 
30.06.16.

Plāns ar 
gr.

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1144747 0 1144747
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1144747 1144747
1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 309806 0 309806
1.4. 4.1.0.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 309806 0 309806

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

2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. 97 82 179
    UN ĪPAŠUMA    

2.0 8.6.0.0. % ieņēmumi no kotu atlikum. 97 82 179
  9.0.0.0. VALSTS(PAŠVALDĪBU) NODEVAS 11526 2647 14173
    UN KANCELEJAS NODEVAS    
  9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv. b. 956 247 1203
  9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 10570 2400 12970
  9.9.0.0 Pārējās nodevas 0 0
  10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 3500   3500
  12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 23134 5630 28764
  12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 7260   7260
  12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 15874 5630 21504
  13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRDOŠ. 63378 40642 104020
  13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš. pardoš. 0 12350 12350
  13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īp. pārdoš. 33378 58292 91670
  13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. un mantas realiz. 30000 -30000 0

5.0. 17.0.0.0. NO VALSTS BUDŽ. DAĻĒJI FIN. 0 0 0
5.0. 17.2.0.0. Transf. no v. budž. daļēji fin. atv. pers. 0   0

  18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 911655 13800 925455
  18.6.0.0. Ieņēm. no valsts budž. transf. pašv. PB 911655 13800 925455
  19.0.0.0. PAŠVALD. BUDŽETU TRANSFERTI 40068 0 40068
  19.1.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām budž. v. 0 0 0
  19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv. 40068   40068

3.0 21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 90471 1130 91601
3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. m. pak. 90471 1130 91601

                                 ATLIKUMS uz 01.01.2016.: 142145   142145
                                                                   KOPĀ  IEŅĒMUMI: 2598382 63931 2662313

               IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 2740527 63931 2804458

2. pielikums
Pāvilostas novada domes 30.06.2016 sēdes lēmumam

protokols 9., 1. §

Pāvilostas  novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā

kods Koda nosaukums  Plāns Groz. 
30.06.16.

Plāns ar 
gr.

01.000 Vispārējie valdības dienesti 392 284 6 870 399154
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 284 915 6 870 291785

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 44 549   44549

01.800 Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. budžetam 62 820   62820

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 83 781 2 900 86681
03.100 Policija 42 730 2 900 45630

03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 8787   8787

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 20 480   20480

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 11 784   11784

04.000 Ekonomiskā darbība 565 646 45 711 611357

04.100 Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. darbība 35 856   35856

04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 30 486   30486

04.400 Ieguves, apstrādes rūpn. un būvniecība 25 777   25 777
04.500 Transports 142 476   142 476

04.700 Citas nozares 294 828 45 711 340539

04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 36 223   36223

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 138 371 0 138371

06.200 Teritoriju attīstība 138 371   138371

07.000 Veselība 2 612 0 2612

07.600 Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe 2 612   2612

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 322 200 6 900 329100
08.100 Sporta iestādes 59181   59181

08.200 Kultūra 263019 6900 269919

09.000 Izglītība 1031586 1520 1033106

09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms 331441   331441

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 599833 800 600633

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 100312 720 101032

10.000 Sociālā aizsardzība 204 047 30 204 077

10.900 P’’arējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 204 047 30 204077

KOPĀ  IZDEVUMI: 2 740 527 63 931 2 804 458

IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA:     0

          PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 2 740 527 63 931 2804458

3. pielikums
Pāvilostas novada domes 30.06.2016 sēdes lēmumam

protokols 9., 1. §
Pāvilostas novada pašvaldības izdevumi 2016. gadam 

atbilstoši ekonomiskajām funkcijām

Kodi Rādītāji Plāns Groz. 
30.06.16.

Plāns ar 
gr.

1000 Atlīdzība 1 421 541 17 413 1 438 954

1100 Darba samaksa 1150006 4855 1154861

1110 Darba samaksa 1064460   1064460

1140 Piemaksas un prēmijas 21142 4855 25997

1150 Atalgojums fiz. personām 63359   63359

1170 Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1045   1045

1200 Darba devēja vsaoi, sociāla rakstura pab., komp. 271535 12558 284093

1210 Valsts soc. apdroš. oblig. iemaksas – 23,59% 271535 12558 284093

2000 Preces un pakalpojumi 1091056 -24056 1067000

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 10311 131 10442

2200 Pakalpojumi 816783 -30073 786710

2210 Pasta, telefonu un citu sakaru pakalpojumi 22173 -293 21880

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 212208 610 212818

2230 Ar iestādes darb. un f-ju nodroš. saistītie pakalp. 119920 4494 124414

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pak. 125762 284 126046

2250 Inform. tehnoloģijas pakalpojumi 17135 -222 16913

2260 Īre un noma 10498 18836 29334

2270 Citi pakalpojumi 309087 -53782 255305

2300 Krājumi, materiāli, enertgoresursi, biroja pr. inventārs 247981 5717 253698

2310 Biroja preces un inventārs 34521 -585 33936

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 86934 -1012 85922

2340 Zāles, ķimikālijas, lab. preces, med. ierīces, instrumenti 986   986

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas mat. 52607 -210 52397

2360 Pašvald. aprūpē un apgādē esošo pers. uzturēšana 50066 1223 51289

2370 Mācību līzdekļi un materiāli 8078 450 8528

2390 Pārējās preces 14789 5851 20640

2400 Grāmatas un žurnāli 5349 -154 5195

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 10632 323 10955

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 10632 323 10955

4000 Procentu izdevumi 0 0 0

4300 Pārējo % maksājumi 0 0 0

4311 Pašvaldību budžetu % maksājumi VK 0 0 0

5000 Pamatkapitāla veidošana 58333 70574 128907

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 1131 1131

5200 Pamatlīdzekļi 58333 69443 127776

5210 Zeme, ēkas un būves 0 26100 26100

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 0 0

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 38833 4618 43451

5240 PL izveidošana un nepabeigtā celtniecība 19500 21198 40698

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija   17527 17527

6000 Sociālie pabalsti 133097 0 133097

6200 Sociālie pabalsti naudā 49070 0 49070

6240 Valsts nodarbinātības pabalsti naudā 10372   10372

6250 Pabalsti un palīdzība trūcī giem iedzīvotājiem 10655 0 10655

6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 8010 0 8010
6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 7500   7500
6290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 12533   12533
6300 Sociālie pabalsti natūrā 15657 -800 14857
6400 Pārējie pabalsti 68370 800 69170

7000 Transferti, dot. un mērķdot. pašvaldībām 36500 0 36500

7200 Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti 36500 0 36500

I Z D E V U M I   2 740 527 63 931 2 804 458

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2016. gada saistošajos noteikumos Nr. 1  „Par Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2016. gadam””
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2016. gada AUGUSTS

APSTIPRINĀTI            PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes                 ar Pāvilostas novada domes 
28.04.2016. sēdes lēmumu,  26.05.2016. sēdes lēmumu, 
prot. Nr. 5., 16§    prot. Nr. 8., 28.§

PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes 30.06.2016. sēdes lēmumu, 

prot. Nr. 9., 16.§ 

Pāvilostas novada pašvaldības 
2016. gada saistošie noteikumi Nr. 3  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Pāvilostas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma

„Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 91. punktu, 1. panta 21. daļu, 

3. panta 1. daļu, 14. daļu un 16. daļu, 5. panta trešo daļu 
9. panta otro daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka 

kārtību, kādā
1.1. Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā piemēro ne-

kustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus; 

1.2. ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo ēku palīg-
ēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2;

1.3. ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – lau-
kumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;

1.4. nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi zemei, 
1.5. nosaka nekustamā īpašuma nodokli neapstrādātai lauk-

saimniecības zemei, 
1.6. ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, 

sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būv-
darbu veikšanas ilgums, kā arī 

1.7. nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņoju-
mu piespiedu izpildes termiņu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes
2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās 

vērtības, kas nepārsniedz 57 000 EUR, 0,4% no kadastrālās vērtī-
bas daļas, kas pārsniedz 57 000 EUR, bet nepārsniedz 107 000 EUR 
un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 EUR 
piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietoša-
nas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu 
platībai un viena dzīvokļa mājām, ja dzīvojamā platība ir mazāka 
par 40 m2, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – 
objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot 
valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai 
valdījumā esošos objektus:

2.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī dzī-
vesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis 
vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas 
Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai per-
sona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Repub-
likā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

2.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ār-
valstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts 
dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas ze-
mesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī tajā dzīvesvieta ir dek-
larēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas ne-
pilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas 
zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir 
saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos 
gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmē-
rā no objekta kadastrālās vērtības.

3. Saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrā-
lās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

3.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām ob-
jektā;

3.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objek-
ta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija 
par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

3.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbei-
dzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību 
termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena 
mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres 
līguma izbeigšanos pirms termiņa.

4. Ja Pāvilostas novadā deklarētai personai, kas norādīti saistošo 
noteikumu 2. punktā minētie objekti, pieder viens vai vairāki nova-
da administratīvajā teritorijā, tad NĪN jāmaksā likuma „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” noteiktā kārtībā.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir:
5.1. 1,3% no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām perso-

nām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Pāvilos-
tas novada administratīvajā teritorijā.

5.2. 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām per-
sonām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir ārpus 
Pāvilostas novada administratīvās teritorijas.

6. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecības zemei likmi 2,5% no 
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

7. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktās likmes.

8. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 
25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

9. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves lauku-
mus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

10. Ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā 
apliek vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvi un būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos no-
teiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc 
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts 
par būves pieņemšanu ekspluatācijā, no lielākās turpmāk minētās 
kadastrālās vērtības:

10.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
10.2. būves kadastrālās vērtības.
11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par saistošo noteikumu 10. punktā mi-
nētā būves vienības statusa atcelšanu stāšanās spēkā. Pāvilostas no-
vada domes izveidotā komisija kopā ar Pāvilostas novada Būvvaldi 
apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir kon-
statētas ēkas, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas, un būves, kuru būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu, un 
divas reizes gadā – līdz 20. janvārim un 20. jūlijam iesniedz Pāvilos-
tas novada domei izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

12. Saistošo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos paaug-
stināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā 
īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc Pāvil-
ostas novada domes lēmuma pieņemšanas.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijas un atvieglojumu apmērs

13. Tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā no taksācijas 
gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekus-
tamo īpašumu, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai – personām ar 
I un II invaliditātes grupu.

14. Tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā no taksācijas 
gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekus-
tamo īpašumu, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir 
sekojošām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

14.1. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Ci-
villikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes 
lejupējo radinieku;

14.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem.

15. Tiesības saņemt atvieglojumus 25% apmērā no taksācijas 
gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ievērojot 
šo noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir juridiskām un fiziskām 
personām, kuras iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību, ra-
dījušas ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas (saglabājot tās ne mazāk 
kā gadu), vienlaicīgi, saglabājot esošās.

16. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu (turpmāk – atvieglojumu pieprasītājs), 
atbilst vairākām Noteikumu 13., 14., 15. punktos minētajām ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad atvieglojumi 
piemērojami par vienu no tām pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles.

17. Ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustami īpa-
šumi, tad atvieglojumus piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc 
atvieglojumu pieprasītāja izvēles.

18. Noteikumu 17. punktā minētajā gadījumā atvieglojumus 
par vienu nekustamo īpašumu var piemērot Noteikumu 13., 14., 
15. punktā norādītajā apmērā, ja:

18.1. atvieglojumu pieprasītājs ir deklarējis savu dzīvesvietu Pā-
vilostas novada administratīvajā teritorijā, vai atvieglojumu piepra-
sītājs saimniecisko darbību veic Pāvilostas novada administratīvajā 
teritorijā;

18.2. īpašumā esošais nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, nav iznomāts vai nodots lietošanā citām 
personām;

18.3. nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem 
nodokļa taksācijas periodiem par nevienu atvieglojumu pieprasītā-
jam piederošu nekustamu īpašumu Pāvilostas novada administra-
tīvajā teritorijā;

18.4. attiecībā uz nekustamo īpašumu netiek piemērots nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas samazinājums saskaņā ar likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otro daļu.

19. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemēro un pārrēķinu 
veic ar nākošo mēnesi, pēc iesnieguma personām ar I un II invali-
ditātes grupu;

IV. Kārtība, kādā tiek iesniegts pieprasījums 
 atvieglojumu saņemšanai

20.  Lai saņemtu atvieglojumus, atvieglojumu pieprasītājam, kas 
atbilst Noteikumu 13., 14., 15. punktā norādītajām nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātāju kategorijām, jāiesniedz Pāvilostas novada 
pašvaldībā iesniegums, un tam jāpievieno Noteikumu IV nodaļā 
minētie dokumenti.

21. Iesniegumā norādīto ziņu pārbaudi savas kompetences 
ietva ros veic pašvaldības darbinieki, par to izdarot atzīmes iesnie-
gumā.

22. Iesniegums netiek izskatīts pēc būtības un pašvaldība saga-
tavo atbildi, ja atvieglojumu pieprasītājs:

22.1. iesniegumā nav norādījis visas ziņas,  vai ir norādījis ne-
patiesas ziņas;

22.2. iesniegumam nav pievienojis visus dokumentus, atbilstoši 
Noteikumu IV nodaļai;

V. Atvieglojumu saņemšanas 
pieprasījumam iesniedzamie dokumenti

23. Atvieglojumu pieprasītājam jāiesniedz:
23.1. Noteikumu 13. punktā norādītajām personām – invalidi-

tātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
23.2. Noteikumu 14.1. apakšpunktā norādītajām personām – 

pensionāra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
23.3. Noteikumu 15. punktā norādītajiem saimnieciskās darbības 

veicējiem – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģi-
nālu) un dokumentu, kas apliecina jaunu darbavietu izveidošanu.

VI. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem
24. Personai, kurai Noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā 

piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk – at-
vieglojumu saņēmējs), tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas, ja:

24.1. iestājas apstākļi, saskaņā ar kuriem atvieglojumu saņēmējs 
zaudē Noteikumu 13. punktā, 14.1. apakšpunktā, 15. punktā minēto 
statusu;

24.2. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta nav Pāvilos-
tas novada administratīvajā teritorijā;

24.3. nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība;
24.4. nekustamais īpašums tiek atsavināts;
24.5. sniegtas nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglo-

jumi piemēroti.
25. Atvieglojumu saņēmēja pienākums ir rakstveidā paziņot 

Domei par Noteikumu 24. punktā minēto apstākļu iestāšanos vai 
personas statusa izmaiņām (tostarp, statusa zaudēšanu, atkārtotu 
piešķiršanu, tā termiņa saīsināšanu vai pagarināšanu u.tml.), dekla-
rētās dzīves vietas maiņu, saimnieciskās darbības uzsākšanu nekus-
tamajā īpašumā vai tā atsavināšanu, viena mēneša laikā no apstākļu 
iestāšanās vai personas statusa izmaiņu brīža.

26. Ja atvieglojumu saņēmējs neievēro Noteikumu 25. punkta 
prasības, Pāvilostas novada dome lemj par tiesību zaudēšanu uz at-
vieglojumiem un atteikumu atvieglojumu piemērošanai ar Noteiku-
mu 24. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdi.

27. Zemes lietu speciāliste aprēķina nekustamā īpašuma nodok-
li nepamatoti piemēroto atvieglojumu apmērā, aprēķināto nodokļa 
summu sadalot likumā „Par nekustamā īpašumanodokli” noteikta-
jos maksāšanas termiņos.

28. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu iz-
pilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.

VII. Noslēguma jautājumi
29. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

var apstrīdēt Pāvilostas novada pašvaldības domē.
30. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
31. Atzīt par spēku zaudējušiem Pāvilostas novada domes 

2013. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 10 „Par nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums

1.1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 panta pirmā daļa paredz, ka, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes, pašvaldība ievēro šādus principus:
1) objektīva grupējuma princips, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem;
2) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem;
3) atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem;
4) prognozējamības un stabilitātes princips, saskaņā ar kuru nodokļa likmes laikus tiek noteiktas vismaz divu taksācijas gadu periodam, ja nekustamā īpašuma bāzes 

vērtības palielinājums vai samazinājums, salīdzinot bāzes vērtības taksācijas gadā un pirmstaksācijas gadā, ir mazāks par 20 procentiem.
1.2. Projekts izstrādāts, ievērojot iepriekšminētos principus:
1) objektīva grupējuma principu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem: nodokļa maksātāji – fiziskās per-

sonas un juridiskās personas, nodokļa objekti – individuālās dzīvojamās mājas, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, dzīvokļa īpašumi, nekustamais īpašums, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība.

2) efektivitātes principu un atbildīgas budžeta plānošanas principu. Pašvaldība ir izvērtējusi, vai nodokļa administrēšanai nepieciešamie pasākumi ir samērīgi ar šo pasā-
kumu rezultātā paredzamajiem nodokļa ieņēmumiem, kā arī paredzamos nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus. 
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1. Izdarīt Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos 
noteikumos Nr. 13 „Par tirdzniecību publiskās vietā, tirdzniecības 
atļauju un nodevu Pāvilostas novadā” šādus grozījumus:

Izteikt 11. punktu sekojošā redakcijā:
11. Tirdzniecības dalībnieki par tirdzniecību  publiskos pasāku-

mos (pilsētas, pagasta svētki, līgo svētki, zvejnieku svētki u.c.) mak-
sā šādas nodevas:

11.1. Par tirdzniecības vietas vienu kvadrātmetru (m²) –

11.1.1. ar zivīm – bezmaksas;  
11.1.2. amatniecības produkcija (rotas, koka izstrādājumi u.c.) 

un mājražotāju pārtikas produkcija  – EUR 4,00;  
11.1.3. pārtikas preces – EUR 7.00;  
11.1.4. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana – 

EUR 9,00;
11.1.5. pārtikas preces un alkohols (t. sk. alu, tabakas izstrādāju-

miem) – EUR 14,00.

11.2. Par vienas dienas tirdzniecības vietu –
11.2.1. Loterijas, prezentācijas – EUR 7.00;
11.2.2. Atrakciju izvietošana un rīkošana – 
11.2.2.1. ar elektrības pieslēgumu – EUR 60.00;
11.2.2.2. bez elektrības pieslēguma – EUR 15.00.
2. Grozījumi stājas spēkā 2016. gada 15. augustā.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošie saistošie noteikumos bija jāveic 
redakcionālie precizējumi, lai tie būtu precīzāk 
piemērojami un neaptvertu pārāk plašu mērķauditoriju, 
veiktie grozījumi nemaina spēkā esošo saistošo 
noteikumu būtību.

Saistošo noteikumu  projekta  
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Grozījumi detalizētāk nosaka kārtību publiskās 
tirdzniecības veikšanai un organizēšanai Pāvilostas 
novadā, nosakot šīs funkcijas izpildes kārtību un sniedzot 
iedzīvotājiem informāciju par nepieciešamo rīcību.

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Grozījumi detalizētāk nosaka pašvaldības nodevas likmi 
par tirdzniecību publiskās vietās

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Tirdzniecības nodevas maksātāji papildinās pašvaldības 
budžetu.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 
personām Pāvilostas pilsētas administratīvajā teritorijā. 
Noteikumi sakārtos tirdzniecības sistēmu novadā.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Ir noteikta iesniegumu izskatīšanas un lēmuma 
pieņemšanas kārtība.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  
Saistošie noteikumi sagatavoti

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 4. punktu un 12.05.2010. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību”
9. punktu. 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  Saistošo 
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots www.pavilosta.lv 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
3) prognozējamības un stabilitātes principu. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 

0.2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.
1.3. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā 

īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā 
īpašuma nodokļa likme ir: dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru 
lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), 
ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

a) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro,
b) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro,
c) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715 euro.
1.4. Saistošie noteikumi nosaka jaunu kārtību, kādā Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes dzīvokļa īpašumā sastāvā 

esošai ēkas daļai, kuras funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājā, divu vai vairāku dzīvokļu mājām,ja 
dzīvojamā platība ir mazāka par 40 m2,  kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana.

Saistošie noteikumi paredz, ka samazinātas nodokļa likmes 0.2–0.6% apmērā piemēro tikai objektos, kuros dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas 
pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Konstatēts , ka pašlaik Pāvilostas novadā  novada pašvaldībā ir 359 mājas un 30 dzīvokļi, kuros dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.

Parasti šādas mājas un  dzīvokļi vai nu netiek izīrēti, vai arī dzīvokļa īpašnieks nedod atļauju īrniekam deklarēt savu dzīvesvietu, veidojas situācija, personām, kuras vēlētos 
deklarēt dzīvesvietu Pāvilostas novadā un maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli pašvaldības budžetā, šāda iespēja ir liegta.

Ņemot vērā iepriekšminēto, samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 0.2–0.6% nosakāma tikai par objektiem, kuros uz taksācijas gada 1. janvāri dzīvesvietu dekla-
rējuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi. Šāds regulējums saskan ar pašvaldības līdzšinējo politiku attiecībā uz iedzīvotāju motivēšanu deklarēt savu dzīvesvietu Pāvilostas  
novadā, tādejādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus budžetā.

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1. panta otrās daļas 2. punktu, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes, pašvaldība var piemērot 
teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas principu, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto nodokļa likmi savas teritorijas attīstības veicināšanai un sakārtošanai.

1.5. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.7. daļā paredzēts, ka samazināta likme piemērojama likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem ko-
mersanta īpašumā esošiem objektiem, ja tie ir izīrēti dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Saistošajos noteikumos šis nosacījums 
attiecināts ne tikai uz komersantu īpašumā esošajiem objektiem, kuros dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet arī uz 
citām juridiskām personām, kā arī ārvalstu komersantiem un ārvalstu komersantu pārstāvniecībā.

Šo saistošo noteikumu izpratnē:
1) Ar zemesgrāmatā nostiprinātām īres tiesībām saprot tikai zemesgrāmatā reģistrētos īres līgumus. Saistošo noteikumu izpratnē līgumiskās attiecības, kas izriet no 

nomas vai citiem (piemēram patapinājuma) līgumiem, netiek atzītas par tādām, kas nodibinātas ar mērķi izīrēt objektu dzīvošanai. Faktiskais objekta izmantošanas veids 
pašvaldībai nav jāvērtē.

2) par dzīvojamām mājām (telpu grupā) uzskata ēkas (telpu grupas), kurām nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids atbilst 
normatīvajos aktos par būvju klasifikācijas nodaļai „Dzīvojamās mājas”;

3) ja dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, tad dzīvokļa īpašumā ietilpstošā ēkas daļa uzskatāma par atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, savukārt, ja 
tā nav sadalīta dzīvokļa īpašumos, par nekustamā īpašuma nodokļa objektu uzskatāma visa dzīvojamā māja;

4) objektiem, kuriem likmju piemērošanu neregulē saistošie noteikumi – telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagra-
biem, noliktavām un saimniecības telpām), valsts, pašvaldību vai pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošiem objektiem, nedzīvojamām ēkām vai to daļām, 
telpu grupām, kuru lietošanas veids nav saistīts ar dzīvošanu, u.c. tiek piemērots likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes. 1.6. Likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta pirmā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1.5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai 
gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 1.5% apmērā gadījumā, ja objektā dzīvesvietu nav deklarējušas per-
sonas, kas ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi;

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un 
gadījumos, kad nekustamajā īpašumā ir konstatēta patvaļīga būvniecība.

2.4. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no:
a) likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešās daļas, kas nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus notei-

kumus, b) likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešās daļas, kas nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Pieņemot saistošos noteikumus par NĪN objektiem, kuriem tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, ietekme uz budžetu būs 33090 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu – nodokļa maksātājus, kuriem atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek piemēroti 
nodokļa atvieglojumi.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Institūcija, kurā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var vērsties noteikumu piemērošanā ir Pāvilostas novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas netika veiktas, iedzīvotāju sapulcēs informācija tika nodota un komisijas sēdē nolemts, katram īpašniekam , kura īpašumā nav deklarēta persona nosūtīt 
informatīvu paziņojumu par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā 2017. gadā.



APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 30.06.2016.  sēdes protokolu Nr. 9., 17.§

Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošie noteikumi Nr. 6

„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 13
„PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS, TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU UN NODEVU PĀVILOSTAS NOVADĀ””

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās  daļas 4. punktu  
un 12.05.2010. Ministru kabineta  noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un  tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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    NOTIKUMI

Jūlijā pašvaldības policija veica šādus darbus:
  Sastādīti 10 protokoli par automašīnas novietošanu Baltijas jūras krasta 

kāpu aizsargjoslā. Pārkāpumi konstatēti Akmeņragā un Strantē. Izrakstīti sodi 
par kopējo summu 660,00 EUR.

  Sastādīti 5 Vērgales pagastā un 2 Pāvilostā administratīvo pārkāpumu 
protokoli par nesakoptu īpašumu. Iesāktas administratīvās lietvedības. Vainī-
gie tiks uzaicināti uz administratīvo komisiju.

  Sastādīti 16 administratīvo pārkāpumu protokoli par automašīnas no-
vietošanu zem aizliedzošās ceļa satiksmes zīmes „Apstāties aizliegts”. Sodu 
summa sasniedz 640,00 EUR.

  Konstatēja, ka Pāvilostā nepilngadīgs jaunietis atradās lielā alkohola rei-
bumā. Jaunietis tika nodots mediķu aprūpē.

  Pāvilostā vienam vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma proto-
kols par sabiedriskā pasākuma traucēšanu pludmalē.

  Pāvilostā sastādīti 2 protokoli vīriešiem par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibuma stāvoklī.

  Notikušie Pāvilostā Zvejnieku svētki un festivāls „Zaļais Stars” pagāja 
kopumā bez pārkāpumiem.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

2016. gada jūlijā

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūlija mēnesī piešķirts 19 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 5 ģimenēm pie-

šķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts 
veselības aprūpei, 2 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 ģimenei pabalsts 
jaundzimušo aprūpei, 3 personām piešķirti asistenta pakalpojumi.

Iedzīvotāju zināšanai
*) bērnu centrs „Krams” būs atvērts no 23. augusta;
*) Sakas Saieta namā ir lietoto apģērbu jauns papildinājums. Griezties darba 

dienas pirmdienās un trešdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00;
*) ģimenes, kurās ir skolēni un kurām ir nokārtota trūcīgas ģimenes izzi-

ņa, lūdzu griezties pie sociālā dienesta darbinieces Sakā pēc skolas piederumu 
pakām.

Atvaļinājumi augustā:
  Sintija Eizengraudiņa – no 1. augusta līdz 14. augustam;
  Vizma Alseika – no 10. augusta līdz 26. augustam;
  Gunita Citskovska – no 25. jūlija līdz 22. augustam;
  Inese Kalugina – no 25. jūlija līdz 22. augustam.

Sociālā dienesta vadītāja 
Ildze Balode

Godājamie vecāki 
un bērnu aprūpētāji!
Domāsim par mazgadīgo bērnu drošību, ne-

pakļausim apdraudējumiem viņu veselību un 
dzīvību, atstājot tos bez uzraudzības. 

Atgādinām, ka mūsu valsts likumi nosaka –
vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns no-
dots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu 
gadu vecumam bez pieaugušo vai personu ne 
jaunāku par 13 gadiem klātbūtnes. Ja vecāki vai 
persona, kuras aprūpē bērns nodots, nevar no-
drošināt, ka bērns līdz septiņu gadu vecumam 
viņu prombūtnes laikā atrodas uzticamas per-
sonas klātbūtnē, viņiem ir pienākums nodro-
šināt bērna uzraudzību pie bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzēja bērna dzīvesvietā vai citā 
bērna uzraudzībai paredzētā vietā, vai pie bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu vai bērnu in-
terešu izglītības programmu.

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu 
vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarī-
juši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, admi-
nistratīvā komisija izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz septiņdesmit euro. Par tādām 
pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek 
naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt desmit 
euro.

Pāvilostas novada 
              bāriņtiesa

Ugunsdzēsības starti 
Valmierā!

30. jūnijā Valmierā notika Republikas jaunatnes čempionāts ugunsdzēsības 
sportā.

Tajā ar labiem panākumiem startēja arī mūsu novada jaunie ugunsdzē-
sēji, 4×100 m ugunsdzēsības stafetē izcīnot 3. vietu un 3. vieta tika izcīnīta arī 
vingrinājumā izvēršanās no motorsūkņa.

Tāpat personīgie rekordi tika sasniegti vingrinājumā 100 m šķēršļu joslas 
pārvarēšanā, izskrienot no 20 sekundēm.

Paldies par atbalstu novada domei, puišiem par ieguldīto darbu un Jurim 
Helmšteinam par atbalstu un ziedoto laiku inventāra sagatavošanā!

Alfrēds Magone

„Jauniešu istabā” notikušās aktivitātes jūlijā:
  Katru pirmdienu plkst. 18:00 spāņu valodas nodarbības
  Katru otrdienu – pārgājieni

Pārgājieni noritējuši gan uz bijušo alus brūža teritoriju, gan 
uz Lokatoru kalniem, gan D mola pludmalē, gan tika organizēts 
pārgājiens Akmensrags–Pāvilosta, kura laikā tika apskatīta arī 
Akmens raga bāka no iekšpuses un skats no bākas virsotnes.

  Katru trešdienu „Jauniešu istabas” pagalmā plkst. 22:00 no-
tiek Kino diskusiju vakari, kuru laikā tiek skatītas dažādu žanru 
filmas.

Citas aktivitātes:
01.07. Orientēšanās spēle.
08.07. Tika izgatavoti lidojošie pūķi.
21.07. Norisinājās tikšanās ar Mākslas skolas skolotāju Initu 

Zingniku, kur skolotāja sniedza dažādus padomus smilšu skulptū-
ru veidošanā.

22.07. „Bibliokuģis” „Krišjānis Valdemārs” pasākuma apmeklē-
jums Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

23.07. Smilšu skulptūru izgatavošana Pāvilostas pludmalē. „Za-
ļais Stars” festivāla ietvaros Pāvilostas novada jauniešu izgatavotā 
skulptūra „Atslēga” ieguva 1. vietu. Skulptūru veidoja Elizabete Ki-
ričenko, Daniels Zundmanis, Aleksandrs Protopovičs, Klāvs Pauls 
Vējkājs, Jānis Ūdriņš un JLS Sintija Spriņģe.

28./29.07. Radošo skulptūru veidošana un dekorēšana.

Augustā plānotie pasākumi:
Katru pirmdienu plkst. 18:00 spāņu valodas nodarbības.
Katru otrdienu – pārgājieni.
Katru trešdienu „Jauniešu istabas” pagalmā plkst. 22:00 Kino 

diskusiju vakari, kuru laikā tiek skatītas dažādu žanru filmas.

Pirmā rindā no kreisās: Markuss Gedmins, treneris Alfrēds Magone, Haralds 
Mucenieks. Otrā rindā no kreisās: Reinis Trofimovs, Valters Pirktiņš, tehniskais 
cilvēks Juris Helmšteins, Jānis Almanis un Artis Štālbergs.

Aicinām pieteikties jautrajam laivu braucienam
Sakas upes regate „Pāvilostas asaka’’ 27. augustā

no Tebras un Durbes satekas vietas līdz TIC (~8km).
Laivošanas maršrutā veiksim dažādus uzdevumus un piedalīsimies jautros piedzīvojumos.

Glābšanas vestes visiem dalībniekiem obligātas!
Dalībnieku komandas aicinātas parūpēties par komandas nosaukumu, noformējumu, 

apģērbu – tā, lai pašiem un citiem būtu jautri!

Dalībnieki aicināti pieteikties līdz š. g. 19. augustam 
pa tālruni 29121894 (TIC)

11:00  Pulcēšanās pie TIC (autobuss visus nogādās pie starta vietas)
11:20  Iesildīšanās atrakcijas pirms brauciena
12:00  Norādījumi par laivošanu un starts no Tebras un Durbes satekas vietas līdz 
  Pāvilostas novada TIC
15:30  Garšīgs pārsteigums pie TIC
16:00–16:30 Netradicionālo peldlīdzekļu parāde no muzeja līdz TIC
16:30  Laivošanas un netradicionālo peldlīdzekļu parādes apbalvošana un 
  Eksperimentu šovs un izrāde pie TIC
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FOTOKONKURSS 
„PĀVILOSTAS NOVADS 2016”

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties fotokonkursā „Pāvilostas novads 2016”, no šā gada 
1. jūlija līdz 30. septembrim, iesūtot fotogrāfijas, kas uzņemtas no 2015. gada 16. septembra līdz 
2016. gada 30. septembrim. 

Konkursa mērķis ir veidot un popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās 
iemūžināmi notikumi, svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti, ainavas un dabas skati. Fotokonkursa 
labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma mājas lapā www.pavilosta.lv

Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2016. gada 18. novembrim 
veltītajos svinīgajos pasākumos.

Fotogrāfijas iesūtāmas uz e-pastu tic@pavilosta.lv vai iesniedzamas Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā  (Dzintaru ielā 2, Pāvilostā) USB zibatmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā 
formātā.

Konkursa norises kārtība (nolikums) un dalībnieku anketa ir publicēta arī novada mājas 
lapā www.pavilosta.lv, kā arī visa informācija pieejama arī Pāvilostas novada TIC Dzintaru ielā 
2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, pa tel. +371 63498229, +371 29121894 vai e-pastu:  
                                                                                                                                               tic@pavilosta.lv.

Konkursa tēma ir „Pāvilostas no-
vads 2016”. Konkursā drīkst iesniegt 
fotogrāfijas, kuras uzņemtas no 2015. ga-
da 16. septembra līdz 2016. gada 
30.  septembrim Pāvilostas novadā. Fo-
togrāfijās vēlams atspoguļot notikumus, 
tradīcijas, svētkus, dabas skatus un aina-
vas, aktivitātes, tūrisma objektus.

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

Konkursa dalībnieki
Konkursā kā dalībnieks var pie-

dalīties jebkurš cilvēks, kas konkursa 
darbus iesniegs atbilstoši nolikumā 
norādītajām prasībām kopā ar aiz pil-
dītu dalībnieka anketu, apliecinot 
piekrišanu konkursa nolikumam. Kon-
kursā nedrīkst piedalītes Pāvilostas no-
vada TIC darbinieki un viņu radinieki. 
Konkursa dalībnieki nevar būt konkur-
sa komisijas locekļi.

Konkursa norise un darbu vēr-
tēšana:

1. Lai piedalītos konkursā dalīb-
nieks iesniedz paša radītas melnbaltas/
krāsainas fotogrāfijas, aizpildītu un pa-
rakstītu dalībnieka anketu (Pielikums 
Nr. 2);

2. Iesniedzot fotogrāfijas un dalīb-
nieka anketu fotogrāfiju iezniedzējs 
norāda informāciju par sevi – vārdu, 
uzvārdu, kontakttelefonu, vecumu un 
e-pasta adresi un iesniedzamo fotogrā-
fiju nosaukumus.

3. Jebkuram no konkursā iesnieg-
tajiem darbiem jābūt saistītam ar kon-
kursa tēmu „Pāvilostas novads 2016”.

4. Viens autors maksimāli var 
iesniegt  30 fotogrāfijas.

5. Fotogrāfijas nedrīkst būt kombi-
nētas un nav pieļaujama montāža.

6. Netiks eksponētas fotogrāfijas, 
kuras ietvers pornogrāfiju, kriminā-
lu raksturu vai neveselīga dzīvesveida 
(smēķēšana, alkohola vai narkotiku lie-
tošana) ainas.

7. Datorprogrammu izmantošana ir 
pieļaujama, ja tā tiek izmantota, lai iz-
labotu fotoaparāta radītas kļūdas;

8. Tiek sastādīta un apstiprināta ko-
misija, kas veic vērtēšanas darbu (Pieli-
kums Nr. 1).

9. Konkursa uzvarētājus komisija 
noteiks kopīgā sapulcē, izvēloties labā-
kās fotogrāfijas.

10. Vērtēšanas komisijai vērtēšanas 
procesā un pirms iesniegto fotogrāfiju 
vērtēšanas nav iespēja noskaidrot da-
lībnieku personības.

11. Fotogrāfiju vērtēšana notiks trīs 
kārtās.

12. 1. kārtā vērtēšanas komisija sa-
ņem visu dalībnieku fotogrāfijas, uz 
kurām tiks norādīts fotogrāfijas no-
saukums, kuru iesniedzis konkursa 
dalībnieks. 2. kātā vērtēšanas komisi-
ja izvērtē fotogrāfijas – piešķirot 1 vai 

0  punktus. Punkti tiek piešķirti izvēr-
tējot atbilstību foto konkursam Foto-
grāfijas, kuras iegūst 3 punktus iekļūst 
nākamajā kārtā. 3. kārtā konkursa ko-
misija izvērtē fotogrāfijas. No 3.  kārtā 
iekļuvušajām fotogrāfijām, katrs ko-
misijas dalībnieks izvirza savas favorīt-
fotogrāfijas – pirmajai vietai piešķirot 
3  punktus, 2. vietai – 2 punktus un 
3.  vietai – 1. punktu. Tiek noteiktas 
1., 2., un 3. vietas ieguvēji pēc iegūto 
punktu skaita. Fotokonkursa komisija 
drīkst piešķirt veicināšanas balvas. Vi-
sas balvas tiek finansētas no Pāvilostas 
novada TIC budžeta.

13. Pēc uzvarētāju noteikšanas, ko-
misija drīkst iepazīties ar dalībnieku 
sarakstu.

14. Konkursa organizētājiem ir 
tie sības diskvalificēt darbu, ja tas nav 
iesniegts  nolikumā noteiktajā termiņā, 
daļēji vai pilnībā neatbilst nolikuma 
noteikumiem.

15. Konkursam iesūtītās fotogrāfijas 
tiks vērtētas, ņemot vērā atbilstību no-
likumam.

16. Pāvilostas novada tūrisma in-
formācijas centrs, pēc komisijas vērtē-
juma, piešķir dāvinājumu 3 labākajiem 
fotogrāfiju autoriem.

17. Visi konkursa dalībnieku iesnieg-
tie darbi paliek konkursa organizatoru 
īpašumā, kas iegūst bezmaksas lieto-
šanas tiesības fotoattēliem un digitāla-
jiem failiem, kurus iesniedzis konkursa 
dalībnieks. Tie var tikt izmantoti pēc 
saviem ieskatiem Pāvilostas novada tū-
risma informācijas centra un Pāvilostas 
novada pašavaldības izdotajos un vei-
dotajos prezentācijas materiālos.

18. Fotogrāfijas konkursam ir iesnie-
dzamas nesamazinātā elektroniskā jpg 
formātā sūtot tās uz e-pasta adresi: tic@
pavilosta.lv, ar norādi „FOTO KON-
KURSAM” vai personīgi nogādājot 
Pāvilostas novada tūrisma informāci-
jas centrā USB zibatmiņas vai CD datu 
nesējā.

19. Konkursa dalībnieks, iesnie-
dzot darbus konkursa organizētājam 
un parakstot pieteikumu, apliecina, ka 
piekrīt visiem iepriekšminētajiem pun-
ktiem foto konkursa Nolikumā.

20. Iesniedzot fotogrāfijas konkursa 
dalībniekam ir jāievēro fizisko personu 
datu aizsardzības likums attiecībā uz 
nofotorgrāfētajām personām.

21. Foto konkursa kopējā balvu fon-
da vērtība ir EUR 75,00 (septiņdesmit 
pieci eiro, 00 centi). Balvas tiek finan-
sētas no Pāvilostas novada Tūrisma in-
formācijas centra budžeta.

22. Pretendents, kas konkursa kār-
tībā tiek atzīts par uzvarētāju (pirmā 
vieta), saņem naudas balvu EUR 35,00 
(trīsdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā, 
atzinības rakstu, novada kalendāru un 
ziedus.

23. Otrās vietas ieguvējs saņem 
naudas balvu EUR 25,00 (divdesmit 

pieci eiro, 00 centi) apmērā atzinības 
rakstu, novada kalendāru un ziedus.

24. Trešās vietas ieguvējs saņem 
naudas balvu  EUR 15,00 (piecpadsmit 
eiro, 00 centi) apmērā, atzinības rakstu, 
novada kalendāru un ziedus.

Konkursa komisijas tiesības un 
pienākumi:

25. Vērtēšanu veic ar novada domes 
lēmumu apstiprināta komisija 5 cilvē-
ku sastāvā.

26. Komisijai ir tiesības:
26.1. pieaicināt komisijas darbā 

speciālistus vai ekspertus;
26.2. neizskatīt piedāvājumus, kas 

neatbilst konkursa Nolikuma prasī-
bām;

26.3. pieprasīt papildus informāciju 
no pretendentiem, kas piedalās kon-
kursā;

26.4. piešķirt atsevišķas veicināša-
nas balvas.

27. Komisijas pienākumi:
27.1. izskatīt pretendentu iesniegtos 

fotoattēlus;
27.2. noteikt konkursa uzvarētājus 

un sadalīt konkursa naudas balvas.
Papildus informācija:
Pāvilostas novada tūrisma informā-

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

Fotokonkursa – norises laiks:
Fotokonkurss notiek no 2016. gada 

1. jūlija. Fotogrāfijas var iesniegt līdz 
2016. gada 30. septembrim plkst. 16.00.

Rezultātu paziņošana un labāko 
darbu autoru apbalvošana:

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju ga-
lerija būs apskatāma mājas lapā www.
pavilosta.lv

Rezultātu paziņošana un konkur-
sa uzvarētāju apbalvošana notiks 
2016.  gada 18. novembrim veltītajos 
svinīgajos pasākumos.

Pielikums Nr. 1. Konkursa „Pāvil-
ostas novads 2016” vērtēšanas komi-
sija.

Komisijas priekšsēdētāja:
Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centra vadītāja Mairita TUMPELE

Komisijas locekļi:
Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS
Ziemupes/Vērgales TIC vadītāja 
Daina VĪTOLA
Mākslinieks Andris PAIPA
Fotogrāfs Varis SANTS
Pāvilostas jahtu ostas uzraugs/ foto 
entuziasts 
Ģirts VAGOTIŅŠ-VAGULIS

Pielikums Nr. 2 DALĪBNIEKA ANKE-
TA fotokonkursam „Pāvilostas novads 
2016” atrodama www.pavilosta.lv un 
Pāvilostas novada TIC (Dzintaru ielā 2, 
Pāvilostā). 

Nolikums fotokonkursam „Pāvilostas novads 2016”

Vērgales evaņģēliski luteriskās 
draudzes 469 gadu dibināšanas 
un 20 gadu atjaunošanas svētki

VĒRGALES BAZNĪCA
Pēc avotos un arī literatūrā pieejamām ziņām, Vērgales baznīcu 1597. gadā di-

binājis toreizējais Vērgales /Virgenare/ īpašnieks Gerhards fon Nolde /Gerhard von 
Nolde/. Pirmā baznīca bijusi darināta no koka materiāliem, celta „pie trīs ozoliem”.

1597. gadd 12. oktobra Noldes testamentā minēts, ka dibināta Vērgales mācī-
tājmuiža, kurai novēlēta zeme. Tā atradusies aiz tagadējām „Štrausu” mājām Mel-
dijas upītes /arī Kapupe, Krogupe/ krastā.

G. Noldes testamenta 7. punktā norādīts, ka līdz ar Vērgales baznīcas uzcelšanu 
noteikts arī mācītāja atalgojums – 20 florīnu gadā. 9. punktā teikts, ka līdz ar mā-
citāja zemi un siena pļavu pienākas vēl viena zemnieku saimniecība, gadā 30 pūri 
rudzu, 30 pūri miežu un 30 pūri auzu mācītāja iztikai /LVVA, fonds 4011, apraksts 
2, lieta 348, 178. lpp/.

Par baznīcas būvvēsturi 17. un 18. gs. ziņu nav.
1841. g. baznīca tika parbūvēta un remontēta – tai ir paaugstinātas sienas, 

paplašināti logi, uzcelts tornis, parbūvēts galvenās ieejas portāls. Līdzekļus devis 
Ernsts fon Bērs.

Minētais gaduskaitlis redzams torņa vējrādī un portāla ģērbonī virs ieejas tor-
nī, kurā Bēru dzimtas simbols divi lāči un uzraksts: Diese Kirshe ernenerte zur Ehre 
Gottes Ernst v. Behr in Jahre 1841.

Boriss Vipevs grāmatā „Latvijas māksla baroka laikmetā” /Rīga 1937. g. Valtera 
un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 90. lpp./ sīki apraksta Vērgales baznīcas 
iekārtas vērtējumu manierisma jeb agrā baroka posma noslēgumam Latvijā, 
pieskaitot to kopā ar Kuldīgā esošo sv. Katrīnas baznīcas iekārtojumu.

1843. gada LVVA fonda 629, apraksts 1, lieta 2325, 218. lpp. materiālā 
atrodamas ziņas, ka Vergales baznīca ir ļoti labā stāvoklī un baznīcas patrons šajā 
laikā ir Ernsts fon Bērs.

1843. g. 27. oktobra ziņojumā Kurzemes ev. lut. Konsistorijai Piltenes pāvests 
P. Hagenbergers raksta: „Vērgales īpašnieks Ernsts fon Bērs Vērgales baznīcai 
dāvinājis apzeltītu sudraba kausu 60 rubļu vērtībā /LVVA, fonds 629, apr. 1, lieta 
2349, 14. lpp./

1842. g. baznīcā iekārtotas Liepājā būvētas Kārļa Pētera Hermaņa ērģeles.
1904. gadā pēdējais Vērgales īpašnieks barons Dītrihs fon Bērs pilnībā atjauno 

baznīcu, veic plašus būvdarbus, remontdarbus, atjaunojot baznīcu 1841. g. izskatā. 
Pārkrāso baltā krāsā kanceli, pārkārto altāri, tajā ievieto jaunu altārgleznu. To 
darinājis itāļu gleznotājs Rebēnijs, bet 1841. g. altārgleznu „Kristus pie krusta” 
gleznojis Šteimans.

Skaists bijis griestu gleznojums – zilas debesis ar baltiem mākoņiem. Sienas 
rotātas ar lilijas ziedu ornamentiem, saistītiem ar krusta formu. Vecie ļaudis 
stāstījuši, ka viens zieds nokrāsots otrādi – redzams vecās fotogrāfijās, lai vērgalnieki 
atceras negodīgi lauzto līgumu ar meistaru. Vērgalnieki atteikušies maksāt norunāto 
summu, uzskatot, ka darbs veikts īsā laikā, tāpēc samaksa ir par lielu.

1947. gada oktobrī baznīca tiek slēgta, draudzei atņemta. 1948. gada 8. novembrī 
ēka pāriet Vērgales Izpildu komitejas īpašumā. Altāra trauki, grāmatas atrodoties 
Izpildu komitejas rūpīgā glabāšanā.

1949. gada augustā Arhitektūras pārvaldes Pieminekļu aizsardzības daļas 
uzdevumā uzmērīja, veica fotofiksāciju, sastādīja sīku aprakstu arhitektūras 
students J. Kramēns, secinājums: ēka un tās iekārta ir labā tehniskā stāvoklī.

Baznīca, paliekot bez apsardezes, apkopšanas, tiek bojāta, aplaupīta, izde-
molēta.

1966. gada 3. augusta ekspedīcijā Imants Lancmanis apsekojis Vērgales baz-
nīcu, pētījis arī kapenes /līķu pagrabu/. Tās aizbērtas 1840./41. gadā. Zārki 
atradušies divās kārtās, kopā ap 20–30, uz kapenēm vedušas kāpnes /Rundāles pils 
muzeja Zinātniskais arhīvs, RPN ZA Nr. 108,1/.

Ar I. Lancmaņa palīdzību Rundāles pilī saglabāti vērtīgi Vērgales baznīcas 
eksponāti – altārglezna „Kristus pie krusta”, Svētā vakarēdiena sudraba kauss, vīna 
kanna, Bībele /1738. gads/, altāris, kancele /17. gs. beigas/. Visi minētie  eksponāti 
pēc baznīcas atjaunošanas atdoti atpakaļ.

Ar 1935. gada 22. marta lēmumu Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes 
dokumentā rakstīts – Vērgales baznīca kopā ar iebūvēto iekārtu, kanceli, altāri 
ierakstīti valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā.

1985. gadā, it kā drošības apsvērumu dēļ, baznīca tiek nojaukta. Kultūras 
ministrijai nekas netika ziņots, atļauja nojaukšanai nav tikusi dota. Liepājas 
rajona Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībai ziņoja vietējie iedzīvotāji. Tai 
iejaucoties, baznīcas likvidāciju apturēja, palika neskarts tornis un viena siena.

Tika rakstītas vēstules Arnoldam Ernstsonam /bijušais mācītājs Vērgales –
Cīravas draudzē no 1935. gada/ uz Sanfrancisko. Sākās plaša sarakste ar Latvijas 
valdību, Kultūras ministriju, Rīgas Restaurācijas biroju, A. Gorbunovu, I. Ziedoni, 
R. Paulu, A. Cīruli, E. Veidemani, A. Prēdeli, K. Gailīti, Vērgales pagasta Izpildu 
komitejas priekšsēdētāju G. Akerfeldi, rakstīja Z-Kalifornijas draudzes priekšnieks 
Gvido Bergamanis, rakstnieks Jānis Klīdzējs, Arnolds Ernstsons.

1991. g. 17. martā atjauno Vērgales evaņģēliski luterisko draudzi.
1991. gada 13. maijā Vērgales pagasta IK priekšsēdētāja G. Akerfelde vēstulē 

Rīgas restaurācijas biroja direktoram Aigaram Ulmanim lūdza izgatavot projekta 
tehnisko dokumentāciju Vērgales baznīcas restaurācijai. 1991. g. 27. maijā noslēdz 
līgumu, kurā paredz dokumentāciju pabeigt līdz 1991. g. 31. oktobrim. Līguma 
darba izmaksas tāme 45,6 tūkstoši rubļu. Tiek veikts milzīgs darbs, projekts 
veidots 8. sējumos.

1991. g. 3. novembrī arhibīskapa Kārļa Gailīša vadībā notiek pamatakmens 
iesvēte, ēkas pamatos iegulda kapsulu ar dokumentiem.

Sākas baznīcas atjaunošanas darbi, lielu darbu šeit iegulda Astra Mizēna ar 
palīgiem, Ilmārs Kundziņš, pagasta iedzīvotāji.

Materiālu palīdzību sniedza Sanfrancisko, Z-Kalifornijas ev. lut. draudžu 
locekļi, A. Ernstsons un viņa kundze Eiženija Vītola-Ernstsone.

1996. g. 23. jūnijā Vērgales atjaunotā baznīca tiek iesvētīta. Ir ieradušies tuvi 
un tāli ciemiņi, no ASV Ziemeļkalifornijas ev. lut. draudzes Gvido Bergmaņa 
vadībā, Tekla Kristofere nolasa A. Ernstsona apsveikuma vēstījumu. Baznīcu 
iesvētīja Ainars Jaunskalže, Grobiņas iecirkņa prāvesta vietas izpildītājs, klātesot 
prāvestam Viesturam Pirro, mācītājiem Aidai Prēdelei, Ilmāram Krieviņam, 
Kārlim Ozoliņam.

Šogad Vērgales baznīca 7. augustā atzīmēja piemiņas dievkalpojumā LELB 
Vērgales baznīcas 20 gadu atjaunotni. 

Mirdza Sīpola,Vērgales muzeja direktore, vēsturniece
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SVIN JUBILEJU GRĪŅU DABAS REZERVĀTAM
Pirms 80 gadiem, 1936. gadā, tika dibināts Grīņu dabas rezervāts. Tas ir viens no četriem mūsu 

valsts rezervātiem un otrais vecākais Latvijā. Rezervāts tika izveidots, lai pasargātu unikālo, nepa-
rasti askētisko dabu Piejūras zemienē Rietumlatvijā starp Saku un Vērgali ar virsājiem un Eiropas 
mērogā reto grīņa sārteni. 

Jūlija mēnesī Dabas aizsar-
dzības pārvalde rīkoja vairākus 
pasākumus, lai atzīmētu Grīņu 
dabas rezervāta jubileju – maijā 
Latvijas Dabas muzejā tika at-
klāta fotoizstāde par Grīņu dabu, 
personībām, vēsturi, kas pēc tam 
bija apskatāma arī Pāvilostas no-
vadā, mācību gada noslēgumā 
Pāvilostas novada skolām tika 
piedāvātas mācību ekskursijas 
pa rezervātu, savukārt jūlijā no-

tika jubilejas svinēšanas pasākums ar izstādes atklāšanu Pāvilostas bibliotēkā, kā arī ar došanos 
dabā pieredzējuša dabas eksperta pavadībā, muzicēšanu, spēlēm un citām aktivitātēm dabas mī-
ļotājiem. 

7. jūlijā Pāvilostas pašvaldības izstāžu zālē Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās 
administrācijas direktore Dace Sāmīte izstādes atklāšanas pasākumu atklāja ar vārdiem: „Grūti 
par rezervātu stāstīt tiem, kuri auguši un ilgus gadus tur dzīvojuši, kuri par rezervātu zina daudz 
vairāk, kā visi citi!” Uz pasākumu bija ieradušies liels skaits to ļaužu, kuri tiešām agrāk dzīvojuši 
Grīņos vai viņu senči saistīti ar šo vietu. 

D. Sāmīte prezentācijā 
pastāstīja gan par pašiem 
grīņiem, gan par latgaļu 
integrāciju Kurzemē, kā 
arī par rezervāta rašanos 
un, protams, par pašu 
Grīņu sārteni – par plašo 
ugunsgrēku 1999. gadā, 
kas ļāva atklāt tik brīnišķī-
gu sugu kā Grīņu sārtene.

Pasākuma izskaņā 
D. Sāmīte pateicās tiem, 
kuri līdzējuši izstādes 
tapšanā, nododot Dabas 
pārvaldei vecās un vēs-
turiskās   fotogrāfijas no 

Grīņu rašanās laika, kas ļāvis izveidot šo izstādi. Kā arī aicināja 
visus klātesošos apmeklēt rītdienas un sestdienas pasākumus Grī-
ņu dabas rezervātā. 

Pasākums turpinājās ar neformālām sarunām par un ap Grī-
ņiem un grīņu sārteni.

Nākamā dienā, 8. jūlija vakarā, Graudiņu māju pļavā nestei-
dzīgā, mājīgā gaisotnē varēja gan pamieloties ar bukstiņbiezputru, 
gan ar spēļu un mīklu palīdzību uzzināt ko jaunu par Grīņu dabu, 
gan padziedāt skaistākās dziesmas kopā ar Aiju Niedolu ģitāras 
pavadījumā. Satumstot, iedegās kukaiņu lampas un entomologi 
Voldemārs Spuņģis un Uģis Piterāns skaidroja, kā sauc gaismas 
pievilinātos seškājus. 

Nākamā rīta pārgājienā kopā ar dabas pētniekiem devās ap-
tuveni 20 cilvēku, viņu vidū arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Gerhards un VARAM parlamentārais 
sekretārs Jānis Eglītis. Grīņu sārtene ziedēja krāšņi un bagātīgi. 
Tika apmeklēta arī vieta, kur bijusi koka katoļu baznīca, kas vēlāk 
pārvesta uz Kolku, un Valda Grunska dzimtās mājas „Ceriņi”. 

Grīņu jubilejas pasākums tiešām bija izdevies. Pie „jubilāra” cie-
mos bija atbraukuši aptuveni 60 viesi. Īpašs prieks, ka Grīņu bijušie iedzīvotāji, latgalieši, kuru vecāki 
un vecvecāki līduši Grīņos līdumus jaunsaimniecībās, ko Kurzemē saņēma pirmās Latvijas  brīv-
valsts laikā, bija klāt.  Atmiņu stāsti  un sirsnīgā ieinteresētība piešķīra Grīņu dabas rezervāta svēt-
kiem neformālu, agrāk līdzīgos pasākumos nepiedzīvotu atmosfēru.

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Andra Ratkeviča un
Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Aizsargātajiem lietotājiem par AS „Sadales tīkls” jaunajiem tarifiem būs jāmaksā mazāk
No š. g. 1. augusta stājās spēkā jau-

nie AS „Sadales tīkls” tarifi elektro-
enerģijas sadales pakalpojuma kom-
ponentei maksājumos par patērēto 
elektroenerģiju. Jaunie AS „Sadales 
tīkls” tarifi paredz fiksētas abonenta 
maksas ieviešanu visiem elektroener-
ģijas patērētājiem. Aizsargāto lieto-
tāju grupas par jaunajiem tarifiem 
varēs norēķināties par zemāku cenu. 
Elektrum klientiem informācija par 
tarifa izmaiņām un piemēroto atlaidi 
tiek sniegta www.elektrum.lv, kā arī 
atspoguļota rēķinos. 

AS „Sadales tīkls” jaunais tarifu 
modelis paredz fiksētas abonenta mak-
sas ieviešanu visiem elektroenerģijas 
patērētājiem atbilstoši izmantotajai 
jaudai. Ņemot vērā sociālekonomisko 
situāciju, valstiski ir pieņemts lēmums 
aizsargāto lietotāju grupām par jauna-
jiem tarifiem norēķināties par zemāku 
cenu. Aizsargāto lietotāju apkalpoša-
nas funkcijas Latvijā 2016.  gadā no-
drošina Elektrum, piemērojot klien-
tiem viņiem atbilstošo atlaidi. 

I. Grupas, kas saņem atbalstu un 
pieteikšanās

Atbilstoši likumam, atbalstu norē-
ķiniem par AS „Sadales tīkls” jauna-
jiem tarifiem un patērēto elektroener-
ģiju var saņemt aizsargātie lietotāji: 

 y daudzbērnu ģimenes, kurās ir 
trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie ve-
cumā līdz 18 gadiem. Ja ģimenē ar trīs 
un vairāk bērniem viens vai vairāki 
bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem 
un turpina mācīties, tad arī šī ģimene 
var saņemt atbalstu.

 y personas ar 1. grupas invaliditāti;
 y ģimenes, kuru aprūpē ir bērns 

invalīds vecumā līdz 18 gadiem;
 y trūcīgas un maznodrošinātas 

personas.
Trūcīgām un maznodrošinātām 

personām atbalstam nav jāpiesakās, jo 
nepieciešamo informāciju ik mēnesi 
sniedz pašvaldības sociālais dienests. 
Savukārt daudzbērnu ģimenes, perso-
nas ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes, 
kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā 
līdz 18 gadiem, aicinām aizpildīt pietei-
kumu www.elektrum.lv.

II. Atbalsts norēķiniem par AS „Sa-
dales tīkls” jaunajiem tarifiem

Atbalsts sadales sistēmas pakalpo-
jumu fiksētajai maksai:

 y Ja Elektroenerģijas tirdzniecības 
līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 
1 aizsargātais lietotājs, kam piešķirts 
atbalsts:

Ja līgumā ir 1 objekts ar:
– 1 fāzes pieslēgumu – tiek kompen-

sēta fiksētā maksa par pieslēguma nodro-
šināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar PVN).

– 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsar-
dzības aparāta (IAA) strāvas lielumu 
līdz 16 ampēriem – atbalsts tiek pie-
šķirts EUR 3,872 apmērā (ar PVN). 

– 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas 
lielumu virs 16 ampēriem  – atbalsts 
tiek piešķirts maksai par IAA lielu-
mu: EUR 0,242 par katru ampēru (ar 
PVN). Maksimālais atbalstā iekļauja-
mais IAA lielums ir 32 ampēri. 

Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:
– visiem objektiem ir 1 fāzes pie-

slēgums – tiek kompensēta fiksētā 
maksa par pieslēguma nodrošināšanu 
EUR 1,50 apmērā (ar PVN).

– vismaz vienam objektam ir 
3  fāžu pieslēgums – atbalsts tiek pie-
šķirts maksai par objektu ar lielāko 
IAA: EUR 0,242 par katru ampēru (ar 
PVN). Maksimālais atbalstā iekļauja-
mais IAA lielums ir 32 ampēri. 

 y Ja Elektroenerģijas tirdzniecības 
līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 
vairāki aizsargātie lietotāji:

– trūcīgas un maznodrošinātās 
mājsaimniecības, personas ar 1. gru-
pas invaliditāti, kā arī ģimenes ar bēr-
niem invalīdiem katra saņem atbalstu 
EUR 1,50 apmērā (ar PVN).

 y Ja Elektroenerģijas tirdzniecības 
līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 
vairākas daudzbērnu ģimenes, kam 
piešķirts atbalsts:

– katra ģimene saņem atbalstu 
EUR 4,50 apmērā (ar PVN).

III. Atbalsts par patērēto elektro-
enerģiju

Atbalsts sniedz iespēju katru mē-
nesi  par pirmajām 100 (personām ar 
1. grupas invaliditāti, ģimenēm, kuru 
aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 
18 gadiem, trūcīgām un maznodro-

šinātām personām) vai 300 (daudz-
bērnu ģimenēm) mēnesī patērētajām 
kilovatstundām, kā arī sadales sistē-
mas pakalpojumiem norēķināties par 
zemāku cenu. Pārējās elektrības mak-
sājumu veidojošās komponentes (obli-
gātā iepir kuma komponentes un PVN) 
nemainās. 

Neatkarīgi no atbalsta saņēmēju 
grupas, no 2016. gada 1. augusta elek-
troenerģijas cena ar piemēroto atbalstu 
par pirmajām 100 vai 300 patērētajām 
kilovatstundām ir 0,02542 EUR/kWh 
(bez PVN). 

Informāciju par iespējamo vai pie-
mēroto atbalstu iespējams noskaidrot 
www.elektrum.lv, kā arī sazinoties ar 
Elektrum klientu servisu pa tālruni 
80 200 400.

Papildu informāciju par sadales sis-
tēmas pakalpojuma tarifa izmaiņām 
atrodama www.sadalestikls.lv

Ivita Bidere, AS „Latvenergo”  
Preses sekretāre

Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv
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Pāvilostas 
Mūzikas skolā

Dzintaru ielā 23, Pāvilostā, 
tālrunis 63498253, 

e-pasts:  
muzikas.skola@pavilosta.lv 

 
2016./2017. mācību gada sākums 5. septembrī 

Audzēkņu uzņemšana 5. septembrī 
– Klavierspēlē, Akordeona spēlē;
– Vijoļspēlē, Ģitārspēlē.
Mēs piedāvājam iespēju ne tikai apgūt izvēlēto mūzikas 

instrumenta spēli, bet arī muzicēt klavieru, vijolnieku un ģi-
tāristu ansambļos.

Lai uzsāktu mācības Mūzikas skolā:
 y jāaizpilda iesnieguma skolas veidlapa (tai klāt jāpievieno 

bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa). 
Mācību ilgums 6 un 8 gadi: 
Mācību maksa EUR 7.11 mēnesī, (daudzbērnu ģimenēm 

EUR 5.69). 

No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti:
 y audzēkņi ar invaliditāti; 
 y trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu ieguvušo ģi-

meņu (personu) bērni.

Uz tikšanos!

3. un 4. jūnijā Pāvilostas Mūzikas skola, projekta ietvaros, realizēja projektu „Mazais Kurzemes zonas mūzikas skolu audzēkņu un peda-
gogu ērģeļmūzikas festivāls Pāvilostas novadā”, ko atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā 
Kurzemes kultūras programma”. Pirmajā daļā piedalījās Kurzemes zonas mūzikas skolas no Aizputes, Alsungas, Nīcas un Pāvilostas. Jau-
niem talantiem bija iespēja priecēt klausītājus, muzicējot Sakaslejas, Jūrkalnes un Alsungas dievnamos. Tā bija vienreizēja iespēja iepazīt un 
apgūt ērģeļspēles iemaņas pie ērģeļnieces Līgas Dejus.

Projekta otrā daļa risinājās 22. jūlijā Pāvilostas mūzikas 
un mākslas festivāla „Zaļais stars” ietvaros, kur četriem 
jauniem mūziķiem no Nīcas un Pāvilostas bija iespēja 

būt daļai no komponista Ulda Marhilēviča rīkotā koncerta Sakaslejas baznīcā.
Pāvilostas Mūzikas skolas vārdā vēlos pateikties jauniem dalībniekiem, pe-

dagogiem un atbalstītājiem, kura ietvaros projektu bija iespējams realizēt.

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

PIRMĀ SKOLAS DIENA 
PĀVILOSTAS NOVADA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
1. septembrī plkst. 9:00, skolas aktu zālē
VĒRGALES PAMATSKOLĀ
1. septembrī (sekot līdzi informācijai mājas lapā)
PĀVILOSTAS PIRMSSKOLĀ „DZINTARIŅŠ”
1. septembrī plkst. 10:30, pirmsskolas telpās
VĒRGALES PIRMSSKOLĀ „KASTANĪTIS”
1. septembrī plkst. 9:00, pirmsskolas telpās
PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLĀ
5. septembrī, Mūzikas skolā (sekot līdzi informācijai  
    mājas lapā)
PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLĀ
5. septembrī, Mākslas skolā (sekot līdzi informācijai 
    mājas lapā)

Noslēdzas mazais Kurzemes zonas mūzikas 
skolu audzēkņu ērģeļmūzikas festivāls 

Par izmaiņām 
Swedbank klientu 

tikšanās vietas darbībā
Gluži tāpat kā citviet banku klienti Latvijā, arī Pāvilostā iedzīvotāji arvien biežāk 

savu naudas lietu kārtošanai lieto internetbanku vai zvana uz Swedbank konsultāciju 
centru, tādēļ arvien retāk Pāvilostas domes telpās pie bankas speciālistiem ierodas kāds, 
kuram nepieciešama klātienes konsultācija. Tādejādi sākot ar augustu Swedbank 
klientu konsultācijas Pāvilostas iedzīvotājiem būs pieejamas gan telefoniski, zvanot 
uz bankas Konsultāciju centru pa tālruni 67444444, gan arī Liepājas, Kuldīgas vai 
Ventspils filiālēs. 

Šodien visus bankas pamatpakalpojumus, ko izmantojam ikdienā – naudas 
pārskaitījumus, konta atlikuma pārskatīšanu, PIN koda maiņu, dažādus maksājumus, 
rēķinu apmaksu u.c. var veikt bez fiziskas bankas darbinieka klātbūtnes. Savukārt, 
ja nepieciešama jauna bankas karte, bankai var pieteikt, lai to atsūta pa pastu. Šāds 
sūtījums ir drošs, jo bankas karti var aktivizēt tikai pats kartes īpašnieks. 

Tomēr ir būtiski, lai bankas klientam ir noslēgts Attālināto pakalpojumu līgums, jo 
tad ir iespēja palielināt to pakalpojumu skaitu, kas ir veicami, piemēram, telefoniski. 
Ja esat Swedbank klients, taču jums vēl šāds līgums nav noslēgts, aicinām to izdarīt 
Liepājas vai arī jums tuvākajā Swedbank filiālē.

Ja nepieciešama atbilde uz kādu ar bankas pakalpojumiem saistītu jautājumu vai arī 
vajadzīgs banku speciālista padoms, aicinām droši zvanīt uz Swedbank Konsultāciju 
centru pa tālruni 67444444. Konsultācijas centrs strādā nepārtraukti  – 24  stundas 
diennaktī,  tādēļ iesakām varbūt netērēt naudu transportam, bet savas naudas lietas 
vispirms censties nokārtot ar telefona starpniecību. 
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Kā katru gadu jūlija otrā sestdie-
nā Pāvilostā norisinājās tradicionālie 
Zvejnieku svētki, tikai šogad ir īpašs 
gads, jo tie notika nu jau 80. reizi!

Svētku rīts par spīti iepriekšējām 
laika prognozēm lutināja ar sauli un 
siltu laiku. Tas iesākās ar tirdziņu pie 
ostas, kurā ikviens svētku baudītājs 
varēja iegādāties mājražotāju un amat-
nieku labumus, zivju produkciju, daž-
nedažādas rūpniecības preces, kā arī 
gūt baudu no tirgotāju piedāvātajām 
uzkodām un dzērieniem.

Pašu mazāko svētku apmeklētāju 
priekam tika sarūpētas piepūšamās 
un izklaides atrakcijas, kā arī iespēja 
doties nelielā izjādē ar ponijiem. Un 
kā jau Pāvilostas tradicionālajos svēt-
kos ierasts visas dienas garumā vietējie 
zvejnieki piedāvāja vizināšanos ar laivu 
vai nelielo zvejas kuģīti pa Sakas upi un 
jūru.

Svinot Zvejnieku svētkus Pāvilostā, 
katru gadu ar atceres brīdi pie Piemi-
ņas akmens „Jūrniekiem un zvejnie-
kiem, kuru kaps  jūras dzelmē” Pāvilos-
tas kapsētā tiek pieminēti tie zvejnieki, 
kuri bija īsteni sava aroda pratēji un 
entuziasti. Par to vēlreiz atgādināja do-
mes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
noliekot ziedus piemiņas akmens pa-
kājē. Vienoties kopējā aizlūgumā par 
zvejniekiem un jūrniekiem aicināja 
arī Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila 
evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs 
Andris Brikšķis.

Turpinājumā pašā pilsētas centrā 
ar jauku koncertu iepriecināja tautas 
deju ansamblis „Lielupe” no Jelgavas. 
Bet Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā tika atklāta Annas Lauvas mākslas 
darbu personālizstāde „Pāvilostas stās-
ti gleznās”. Izstāde pārsteidza ar ļoti 
košajām un reālistiskajām krāsām 
uz audekliem, kas ļoti labi atspoguļo 
mūsu jūras zili zaļo nokrāsu un saulrie-
tu burvīgos toņus.  Interesants šķita arī 
fakts, ka māksliniece nekad profesionā-
li nav mācījusies gleznošanu. Vien tik 
daudz, cik skolas laikā vizuālās mākslas 
stundās. Bet jaušams ir jaunās māksli-
nieces dabas dotais talants, kas lieliski 
izpaužas viņas gleznās. Kā atzina pati 

māksliniece, viņai ļoti tuva ir daba, 
to arī visbiežāk cenšas atainot sa-
vās gleznās. Un no 2003. gada, kad 
nejauši mākslinieces ceļš iegriezies 
Pāvilostā, viņa iemīlējusi jūru un 
pašu Pāvilostu. Par šo neparasto 
mīlestību nu jau vairāk kā 10 gadu 
garumā ir arī šīs personālizstādes 
stāsts. Savukārt blakus muzejam 
esošajā laivu mājā ikviens varēja 
izjust skaudro zvejnieku darbu un 
dzīvi, piedaloties radošajā darbnīcā 
„Jūras mezgli”.

Paralēli Zvejnieku svētku kultū-
ras pasākumiem visas dienas garu-
mā pludmalē norisinājās arī Kurze-
mes pludmales futbola čempionāta 
2016. gada 1. posms. Uz pirmo pos-
mu bija ieradušās 7 komandas, kas 
cīnījās par Kurzemes pludmales 
futbola Pāvilostas kausu. Īpašs 
posms kurzemniekiem!  Vairāk par 
čempionātu lasiet 11. lpp.

Kā viens no Zvejnieku svētku 
jubilejas programmas īpašajiem 
pasākumiem bija   dailes teātra 
dziedošo aktieru ansambļa   „Ilga” 
koncerts, kurā aktieru Laura Subat-
nieka, Gundara Silakaktiņa un Alda 
Siliņa izpildījumā ikviens koncerta 
baudītājs varēja gan izdziedāties līdzi, 
gan izdejoties, gan, atbildot uz aktieru 
āķīgajiem jautājumiem, nopelnīt aktie-
ru sniegto fantastisku masāžu turpat 
pludmalē.

Tikai reizi gadā ir tāda diena un 
stunda, kad pats Jūras valdnieks Nep-
tūns un viņa daiļās pavadones – nāras 
izkāpj jūras krastā Pāvilostā, lai klā-
tienē izrādītu cieņu un sveiktu stipros 
zvejas vīrus, kuri sūrā darbā pelna sev 
iztiku. Kā arī tos ļaudis, kuri rūpējas 
par jūras tīrību un saudzē to, lai jūras 
dzelmē Jūras valdnieks mierīgi vadītu 
savas dienas. Tradicionāli arī šogad 
Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana 
notika ar krāšņu Pāvilostas zvejas kuģu 
un laivu parādi. Ar svētku uzrunu klāt-
esošos sveica arī Pāvilostas novada do-
mes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Bet turpinājumā, lai Neptūns pār-
liecinātos, ka Pāvilostā tiešām dzīvo un 
strādā stipri ļaudis un zvejas arods tiek 

turēts cieņā, Jūras valdnieks aicināja vī-
rus piedalīties un savu varēšanu parā-
dīt dažādās sporta aktivitātēs 
zvejnieku stilā.

Svētku dienas vakarpusē 
Upesmuižas parka estrādē par 
godu Zvejnieku svētku 80. ju-
bilejai koncertēja Ivo Fomins 
ar grupu, pirms tam svinīgi 
izskanot Pāvilostas pilsētas 
himnai. Kurzemniekiem jau 
iemīļotās Ivo Fomina dzies-
mas un savdabīgais izpildī-
jums no soliem kājās piecēla 
daudzus klausītājus un pama-
zām deju placis pildījās ar aiz-
vien vairāk dejotāju.

Pēc koncerta ikviens tika 
aicināts palikt lustēties jubi-
lejas ballē ar grupu „Deficīts” 
un Tomasu Kleinu ar pavado-
šo sastāvu – Edgaru Silacērpu 
un Edgaru Šmiukši.

Svētku kulminācija bija 
krāšņais salūts virs Upesmui-

žas parka Zvejnieku 
svētku 80. jubilejas 
reizei par godu! Pēc 
uguņošanas varēja 
turpināties dejas līdz 
rīta gaismai.

 

Pāvilostā svin Zvejnieku svētkus

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: M. Kurčanova

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv 
sadaļā „Fotogalerijas”

Te ir tā vieta, kur atkal un atkal atgriezties aicinās sirds – šīs dzejas rindas noteikti to 
apliecina, jo pirmais Bebes saiets notika 2009. gada 11. septembrī un tā tagad katru gadu. 

Šogad braucām  ekskursijā uz Pāvilostu. Viss sākās ar novadpētniecības muzeja apmeklējumu. Mu-
zeja vadītāja Irina Kurčanova bija gan stāstītāja un rādītāja muzejā, gan  mūsu  gide vairāku stundu 

garumā, iepazīstot Pāvilostu. Muzejs 
un laivu māja, rotu darbnīca-veika-
liņš   un Sv. Pētera – Pāvila evaņģē-
liski luteriskā baznīca, kazarmas un 
mols, pelēkā kāpa un sērfotāji, veik-
parks  un jaunā estrāde un kā tad bez 
zivju veikala apmeklējuma. Paldies 
Irinai par jauko stāstījumu mums 
veltītajām stundām! 

Svētki turpinājās Bebes centrā 
pie Vijas mājām. Bagātīgi klāti galdi, 
smiekli un sarunas, atmiņu stāsti un 
bilžu skatīšanās no iepriekšējā saieta, 

fona mūzika un jau-
kais Ojāra trīs dziesmu 
priekšnesums stundas 
garumā, dejošana un 
ugunskurs, labie lai-
ka apstākļi – priecēja 
visus, kas atbrauca un 
atnāca uz svētkiem. 

Nākošais bebenieku 
saiets pēc gada. Velga 
piedāvāja tikties kultū-
ras namā, bet laikam 
jau paliksim pie Vijas 
pļaviņā. 

Paldies, ka atnācāt 
un piedalījāties, paldies šoferītim Rolandam par uzticību daudzu stundu garumā, paldies Ivaram, 
Aivaram, Druvim un Sarmītei par izpalīdzību!

Ar Jums kopā vienmēr –Velga un Vija

Bebes saiets 16. jūlijā
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Ar skaistu koncertu „Vērgalīte” atzīmē 30. jubileju

Aizrit pirmie 
Saraiķu svētki!

Pāvilostas novada Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs 30. jūlijā atzīmēja savu 30. jubileju! Vērgales Muižas laukumā 
notika koncerts „Dzīvot dzīvi dancojot”, kurā kopā ar gaviļniekiem 
uzstājās arī kolektīva draugi no tuvākām un tālākām Latvijas vie-
tām. Kopumā koncertā piedalījās vairāk nekā 120 dejotāji.   

Deju kolektīvs „Vērgalīte” dibināts 1986. gadā kā jauniešu deju 
kolektīvs, bet no 1998. gada XXII Vispārējiem Dziesmu un XII Deju 
svētkiem kolektīvs startē kā vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērga-
līte”. Kopš 1997. gada rudens kolektīvu vada Kristīne Jaunbrūna un 
šobrīd sastāvā ir 25 dejotāji. No kolektīva pirmsākumiem tajā dejo 
vērgalnieces Anita Sprudzāne un Guna Laumane. 29 gadus dejotāju 
vidū ir Daiga un Ivars Lapiņi. Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Vitrups un kultūras nama vadītāja Velga Freiberga ilggadējiem 
dejotājiem un kolektīva vadītājai jubilejas reizē pasniedza pateicības 
rakstus par nerimstošu dejas mīlestību un pagasta popularizēšanu 
ne vien Latvijā, bet arī pasaulē.

Gadu laikā „Vērgalītē” ir dejojuši daudzi un daļu no viņiem bija 
iespēja redzēt atkal dejojam jubilejas koncertā. Horeogrāfa Ulda Ža-
gatas dejā „Es mācēju danci vest” „Vērgalītes” tagadējam sastāvam 
pievienojās dejotāji, kuri kādreiz dejojuši deju kolektīva sastāvā. Kā 
viņi paši atzina, tas bijis neaizmirstami atkal atgriezties kolektīvā 
un viņi bijuši ļoti priecīgi par mīļo uzņemšanu un palīdzēšanu atkal 
atcerēties deju soļus.  

Jubilejas koncertā kopā ar „Vērgalīti” piedalījās Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”, Liepā-
jas Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvi 
„Kvēle” un „Vaduguns”, Aizputes kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Kurzemnieks” un Babītes novada vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Dārta”. Dejotāji pirms mēģinājumiem un koncerta 
devās iepazīt arī Vērgali, paciemojās muzejā un rakstīja novēlēju-
mus „Vērgalītei”.

Kā ierasts jubilejas reizē, bija arī ballīte, kurā dejotāji un viesi 
lustējās līdz rīta gaismai. Ap pusnakti „Vērgalītei” bija arī negaidīts 
pārsteigums, kad kolektīvu sveikt ieradās draugi no Bikstiem – 
vidējās paaudzes deju koletīva „Bikstenieki” pārstāvji. Kolektīvs 
bija aicināts piedalīties arī koncertā, bet sava pagasta svētku dēļ 

nevarēja ierasties. Lai gan jau 
pusnaktī, taču dejotāji tomēr 
sagādāja pārsteigumu un ieradās.

„Vērgalīte” jau koncerta laikā teica daudzus paldies un vēlas to 
teikt arī rakstiski. Paldies Pāvilostas novada domei, Vērgales pagasta 
pārvaldei, mūsu mammai – Vērgales kultūtras nama vadītājai Vel-
gai Freimanei! Paldies ikvienam, kurš atnāca un bija ar mums kopā 
jubilejas reizē, mēs jutāmies ļoti īpaši un mīlēti! Tiekamies atkal 
koncertos un arī tālākos gadus nesīsim novada un pagasta vārdu 
lepni un raiti! 

Kolektīva „Vērgalīte” vārdā,  Ieva Skābarde   
Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv 

sadaļā „Fotogalerijas”
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23. jūlijā notika pirmie Saraiķu svētki. Svētki sākās ar svētku Dievkalpo-
jumu Saraiķu baznīcā. Pēc tam devāmies ekskursijā uz Akmeņraga bāku. Pa 
ceļam apskatījām smuko glāžu izstādi Ziemupes tautas namā. Pēc atgriešanās 
no bākas baudījām Ilmas sarūpēto skābeņu zupu brīvdienu mājas „Zariņi” 
pagalmā un apskatījām ekspozīciju „Kurzemes zvejnieku sēta”. Saraiķu svētku 
laikā Saraiķu bibliotēka pulcēja savus apmeklētājus uz radošajām darbnīcām. 
Šoreiz apgleznojām jūras izskalotos olīšus un gatavojām burciņu lukturīšus 
svētku vakaram. Apmeklētāji bibliotēkā  varēja arī aplūkot Ilmāra Zatovica 
fotogrāfiju izstādi „Saraiķi no putnu lidojuma”.

Vakarpusē pēc svētku uzrunām sākās zaļumballe, kurā par labu viesu no-
skaņojumu rūpējās Guntis Ēvalds.

Svētki izdevās jauki un sirsnīgi. Dalībnieku bija necerēti daudz, par ko vis-
lielākais prieks. Visa vakara garumā risinājās sarunas par pagājušiem laikiem, 
par šodienu, par bērniem un mazbērniem. Pasākuma ietvaros sveicām arī 
divus sešdesmitgadniekus – bijušo kolhoza „Kopdarbs” priekšsēdētāju Jāni 
Cielavu un Jāni Nelsonu, kuram dzimšanas diena bija tieši svētku dienā.

Vēlos milzīgu paldies pateikt visiem, kuri pielika savu darbu, veltīja savu 
laiku un neliedza padomu, lai svētki izdotos! Liels paldies visiem ziedotājiem 
par materiālo atbalstu! Paldies Cielavu ģimenei par gardo svētku kliņģeri! 
Paldies Rudušu ģimenei par atvēlēto viesu mājas pagalmu! Paldies visiem, 
kuri atnāca un piedalījās! Ļoti gribētos, lai šie svētki kļūtu par ikgadēju tradī-

ciju. Uz tikšanos nākamajā gadā vēl 
kuplākā skaitā!

 
Rakstu veidoja Aina Šteinberga 
un Saraiķu bibliotēkas vadītāja 

 Inguna Kopštāle

2. jūlijā Pāvilostas sieviešu koris „Sīga” devās uz Kul-
dīgu, lai piedalītos Kurzemes Dziesmu svētkos. Pasāku-
mā piedalījās gan folkloras kopas, gan pūtēju orķestri, 
deju kolektīvi un kori no visiem novadiem, vairāk nekā 
2000 dalībnieki. 

No Rātslaukuma visi dalībnieki devās svētku gājienā 
uz pilsētas estrādi, kur notika noslēguma koncerts. Skanī-
gām dziesmām, jautrām dejām un smaidīgām sejām tika 
piepildīta pilsētas estrāde.

Paldies mūsu šoferītim Ilmāram!
 

Kora dalībniece Aija Gertsone

Pāvilostas sieviešu koris piedalās Kurzemes 
Dziesmu svētkos

Francijas valsts televīzija 
 un Pāvilostas dzintars
Francijas valsts televīzijas 5. kanāla radošā darba gru-

pa 6. un 7. jūlijā viesojās Pāvilostā, lai kopā ar pāvilostnie-
cēm Intu Vīganti un Irinu Kurčanovu uzņemtu kārtējo 
sižetu pārraidei „Silence ca paousse” tulkojumā „Klusi 
kaut kas aug”. Režisors Christophe Bourges, operators 
Marks un konsultants – gids Aleksejs Smirnovs filmēja 
mūsu skaisto mazpilsētiņu un iepazina visu par dzintara 
rašanos un iegūšanu Baltijas jūrā. 

 Marita Kurčanova, 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

 No kreisās puses: opertators Marks, režisors Christophe Bour-
ges un konsultants Aleksejs Smirnovs.

Sakarā ar atvaļinājumu  Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkas 
darba laiks no 15. augusta līdz 19. augustam būs:

P.  10.00–13.00/13.30–16.30
O. 11.00–13.00/13.30–16.30
T.  11.00–13.00/13.30–16.30

C. 11.00–13.00/13.30–16.30
P.  10.00–13.00/13.30–16.30
S., Sv. – slēgts
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Jau trešo  gadu jūlija mēnesī Pāvilostā norisinājās mūzikas 
un mākslas festivāls „ZAĻAIS STARS”, kopā pulcējot vairāk kā 
3000 mūzikas baudītāju. 

Festivāla atklāšana notika 22. jūlijā ar īpašu nakts koncertu Sa-
kaslejas baznīcas dārzā.  Kā apgalvo festivāla producents un idejas 
autors Uldis Marhilevičs, uz pirmo festivāla daļu sanāk vietējie – ģi-
menes ar bērniem, sirmgalvji, jaunieši, jo, koncertprogramma ir vei-
dota mums pašiem – vietējiem pāvilostniekiem. Pāvilosta ir kā miera 
osta un tieši šāda sajūta rodas, esot baznīcas dārzā. Nakts koncertā 
muzicēja – Ieva Akuratere, Aivars Hermanis, Jānis Pelše, Dzintars 
Beitāns, Kuldīgas koris „Rāte”, trīs tenori – Nauris Puntulis, Guntars 
Ruņģis, Miervaldis Jenčs, Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņi  un 
daudzi citi. Arī šogad ieeja koncertā bija pret ziedojumiem, kuri tiks 
novirzīti baznīcas atjaunošanai un sakārtošanai.

Pēc sajūtu pārpilnā nakts koncerta nākamajā dienā, 23. jūlijā, 
notika grandiozs koncerts Pāvilostas pludmalē pie Ziemeļu mola, 
kurā uz skatuves kāpa pats Uldis Marhilevičs ar saviem draugiem  – 
Musiqq, Liepājas brāļi un Liepājas māsas, Olga Rajecka, Harijs 
Zariņš&COLT, Viktors Lapčenoks, Aija Andrejeva, CREDO, Blues 
band Roberts Zīle&Co, jautrās mūzikas grupa „MONTANA”, Ainars 
Virga & Buks, vējdēlisti „Bezvējš” un Pāvilostas jaunieši. Festivāla 
otro dienu Pāvilostas pludmalē vadīja atraktīvais un vienmēr 
pozitīvais aktieris – Gints Grāvelis.

Pusnaktī, skanot Pāvilostas himnai, virs moliem atmirdzēja 
svētku salūts, bet turpinājumā kā ierasts festivāls turpinājās ar dejām 
līdz rītam.

Papildus mūzikas baudīšanai, festivāla apmeklētājiem visas 
dienas garumā bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, tai 
skaitā, radošajās darbnīcās, dažādās atrakcijās gan bērniem, 
gan pieaugušajiem, amatnieku tirdziņā iegādāties amatnieku un 
mājražotāju atvestos labumu u.c. Kā arī netālu no jūras, muzeja 
laukumā tika uzstādīta skatuve, uz kuras visas dienas garumā 
muzicēja jaunie mūziķi un pašmāju grupa „Piemare”.

Pāvilostas bibliotēkā festivāla 
ietvaros tika atklāta pāvilostnieces 
Agneses Blaubārdes fotoizstāde 
„Mana vieta”, izstāde būs apskatāma 
vēl visu augusta mēnesi.

Festivāla idejas autors Uldis 
Marhilēvičs un Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristap-
sons visiem festivāla apmeklētājiem 
apsolīja, ka arī nākamgad tiks rīkots 
nu jau ceturtais Pāvilostas mūzikas 
un mākslas festivāls „Zaļais stars”.  

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Trešo rezi notiek 
ZAĻAIS STARS

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
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Senas uguns nakts 2016
Š. g. 27. augusta Turisma sezonas noslegums Pavilosta –  jau 18. reizi – – – – –

–
9:30  Pāvilostas tenisa kortā              Tenisa turnīrs Pāvilostas čempionāta noslēguma posms

11:00  Pie TIC    Pulcēšanās Sakas upes regatei „Pāvilostas asaka’’
Jautrais laivu brauciens no Tebras un Durbes satekas vietas līdz TIC (~8 km) (Līdz satekas vietai aizvedīs autobuss)
Laivošanas maršrutā veiksim dažādus uzdevumus un piedalīsimies jautros piedzīvojumos
Dalībnieku komandas aicinātas parūpēties par komandas nosaukumu, noformējumu, apģērbu – tā, lai pašiem būtu jautri! Glābšanas vestes visiem 
dalībniekiem OBLIGĀTAS! Pasākumam par godu laivu iznomātāji piedāvā īpaši draudzīgas cenas. Pasākumā var piedalīties arī ar personīgajām laivām! 
(Reģistrācija līdz š. g. 19. augustam pa tālr. 29121894)

15:30  Pie TIC   Radošās darbnīcas –  atrakcijas –  lašu zupa
16:00–16:30 No muzeja līdz TIC     Netradicionālo peldlīdzekļu parāde
(Reģistrācija līdz š. g.19. augustam pa tālr. 29121894)

16:30 Pie TIC     Laivošanas un netradicionālo peldlīdzekļu parādes apbalvošana 
•	Eksperimentu  izrāde-šovs  (Brīnumi ir mums visapkārt, tikai jāprot tos ieraudzīt un atklāt. 
Zinātkāre ved pie zināšanām, bet zināšanas rada un izskaidro brīnumus. Interaktīvs priekšnesums ar ūdeni, gaisu un uguni. Pārliecināsimies par zināmu 
vielu neparastajām īpašībām un veiksim eksperimentus ar aukstām gāzēm.)

20:00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā  jaunās ekspozīcijas „Padomju laiki Pāvilostā” atklāšana

21:00 Laukumā aiz kroga „Āķagals” Muzikāls uguns šovs no Fire Spirit
        Brīvdabas kino – filma „Padomju laiki Pāvilostā 50-80 gadi”

22:00 Upesmuižas parka estrādē   Zaļumballe – muzikantu saiets  
 „Kas” – Aizpute, „Ļoti labs iemesls” – Durbe,  „Temperaments” – Vērgale, 

„Piemare” – Pāvilosta, VIA  „Sienāži” – Ugāle, „Liedags” – Alsunga                         

Pasākumā aicināti pieteikties tirgotāji un amatnieki  pa tālr. 29121894
Informācija par pasākumu 29121894 (TIC), 29366112 (Silva), 

par tenisa turnīru 29230995 (Aldis) 

20. augustā no plkst. 14.00 Ziemupes 
jūrmalas stāvlaukumā jau piekto gadu 
norisināsies biedrības „Ziemupīte” organizētie 
mūsu sakņu, piederības un ģimeniskuma 
svētki – atpūtas pasākums „ma-DARA”. 

Atpūtas pasākums „ma-DARA” ir vieta un laiks, kur 
apstājas ikdienas rūpes, ir mirklis, ko baudīt, impulsi, 
kam ļauties, vieta, kur vienkārši būt, mācīties, saklausīt, 
iepazīt un darīt.  Citus gadus godā cēlām tādas vērtības 
kā – Saule, Saknes, Zalktis, šī gada vadmotīvs – Rasa – kā 
neskartas dabas, dvēseles baltuma mērs, kā dziedināšana, 
kā sākuma un rīta simbols, kā ikkatra soļu ceļš un taka 
pasaulē un pēdas, ko atstājam.

Pasākuma apmeklētājus šogad priecēs Katlkalna folk-
loras kopa „Rāmupe”, Ceraukstes folkloras kopa „Lau-
kam pāri”, Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, radošā kopa 
Lata Donga, lietuviešu folkloras kopa „Kurtuove”, „Nepa-
rasts gadījums” no Durbes, flautiste Madara Viļumsone, 
čellists Aivis Gailītis, Jānis Rūcis, Austrasbērni, dze-
jnieces Gunta Šnipke, Jana Egle, Ineta Stadgale, Madara 
Gruntmane, Dace Metēja, Iveta Skapste un vēl... Paralēli 
muzikāliem un dzejiskiem priekšnesumiem norisināsies 
radoša darbošanās un izzinošas sarunas ar meldru, klūgu 
pinēju un meistari Inetu Vēveri, zīmola „Noķerts Liepājā” 

izveidotāju, dzin-
taru un nu jau arī 
akmeņu iemez glo-
tāju Ilzi Vai nov-
sku, mākslinieci 
un spēku zīmju 
pārzinātāju Brigitu 

Ektermani, grāmatas „Savvaļas augu virtuve” autori  
Vairu Kārkliņu.  Un šis nebūt nav viss. Būs vēl daudz 
koša un skanoša. Būs aplūkojama Madaras Mednes 
ilustrāciju izstāde. Par vēdera labsajūtu rūpēsies 
IK „Mums garšo”. 

Kā stāsta Katlkalna folkloras kopas „Rāmupe” 
dalībniece un pasākuma „ma-DARA” krustmāte Gun-
ta Saule: „Ziemupes maDARA ir viens no mūsu ko-
pas laimīgajiem stāstiem – tas, kā mums te patīk, nav 
izstāstāms. Un tas, ko te allaž ieraugām, satiekam, sajūtam, 
arī... Mums viens no vasaras mīļnotikumiem ir maDARA. 
Ar vislielāko prieku būsim šeit šovasar atkal. Tā parasti ir 
īpaša RĀMUPE, kas atbrauc maDARĀ – kopā ar mums 
atbrauc RĀMUPEs un maDARAS draugi, mūsu domu-
biedri, kam patīk vienoties dziesmā un kopsajūtā. Un kā 
šogad tik valdzinoši – rasaspērlīšu, sudrabrasas, zelta rasas 
mirdzuma un skaņas meklējumos un redzējumos.”

Pasākums ir bez ieejas maksas. No un uz Liepāju kursēs 
īpašais pasākuma autobuss, ko nodrošina Pāvilostas no-
vada pašvaldība. 

Vairāk informācijas par dalībniekiem un programmu 
www.facebook.com/pasakumsmadara un 

www.draugiem.lv/pasakumsmadara.

atpūtas pasākums

„ma-DARA”

20. augustā   Ziemupes jūrmalā
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Dzejas dienas

Par savvaļas medījamo dzīvnieku 
postījumiem

Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro 
biodrošības pasākumi, lai neizplatītos ĀCM

Zemkopības ministrijā arvien biežāk tiek saņemta informācija par savvaļas medīja-
mo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Atgādinām, ka Medī-
bu likumā tika veiktas izmaiņas, lai samazinātu šo postījumu apmēru.

Medību likumā noteikts, ka par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un 
zaudējumiem savā īpašumā esošajā zemē ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais val-
dītājs, ja medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam. Ja medību tiesī-
bu īpašnieks medību tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus 
un tiesības nosaka medību tiesību nodošanas līgumā. Attiecīgi pienākumi, atbildība un 
zaudējumu atlīdzināšana par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem tiek realizēta 
civiltiesiskā kārtā saskaņā ar Medību likumu un medību tiesību nodošanas līgumu.

Medību likums nosaka pienākumu īstenot medību tiesības, respektējot gan dabas 
aizsardzības, gan saimnieciskās intereses, kā arī paredz iespēju savvaļas medījamo dzīv-
nieku postījumu gadījumos iesaistīties pašvaldībām, veidojot medību koordinācijas 
komisijas un noteiktā kārtībā lemjot par pasākumiem postījumu samazināšanai gan 
medību iecirkņos, gan teritorijās, kurās medības aizliegtas.

Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu ap-
mēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka 
attiecīgās pašvaldības izveidota medību koordinācijas komisija. 

Komisijas pienākumos ietilpst:
– noteikt postījumu apjomu un postījumu pakāpi;
– izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai;
– aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecī-

bai vai mežsaimniecībai;
– medību tiesību pārņemšanas gadījumā iesaistīt medību tiesību izmantošanā 

medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām.
Komisijai ir tiesības:
– izstrādāt rekomendācijas medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai;
– izstrādāt rīcības plānu, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie 

dzīvnieki var radīt ārkārtas postījumus attiecīgās pašvaldības teritorijā;
– lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (ista-

bas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud 
mājdzīvniekus vai cilvēkus.

Ja ir nodarīti postījumi, zaudējumus atlīdzina saskaņā ar Medību likumu, noteiku-
miem par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinā-
cijas komisijām un medību tiesību nodošanas līgumu (medību līgums).

Medību koordinācijas komisija medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus izvērtē, 
ievērojot zemes īpašnieka, nomnieka vai ganāmpulka īpašnieka iesniegumu par me-
dījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Tāpēc, ja ir radušies savvaļas medījamo 
dzīvnieku postījumi, aicinām vērsties ar rakstisku iesniegumu sava novada medību 
koordinācijas komisijā.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņ-
valstīs – Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā šogad mājas 
cūkām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), Zem-
kopības ministrija (ZM) un Pārtikas un veterinārais 
dienests (PVD) atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku 
īpašniekiem un turētājiem – lai pasargātu mājas cū-
kas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku infekcijas 
slimību, ir stingri jāievēro biodrošības pasākumi. Tie 
jāievēro gan tradicionālo mājas cūku, gan meža cūku 
un eksotisko šķirņu cūku dzimtas dzīvnieku (Manga-
lica, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka, cūku 
dzimtas mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem, 
gan zooloģisko dārzu un „minizoo” turētājiem, kā arī 
visiem, kuri cūkas tur savam priekam kā mājas vai 
ista bas dzīvniekus.

ĀCM ir nāvējošs visiem cūku dzimtas dzīvniekiem!

ZM atkārtoti vēršas pie cūku dzimtas dzīvnieku īpaš-
niekiem un turētājiem, atgādinot par svarīgākajām bio-
drošības prasībām:

– cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, ir jānovērš to 
kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

– nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku no-
vietnēs un barības uzglabāšanas vietās;

– nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aizdomas, ka tiem 
varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;

– cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos 
pļauto zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus, īpaši, ja 
cūku novietne atrodas tuvu mežam;

– cūkām nedrīkst izbarot pārtikas atkritumus;
– kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam pa-

redzēts apģērbs un apavi, kas netiek valkāti ārpus noviet-
nes;

– pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, 
kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas 
pasākumi;

– ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc 
veterinārārsts.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, ko ievē-
rojot ir iespējams pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar 
infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas 

slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības 
pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur 
un audzē cūku dzimtas dzīvniekus, t.sk. dezinfekcijas 
līdzekļu iegādi atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai tu-
rētājs.

PVD inspektori pārbauda biodrošības prasību ievēro-
šanu visās cūku turēšanas novietnēs. Ja tiek konstatētas 
neatbilstības, ņemot vērā slimības bīstamību un straujo 
izplatību meža cūku populācijā, PVD nosaka cūku pār-
vietošanas aizliegumu un tiek noteikts ļoti īss termiņš 
neatbilstību novēršanai. Pēc šā termiņa beigām, ja neat-
bilstības nav novērstas, PVD sāk piemērot administratī-
vas sankcijas, t. sk. naudas sodus.

Ja šajā vasarā netiks konstatēti jauni saslimšanas ga-
dījumi mājas cūkām ar ĀCM, ZM aicinās Eiropas Komi-
siju atcelt 3. ierobežojumu teritoriju, tādējādi atvieglojot 
cūku un cūkgaļas produktu apriti.

Savukārt, ja mājas cūkām tiks konstatēti jauni sa-
slimšanas gadījumi ar ĀCM, 3. ierobežojumu teritorija 
tiks palielināta, kas var radīt plašākus ierobežojumus 
cūkkopības nozarei – gan dzīvu cūku tirdzniecībai, gan 
gaļas un produktu realizācijai. Slimības uzliesmojuma 
teritorijā noteiktu laiku nevarēs pārvietot lauksaimnie-
cības dzīvniekus, visas novietnes tiks pakļautas pārbau-
dēm, PVD sadarbojoties ar Valsts policiju, organizēs 
automašīnu pārbaudes un tiks veikti citi ierobežojoši 
pasākumi.

Dzīvnieku īpašniekiem netiek izmaksāta kompensā-
cija par viņu dzīvnieku novietnē uzliesmojušās dzīvnie-
ku infekcijas slimības radītajiem zaudējumiem, ja PVD 
konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks nav ievērojis biodrošī-
bas un citas normatīvos noteiktās prasības.

Informāciju sagatavoja: 
Kaspars Funts,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis: 67878705

Mob.: 29467772
e-pasts: Kaspars.Funts@zm.gov.lv 

Daudz grāmatu ir sarakstīts par Latvijas pirmo prezidentu 
J. Čaksti un pēdējo pirmskara prezidentu K. Ulmani. Otrais – Gus-
tavs Zemgals – nepelnīti palicis ēnā, lai gan ir viens no ievēroja-
mākajiem 20. gadsimta pirmās puses Latvijas valstsvīriem un viņa 
ieguldījums demokrātiskas valsts tapšanā ir milzīgs.

Otrais Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals Valsts prezi-
denta amatu ieņēma no 1927. līdz 1930. gadam.

Gustavs Zemgals dzimis 1871. gada 12. augustā Džūkstes pagastā 
Odiņu mājās amatnieka ģimenē. Sešu bērnu ģimenē viņš bija vis-
jaunākais. Spilgtākās atmiņas Gustavam saistījās ar laiku, kad ģime-
ne pārcēlās uz Upesmuižas pagastu Aizputes apriņķī. Savas skolas 
gaitas Gustavs uzsāka tieši Sakas skolā. Izglītību Zemgals turpināja 
Rīgas Nikolaja ģimnāzijā. 1892. gadā ar 20 rubļiem kabatā Gustavs 
aizbrauca uz Maskavu un sāka studēt tieslietas. Juridisko fakultāti 
Maskavas Universitātē G. Zemgals beidza un atgriezās Rīgā. Cilvēk-
mīlestības un humānu jūtu vadīts, viņš izvēlējās nevis prokurora vai 
tiesneša amatu, bet gan advokāta darbu. Viņš ātri kļuva pazīstams 
kā trūcīgo ļaužu aizstāvis un padomdevējs tieslietu jautājumos. 
Kopš 1918. gada Zemgals bija viens no Latvijas Tautas padomes va-
dītājiem, Satversmes sapulces deputāts, ministrs, Latvijas Saeimas 
deputāts no Demokrātiskā centra. Par Valsts prezidentu viņš kļuva 
56 gadu vecumā.

Gustavs Zemgals prezidenta amatā 1929. gada 21. maijā iera-
dās Pāvilostā uz 50-gades jubileju. „Plkst. 12. dienā ar auto ierodas 
Valsts Prezidents Zemgals. To pavada aizsargi – jātnieki. Bez tam vēl 
viņa personīgais adjutants, Aizputes apriņķa valdes priekšsēdētājs, 
Liepājas garnizona pr.-pulkvedis Priede, Kurzemes divīzijas štāba 
priekšnieks, 2. Ventspils kājnieku pulka komandieris, Pāvilostas svēt-

ku rīcības komisijas loceklis Žanis Kūdriņš. Prezi-
dentu sagaida aizsargu goda sardze un ap 30 cilvē-
ku. Raportu nodod aizsarga 2. rotas komandieris, 
Sakas skolotājs E. Erhards. Prezidentu sveic rīcības 
komitejas loceklis E. Šneiders un viņš saka: „Pāvil-
ostas iedzīvotāji, sveic Jūs savā svētku dienā un 
priecājās par Jūsu ierašanos”. Pēc tam prezidents 
nostājās uz Klusās un Upmalas ielas (tagadējās 
Dzintaru ielas) stūra un pieņem aizsargu parādes 
maršu. Tad Prezidents dodas uz dievkalpojumu 
baptistu baznīcā. Pēc dievkalpojuma notiek gā-
jiens ar prezidentu priekšgalā. Visi dodas uz Tir-
gus laukumu, kur uzcelta tribīne runātājiem un 
paaugstinājums dziedātājiem. Svētkus iesāk sko-
lotājs E. Šneiders un lūdz valsts prezidentu atklāt 

tos. Valsts prezidents saka apmēram sekojošo: „Mēs dzirdam daudz 
žēlojamies par grūtiem laikiem. Bet paejam domās atpakaļ 50 gadus. 
Kāda gan bija dzīve? Mums bija daudz krogu, bet maz skolu. Bija 
zemnieku kārta vadīta no svešiem kungiem. Mēs nedrīkstējām  savu 
dzīvi veidot pēc sava prāta, bet 
svešie kungi norādīja robežas, 
ko darīt un kā darīt. Visādas 
varas bijušas un gājušas, bet 
latvietis palicis šajā vietā un 
pārvērtis šīs kāpas par auglīgu 
zemi un ierīkojis ostu. Tās arī 
garantijas, ka latvietis pārcietis 
arī tagadējās grūtības. Mums 
pilnas tiesības droši skatīties 
nākotnē „Dievs svētī Latviju!””. 
Abi orķestri un dziedātāji iz-
pildīja Latvijas valsts himnu. 
Īpaši prezidentam patika kora 
dziedātā dziesma „Es brašais 
jūrnieka dēls”. Gājiens dodas 
uz Loču māju pa Brīvības un 
Vītolu ielām. Valts prezidents 
ar pavadoņiem dodas uz mo-
liem. Pēc tam gājiens nonāk pie 
Brāļu baznīcas (tagadējā Kul-
tūras nama), kur notiek koku 
dēstīšana. Pirmo koku– ozolu – 

iestāda valsts Prezidents un augstākie Liepājas garnizona virsnieki. 
Prezidents apskatīja arī Pāvilostas vēsturiskās un skolēnu rokdarbu 
izstādes Pāvilostas un Sakas skolās. Pēc tam prezidents apbraukā vie-
tas, kur staigājis bērnībā.” teksts no E. Šneidera hronikas.

Dzīvē viņš bija ļoti vienkāršs, kautrīgs, ar izteiktu nepatiku pret 
visu formālo un ārišķīgo. Laikabiedri G. Zemgalu raksturo kā po-
litiķi bez godkāres, viņu neinteresēja karjera. G. Zemgals bija īsts 
ģimenes cilvēks – uzticams un gādīgs vīrs un mīļš tēvs saviem bēr-
niem. 

Godinot mūsu bijušo valsts prezidentu Gustavu Zemgali, 
2016. gada  23. septembrī notiks svinīgs pasākums pie bijušās 
Sakas skolas. Aicinājums sekot līdzi informācijai novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv un pie novada informācijas stendiem.

Izmantotā literatūra:
Auziņš A., „Gustavs Zemgals.” (Rīga: Jumava 2006.)

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja 
Irina Kurčanova

Gustavs Zemgals – Latvijas valsts otrais prezidents
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Pāvilostas novada dejotāji piedalās 
labdarības akcijā Aizputē

Noris Kurzemes pludmales čempionāts futbolā

Notiek ikgadējais Pāvilostas 
tenisa čempionāts

Par tradīciju kļuvis vasarā Pāvilostā rīkot Pāvilostas čempionātu tenisā. Tā pirmais posms 
un atklāšana ik gadu notiek Pāvilostas pilsētas svētkos, šogad tas bija 21. maijs. Bet visu va-
saru tiek izspēlēti daudzi tenisa mači līdz uzvarētāja noskaidrošanai.

Pāvilostas čempionāta tenisā 2. posms notika 26. jūnijā Pāvilostas tenisa kortā. Jauniešu 
grupā piedalījās seši puikas un viena meitene. Par 2. posma uzvarētāju kļuva Artūrs Bērziņš, 
2. vietā Jānis Štokmanis, 3. vietā Klāvs Pauls Vējkājs, 4. vietā Klāvs Kaņepe, 5. vietā Jānis 
Ūdriņš, 6.vietā Edvards Stepčenko, bet 7. vietā Marta Lazdovska.

Pieaugušo grupā turnīrā piedalījās četri dalībnieki. Izspēlējot katram dalībniekam ar kat-
ru, par 2. posma uzvarētāju kļuva Mārtiņš Vītols, 2. vietā Andrejs Stepčenko, 3. vietā Andris 
Auza, bet 4. vietā Zigis Smirnovs.

Savukārt Pāvilostas atklātā čempionāta tenisā  3. posms notika 30. jūlijā. Turnīrā piedalī-
jās astoņi zēni vecumā līdz 16 gadiem un astoņi pieaugušie – septiņi vīrieši un viena sieviete. 
Izspēlējot savstarpējos mačus, par trešā posma uzvarētāju vecuma grupā līdz 16 gadiem kļu-
va Jānis Štokmanis, 2. vietā Artūrs Bērziņš, 3. vietā Miķelis Birznieks, 4. vietā Klāvs Kaņepe, 
5. vietā Stefans Birznieks, 6. vietā Klāvs Pauls Vējkājs, 7. vietā Jānis Ūdriņš un 8. vietā Edvards 
Stepčenko. Pieaugušajiem par trešā posma uzvarētāju kļuva vienīgā grupas sieviete – Kitija 
Kļaveniece, 2. vietā Armands Šteins, 3. vietā Ģirts Ančevskis, 4. vietā Sandis Bieriņš, 5. vietā 
Andrejs Stepčenko, 6. vietā Ainis Kļavenieks, 7. vietā Andis Auza un 8. vietā Mārtiņš Pauzers.

Ceturtais noslēguma posms notiks 27. augustā Pāvilostas tenisa kortā.
Pāvilostas sporta organizators Aldis Barsukovs

Pirmais posms Pāvilostā
Kurzemes pludmales čempionāta 2016 pirmajā posmā Pāvilos-

tā 9. jūlijā triumfēja FC „Nikers”. Uz pirmo posmu bija ieradušās 
7 komandas, kas cīnījās par Kurzemes pludmales futbola Pāvilostas 
kausu. Īpašs posms kurzemniekiem! 

Piedalījās FC „Nikers”, FC „Nikers Juniors”, komanda „Liepājas 
Papīrs”, komanda „Medze” (Grobiņas nov.), komanda „SLV – PLUS” 
(Liepāja), Pāvilostas komanda un komanda „Bez Rūpalām” (Liepā-
ja), diemžēl uz spēli neieradās komanda „DEPO” no Ventspils.

Spēles kārtība noteica, ka katra komanda izspēlē ar katru koman-
du vienu riņķi, izspēlējot  3 puslaikus par 5 minūtēm. Pie neizšķirta 
rezultāta komandas izspēlē soda sitienus līdz pirmajai kļūdai. Kopu-
mā otrajā posmā 3 spēles beidzās neizšķirti. Pirmās spēles parādīja, 
ka visas komandas ir spēkos līdzīgas un to parādīja arī noslēguma 
tabula.

Rezultāti sekojoši – 1. vietā FC „Nikers” ar  14 punktiem, 2. vie-
tā  FC „Nikers Juniors” ar 13 punktiem, 3. vieta komandai „Medze” 
ar 10 punktiem. Tālāk vietas sekojoši: komanda „Liepājas papīrs” 
9 punkti, Pāvilostas komandai 7 punkti, komandai „Bez Rūpalām” 
6 punkti, komandai „SLV PLUS” 4 punkti. 

Nominācijā „Labākais vārtsargs” tika sveikts Rolands Sāmītis no 
komandas „Liepājas Papīrs”, bet par vērtīgākajiem spēlētājiem tika 
noteikti – Ričards Vēvers no FC  „Nikers Juniors” un mājinieks – 
universālais Ivo Jaundzems no Pāvilostas komandas.

Kurzemes pludmales futbola galvenais tiesnesis Valdis Zieme-
lis atzina, ka turnīrs bija noorganizēts godam. Viņš arī uzteica Aldi 
Barsukovu par ieguldīto darbu! Otrais posms notika 16. jūlijā Lie-
pājā pludmalē. 

Šobrīd kopvērtējumā pēc pirmā posma līdere ir FC „Nikers” 
ar 12 punktiem, 2. vietā FC „Nikers Juniors” ar 10 punktiem, ko-
mandai „Medze” 8 punkti, komandai „Liepājas papīrs” 7 punkti, 
Pāvilostas komandai 6 punkti, komandai „Bez Rūpalām” 5 punkti, 
komandai „SLV PLUS” 4 punkti.

 Kurzemes pludmales čempionāta galvenais tiesnesis 
 Valdis Ziemelis

 
Čempionāts turpinās Liepājā
16. jūlijā Liepājas pludmalē notika Kurzemes pludmales fut-

bola čempionāta 2016 otrais posms. Turnīrā piedalījās septiņas 
komandas – „Liepājas Papīrs” (Liepāja), „SLV PLUSS” (Liepāja), 
„Nikers” (Kuldīga), „Nikers Juniors” (Kuldīga), „Libava Sity” 
(Liepāja), „SLV PLUSS Juniors” (Liepāja) un Pāvilostas koman-
da. 

Otrā posma spēļu rezultāti sekojoši:
„SLV PLUSS Juniors” – „Pāvilosta” 2:1
„Nikers” – „Pāvilosta” 0:2
„Liepājas Papīrs” – „Pāvilosta” 0:1
„Libava Sity” – „Pāvilosta” 3:1
„Nikers Juniors” – „Pāvilosta” 0:1
„SLV PLUSS” – „Pāvilosta” 2:4

Par otrā posma uzvarētājiem kļuva komanda „Libava Sity” ar 
12 punktiem, 2. vietā Pāvilostas komanda ar 12 punktiem, 3. vie-
tā komanda „Nikers” ar 11 punktiem, 4. vietā komanda „Liepājas 
Papīrs” ar 10 punktiem, 5. vietā komanda „SLV PLUSS” ar 10 punk-
tiem, 6. vietā komanda „Nikers Juniors” ar 5 punktiem, 7. vietā ko-
manda „SLV PLUSS Juniors” ar 4 punktiem.

Trešais posms notiks Ventspils pludmalē 30. jūlijā.

Pāvilostas sporta organizators Aldis Barsukovs
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Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»

ZIEMUPNIEKIEM!
PĀVILOSTAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS

IESTĀŽU UN 
STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJU SANĀKSME

notiks otrdienā,  23. augustā:
  plkst. 9.00 Vērgales pagasta pārvaldē;
  plkst. 12.00 Pāvilostas novada domes ēkā (Dzintaru ielā 73, 1. stāvā).

MŪŽĪBĀ
SKAIDRĪTE UZARE 

(06.06.1933.–05.07.2016.)

 Tūrisma sezonas noslēguma pasākums ,,SENĀS UGUNS 
NAKTS 2016” 27. augustā Pāvilostā, nu  jau 18. reizi! Plašāku informā-
ciju skatieties 13. lpp.
 Pāvilostas novada TIC aicina pieteikties jautrajam laivu braucienam 

Sakas upes regate ,,PĀVILOSTAS ASAKA” 27. augustā. Plašāku infor-
māciju skatieties 6. lpp. 
 Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja 27. augustā plkst. 16.00 

NETRADICIONĀLĀ PELDLĪDZEKĻU PARĀDE.  Plašāku informāciju 
skatieties 6. lpp.
 Visu augusta mēnesi Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatā-

ma Annas Lauvas personālizstāde ,,Pāvilostas stāsti gleznās”. Autore 
stāsta: ,,Pāvilosta ir piejūras pilsētiņa starp divām lielām pilsētām – Lie-
pāju un Ventspili, kura mani apbūra ar savu mierpilno gaisotni un dzinta-
ru pilno pludmali. Iedvesmojoties no redzētā, veltu gleznu un foto izstādi 
Pāvilostai.” Gleznas un fotogrāfijas ir iespējams iegādāties, kā arī daļa no 
ienākumiem tiks veltīti Pāvilostas muzeja labiekārtošanai.   
 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stā-

vā, Pāvilostā) līdz 31. augustam skatāma Agnese Blaubārdes foto izstāde 
,,Mana vieta”. Izstādē skatāmas lielformāta fotogrāfijas ar Pāvilostas un 
citām ceļojuma bildēm. Identiskas vai līdzīgas vietas no pilsētvides, kurā 
uzaugusi un ar vietu pasaulē, kurā ceļojusi fotogrāfiju autore! 

 12. un 13. augusts – VĒRGALES PAGASTA SVĒTKI! Plašāku 
informāciju skatieties 1. lpp.
 Vērgales kultūras namā skatāma Dabas aizsardzības pārvaldes sa-

gatavotā foto izstāde ,,Caur uguni un ūdeni” – veltīta Grīņu dabas rezer-
vāta 80. dibināšanas gadam.

 Ziemupes tautas namā skatāma izstāde ,,Smuko glāžu parāde” – 
skaistas glāzes no ziemupnieku trauku skapjiem.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

 ATVAĻINĀJUMI

KAPUS SVĒTKI 
NOVADĀ
Pāvilostas kapos  
14. augustā plkst.16.00.

Sakas pagastā
Ulmales kapos – 
14. augustā plkst. 12.00;
Labraga kapos – 
14. augustā plkst. 13.00;
Rīvas kapos – 
14. augustā plkst. 14.30;
Stembres kapos – 
21. augustā plkst. 12.00 
Lanku kapos – 
21. augustā plkst. 13.30 
Akmensraga kapos – 
28. augustā plkst. 15.00

Vērgales pagastā
Vērgales kapos – 
21. augustā plkst. 14.00 

Saraiķos Roņu kapos 
Kapu svētki jau notika 

31. jūlijā, bet Ziemupes kapos 
notika 6. augustā.

Aivu LEJNIECI, Imantu STRELĒVIČU, Igoru TOMILOVU, 
Ditu MUCENIECI, Ģirtu ŠĶILU, Renāti ŠTEINBERGU, Inetu ZINČENKO, 

Kristu GURCKU, Maldu REBUKU, Sabīni SĻESARENKO!
Pilngadnieci – Eviju Aritu BRIKMANI!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

Sveicam
Līgu JERUMANI un Arti ARTEMENKOVU kāzu dienā!
Antru BERMAKU un Tomu AŠNEVICU kāzu dienā!
Aiju VĪTIŅU un Kasparu JĒKABSONU kāzu dienā!
Zani STREŅĢI un Aldi MŪRNIEKU kāzu dienā!
Gunitu ĶEMPI un Joerg SIMON kāzu dienā!
Laimu GRĀVIŅU un Jāni ŠMITU kāzu dienā!

Inetu ANDRIEKUS un Rolandu ZĪLI kāzu dienā!

Sveicam 
nozīmīgās 

 dzīves jubilejās 
augustā dzimušos 

Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Juristes
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 

sniegs 
19. augustā

plkst. 11.00  
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 12.00  
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama 
iepriekšēja pieteikšanās

pa tālr. 63498261 (Pāvilostā),  
63490836 (Vērgalē).

Lai dzīves straume gaiši tālāk tiektos, 
Un viegli ritētu tavs dzīves pavediens, 
Bet līdzās visam mīlestība tiektos, 
Bez kuras dzīvojis vēl nav neviens!

Almu PĪLĒNU – 94
Emīliju JEMBERGU – 93

Ernu JĒCI – 90
Augusti MEGNI – 89

Ziedoni Ausmu Anastasiju 
 RĀTI – 88

Valentīnu URBĀNI – 88
Almu Fridu REBUKU – 87

Ilmāru ĶEMPI – 86
Evgeniju UNTULIENI – 85

Arvīdu PIRKTIŅU – 84

Rozāliju Kitiju 
RIMKUS – 84

Ernu DRULLI – 83
Onu KULBERGU – 83

Ritu KNAUTU – 80
Laumu MEGNI – 80

Mirjamu OŠENIECI – 80
Viju DUNKERI – 75

Augustu JAUNBĒRZU – 75
Annu PABĒRZI – 75

Regīnu PETROVU – 75

Skaidrīti Emīliju 
 VECVAGARI – 75

Austru ZEIMANI – 75
Ilmāru Arvīdu ZATOVICU – 70
Edgaru KRISTAPSONU – 65

Rutu JAUNZEMI – 60
Andri ROZENBERGU – 60

Ritu ŠTEINBERGU – 60
Skaidrīti ŠTOKMANI – 60

Zigrīdu VARKALI – 60

 Būvinspektors Guntars Ļau dāms 
būs atvaļinājumā no 8. augusta līdz 
4. septembrim.
 Metodiķe izglītības un kultū-

ras jomā Silvija LEJA būs atvaļināju-
mā līdz 19. augustam. 
 Daktere Agrita KALNIŅA būs 

atvaļinājumā līdz 14. augustam.
 Pašvaldības izpilddirektors 

Alfrēds MAGONE būs atvaļinājumā 
līdz 26. augustam.
 Kasiere Māra ŠVĪTIŅA (Vēr-

galē) būs atvaļinājumā no 1.  augus-
ta līdz 15.  augustam un no 1.   līdz 
11. septembrim.
 Pāvilostas novada pašvaldī-

bas ugunsdzēsējs Modris ARĀJS 
būs atvaļinājumā no 29. augusta līdz 
25. septembrim.

Pārdodu klavieres Liepājā. Tālru-
nis 29113285 (Velta).

 SLUDINĀJUMS

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

EKSKURSIJA
Vērgales pagasta

senioriem 
Jūlija novada avīzē bija aicinājums pieteikties ekskursijā 

uz Dobeles un Bauskas novadiem.  Tagad varu pateikt, ka 
brauciens notiks 16. augustā. Izbraukšana plkst. 7.00 
no Vērgales centra. 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tel. 29189223 (Velgai).

12. augustā plkst. 15.00 visi tiek gaidīti Pāvilostas bibliotēkā, 
lai  atzīmētu Pasaules kreiļu dienu, varēs iejusties kreiļu lomā  
dažādās sacensībās, kurās dalībniekiem nav atļauts izmantot 
labo roku ēšanā, darbā  un dažādās smalkās  lietās.

Mobilais mamogrāfs Pāvilostā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzī-

vesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 
30. augustā pie Pāvilostas veselības un sociālā centra, Lejas iela 10, 
Pāvilostā!

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraks-
ta!!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums 
ir bez maksas  (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīša-

nas datuma). Ar ģimenes ārsta vai 
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo 
veselības dienestu – PAR MAK-
SU.  Pieraksts notiek pa telefoniem 
67142840 un 27866655   (lūgums 
iepriekš sagatavot
personas kodu).

UZMANĪBU!
Iedzīvotāji, kuriem nepieciešami 

skursteņslauķa pakalpojumi, aicināti 
pieteikties  pie  pašvaldības kancelejas 
vadītājas pa tel. 63498261.
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