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Vēl šķietami nesen, 
deviņdesmito gadu 
sākumā, mūsu valsti 
skāra dažādas pārmai-
ņas. Mainījās daudz. 
Ieguvām ne tikai brī-
vību un neatkarību. 
Mūsu visnotaļ pelēcīgo 
dzīvi strauji nomainīja 
košums, kuru agrāk 
labākajā gadījumā 
bijām redzējuši 
kādā nejauši rokās 
nonākušā žurnālā vai dzirdējuši no to cilvēku no-
stāstiem, kuri kaut reizi bija pabijuši aiz mūsu valsts 
dzelzs priekškara slēgtajām robežām. 

Brīnums bija teju vai katrs sīkums, vienalga 
– pārtikas vai saimniecības prece, kas spilgtos un 
krāšņos iepakojumos sāka rotāt līdz šim pustukšos 
veikalu plauktus. Agrāko preču vienveidību strau-
ji nomainīja salīdzinoši plašs preču sortiments ar 
neredzētiem uzrakstiem, interesantu iesaiņojumu 
un visnotaļ teicamu kvalitāti. Citiem vārdiem sakot, 
viss šķita kolosāls un nepārspējams. 

Taču tas viss nesa un arvien nes līdzi zināmas 
problēmas, un, kā jau katrai lietai, arī šai bija savas 
ēnas puses. Atkritumi… To kļuva vairāk un vairāk. 
Arī šodien, kad pagājuši jau vairāk nekā divdesmit 
gadi, sava veida problēma – visai sāpīga – ir ar 
tādu pašu vārdu. Tie nebūt nepaliek mazāk. Strau-
ji augošās industrijas dēļ, to kļūst aizvien vairāk. 
Padomju laikos veikalā pārdevējas piedāvāta iesai-
ņojuma turziņa šķita kā apbalvojums. Bet, kur nu 
šodien, kad ne vien katrs maizes kukulītis, bet pat 
bulciņa ir rūpīgi iesaiņota celofānā! Tas un ne tikai 
tas veido lielu atkritumu daudzumu, ko neprotam, 
nespējam vai negribam pienācīgi savākt. Šodien 
žēloties par to, ka nav iespējas gružus civilizēti 
savākt, sašķirot un nogādāt tiem paredzētajās vie-
tās, varētu vienīgi attālās nomalēs vai civilizācijas 
neskartos nostūros dzīvojošie. Bet, ak vai! Dzīvē 
viss ir savādāk… Ikgadējās Lielās Talkas rezultā-
ti rāda mums bēdīgu ainu. Sāksim ar ceļmalām, 
autobusu pieturām un mežiem. Šīs vietas varētu 
ierindot piesārņojuma topa augšgalā. Un vai nav 
savādi, ka dažāda veida atkritumus kāds pavisam 
noteikti ir spējis nogādāt mežā, bet pacensties un 
nogādāt paredzētajās vietās – nu, nekādi! Dažkārt 
var pasmaidīt arī par to, ka esam tikuši līdz pa-
reizajai izvēlei – atkritumu konteineram pie sa-
vas mājas, bet, haotiski piepildot to pāris dienās 
ar visu, kas pagadās, atkal rodas problēma. Lielus 
kartona gabalus, organiskos atkritumus, stiklu un 
plastmasu šodien veiksmīgi iespējams novirzīt 
uz šķirošanas konteineriem. Žēl, ka izdomājam 
visvisādus ieganstus nešķirot atkritumus, ko 
diemžēl piedāvā arī mūsu novadā. Noteikti paies 
vēl vairāki gadi, līdz saņemsimies un, mērojot 
ceļu līdz centram, paspersim dažus soļus sānis, 
lai stikla tara, kartons un plastmasa nonāktu koši 
dzeltenajos šķirošanas konteineros! Lai pavasarī 
ziedi uzplaukst tīrās un nepiegružotās pļavās! 

Vita Braže

Spožums 
un posts…

â	Trešdienā, 22. februārī, plkst. 17.00 Pāvilostas kultūras 
namā.
â	Pirmdienā, 27. februārī, plkst. 17.30 Vērgales kultūras namā.

Uz sapulci tiks aicināti arī Pāvilostas Novada domes deputāti, 
pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti.

Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt laicīgi, 

AIZPILDĀMĀ  ANKETA

Jautājums:

Pāvilostā

Vērgalē

Kam jautājums adresēts (amatpersona, iestāde, darbinieks)?

Jautājuma iesniedzējs (vārds, uzvārds):

#

#

IEDZĪVOTĀJU SAPULCI

No 3. līdz 5. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā Rīgā starptautiskā tūrisma izstādē „Balttour 2017” jau piekto 
gadu ar savu stendu piedalījās Pāvilostas novada tūrisma speciālisti. Šogad pasākumu kuplināja arī Pāvilos-
tas novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vērgalīte”. 

Plašāk par izstādē pieredzēto varēsiet lasīt informatīvā izdevuma marta numurā un www.pavilosta.lv.
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Pāvilostas novads prezentē sevi 
tūrisma gadatirgū “Balttour 2017”

Pāvilostas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus apmeklēt

Uzdot jautājumu

aizpildot un ienesot anketu Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzin-
taru ielā 73) kancelejas vadītājai vai Vērgales pagasta pārvaldē 
lietvedei, kā arī aicinām izmantot iespēju pašvaldības mājas 
lapā www.pavilosta.lv jautājumu uzdot elektroniski – mājas la-
pas labajā pusē meklējiet rīku
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2017. GADA 26. JANVĀRĪ PĀVILOSTĀ  
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

Sēdē piedalījās Pāvilostas Novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas 
Novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Arta BUNKA, Andris ZAĻKALNS, 
Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ēriks ERLECKIS, pašvaldības darbinieki – pašvaldības izpild-
direktors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Dace BĒRZNIECE. Sēdi 
protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE.  Sēdē tika izskatīti 27 darba 
kārtības jautājumi.

â	Apstiprināja SIA “Vērgales komunālā saimniecība” valdes locekļa un visu uzņēmuma dar-
binieku atalgojumu ar 2017. gada 1. janvāri, summas noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Noteica 
SIA “Vērgales komunālā saimniecība” 2017. gadā nepalielināt pakalpojumu tarifus, kā pamatoju-
mu norādot darbinieku atalgojuma palielināšanos. Finansējumu nolēma nodrošināt no uzņēmu-
ma budžeta līdzekļiem.

â	 Izdarīja grozījumus Pāvilostas Novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstā 
un tarifikācijas Vērgales PII “Kastanītis” sadaļā. Izdarīja grozījumus Pāvilostas Novada domes 
2015. gada 24. septembra sēde lēmuma Nr. 10., 5.§ 2.1. un 2.2. punktā sakarā ar pārrakstīšanās 
kļūdu. Izdarīja grozījumus Pāvilostas Novada domes 2016. gada 29. decembra sēdes lēmuma 
Nr. 17., 2. § Pāvilostas Novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstā un  tarifikācijas 
PII “Dzintariņš” sadaļā. Nolēma neveikt papildinājumus Pāvilostas Novada domes iestāžu un 
struktūrvienību štatu sarakstā un tarifikācijā saskaņā ar M. Pētermanes ierosinājumu. Ierosi-
nāja nepieciešamības gadījumā M. Pētermanei iestādes iekšējai lietošanai veidot kopēju štatu 
sarakstu un tarifikāciju, iekļaujot tajā informāciju no Pāvilostas Novada domes iestāžu un struk-
tūrvienību štatu saraksta un tarifikācijas, kā arī no metodiķes izglītības un kultūras jomā S. Lejas 
apstiprinātajiem pārskatiem par valsts mērķdotācijām pedagogu atalgojumam, kuros pieejama 
visa nepieciešamā informācija par iestādes darbiniekiem.

â	Apstiprināja maksu par atkritumu apsaimniekošanu Pāvilostas novada teritorijā 11,90 EUR 
apmērā bez PVN par vienu kubikmetru.

â	 Nolēma Pāvilostas novada VPVKAC klientu apkalpošanas pienākumus uzdot turpināt 
veikt konsultantēm A. Mūrniecei un A. Sprudzānei. Par aizvietojošo darbinieku A. Mūrnieces un 
A. Sprudzānes prombūtnes laikā noteica L. Volenbergu. Kārtību par aizvietošanu un piemaksas 
apmēru nolēma noteikt ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu. Jautājumu par atal-
gojuma apmēru grāmatvedei un sabiedrisko attiecību speciālistei nolēma atkārtoti izskatīt pēc 
VARAM sniegtās atbildes.

â	No 2017. gada 1. februāra nolēma veikt grozījumus juridisko pakalpojumu sniegšanas 
līgumā Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām Nr. PND 2015/19 4.1. punktā, palielinot ikmē-
neša atlīdzību par 6 procentiem un nosakot to šādā redakcijā: “4.1. Ikmēneša atlīdzība par pakal-
pojumu izpildi tiek noteikta 550.14 (pieci simti piecdesmit eiro, 14 centi) apmērā.” Ar 2017. gada 
31. janvāri spēku zaudē 2016. gada 29. decembra lēmums Nr. 17., 1.17.§.

â	Ar 2017. gada 31. janvāri spēku zaudē Pāvilostas Novada domes 29.12.2016. sēdes proto-
kola Nr. 17 lēmums Nr. 4 „Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”. Ar 2017. gada 1. februāri 
apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības sakaru pakalpojuma limitus.

â	Piešķīra atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim politiski represētām personām un 
personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti. Nolēma 2017. gadā neaplikt ar nekustamā īpa-
šuma nodokli Ziemupes evanģēliski luteriskajai draudzei piederošo īpašumu „Zūnu Ķesteri” Pāvi-
lostas novada Vērgales pagasta Ziemupē, jo draudze tur saimniecisko darbību neveic.

â	 Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāts Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Aldim Barsukovam atļāva 
savienot Pāvilostas novada pašvaldības sporta organizatora amatu ar Liepājas rajona Sporta 
skolas pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas komisijas locekļa amatu.

â	Apstiprināja Vērgales pagasta PII “Kastanītis” nolikumu jaunā redakcijā.
â	Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11. pantu, deputāts Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma izsludināt Pāvi-
lostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursu 2017. gadam 
un apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas 
konkursa nolikuma projektu. Izveidoja projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Silvija Leja 
– pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā; Alfrēds Magone – pašvaldības izpilddi-
rektors; Aldis Barsukovs – Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis; Dace Bērzniece 
– Pāvilostas Mūzikas skolas skolotāja; Marita Kurčanova – pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste. Par vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju noteica pašvaldības metodiķi izglītības un 
kultūras jomā Silviju Leju.

â	Piekrita nekustamā īpašuma “Spīdolas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību. Atdalīto zemes vienību 1,36 ha platībā nolēma pievienot nekusta-
majam īpašumam “Kuitalas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 1,36 ha platībā 
saglabāja noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â	Apstiprināja Pāvilostas novada Vērgales pagasta nekustamā īpašuma “Līdumi” zemes 
vienības Zemes ierīcības projektu. No zemes vienības atdalāmajam zemesgabalam aptuveni 
10,0 ha platībā (vairāk vai mazāk platību precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā) nolē-
ma piešķirt nosaukumu “Laidumi” un noteica zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101. Nekustamā īpašumā “Līdumi” paliekošajai 
zemes vienībai 11,7 ha platībā (vairāk vai mazāk platību precizējot pēc instrumentālās uzmērī-
šanas dabā) saglabāt noteikto zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība; kods 0101.

â	 Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāte Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Piekrita nekustamā īpašuma 
“Stabulnieki”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai un atdalīto zemes vienību 3,0 ha 
platībā pievienot nekustamajam īpašumam “Ratnieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Ze-
mes vienībai 3,0 ha platībā nolēma saglabāt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Nolēma dzēst 
ierakstu no nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par īpašumu “Stabulnie-
ki”, Vērgales pagsts, Pāvilostas novads.

â	Nolēma likvidēt adresi Dzintaru iela 2B, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, adreses 
kods 103665246. Precizēja adresi no “Diždadži”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz “Dižda-
dži”, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466, adreses kods 103403092. Likvidēja ad-
resi “Pinnas”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466, adreses kods 103407508. 
Likvidēja adresi “Birztalas”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, adreses kods 
104059926. Piešķīra adresi kūtij, šķūnim un saimniecības ēkai “Bērzi”, Ziemupe, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

â	Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Kroņkalni”, Ziemupē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienībai 0,62 ha platībā no individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 

kods 0601) uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101) 0,62 ha platībā.

â	Nolēma atteikt piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860150040.
â	Apstiprināja sekojošu Pāvilostas novada Bērnu un Jauniešu centra darba laiku: P. 11:00–

17:00; O. 11:00–19:00; T. 11:00–19:00; C. 11:00–18:00; P. 11:00–17:00; S. slēgts; Sv. slēgts.
â	Apstiprināja Pāvilostas novada Saraiķu bibliotēkas sekojošu darba laiku. Skatīt 6. lpp.
â	Apstiprināja Pāvilostas novada Bērnu un Jauniešu centra un Pāvilostas novada būvvaldes 

veidlapu.
â	Uzdeva Pāvilostas Novada domes Koku ciršanas komisijai sadarbībā ar biedrību “Pāvilos-

tas kultūrvēsturiskais vides centrs” apzināt speciālistus Pāvilostas pilsētas koku audzēšanas un 
kopšanas stratēģijas–rīcības plāna izstrādei. Uzdeva sagatavot nepieciešamā finansējuma tāmi 
un iesniegt Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu 
komitejai izskatīšanai. Nolēma jautājumu par kritušo lapu smalcināšanas tehnikas iegādi izskatīt, 
sastādot 2018. gada budžetu.

â	Nolēma grozīt Pāvilostas Novada domes 29.12.2016. lēmumā (protokols Nr.17., 34.§) 
3.1.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums
Zemes vienības ka-
dastra apzīmējums

Būves kadastra 
apzīmējums

Īpašnieks, adrese

2.
“Saļienas saimniecī-

bas ēka”, Sakas pag., 
Pāvilostas nov.

64860120001
ēka – ferma, kura 

nav reģistrēta 
VZD NĪVKIS

Vārds, Uzvārds, 
Dārza ielā 1-10, 

Kapsēde, Medzes 
pag., Grobiņas nov., 

LV-3461

Ēkai – fermai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860120001 nolēma 
piešķirt adresi “Saļienas saimniecības ēka”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466. Pāvi-
lostas novada pašvaldība būvi ar adresi “Saļienas saimniecības ēka”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, nolēma reģistrēt VZD NĪVKIS.

â	Nolēma izīrēt vienai personai dzīvojamo  platību – ½ dzīvojamās  mājas “Nosaukums”  
61,2 kvadrātmetru platībā, t.sk. dzīvojamā  platība 27,9 kvadrātmetri, Vērgales  pagastā, Pāvilos-
tas novadā,  uz nenoteiktu  laiku. Nolēma izīrēt vienai personai dzīvojamo  platību – ½ dzīvoja-
mās  mājas “Nosaukums” 57,0 kvadrātmetru platībā, t.sk. dzīvojamā  platība – 28,9 kvadrātmetri, 
Vērgales  pagastā, Pāvilostas novadā, uz nenoteiktu  laiku.

â	Pagarināja vienai personai īres līgumu uz dzīvokli Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, uz 1 gadu.

â	 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošos noteikumus Nr. 1 
„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Pāvilos-
tas novada pašvaldības nolikums””. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīša-
nas uzdeva rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai. 

â	Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu “Liepkalniņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, kas sastāv no zemes vienības 0,7711 platībā. Nolēma veikt nekustamā īpašuma “Liepkalni-
ņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, novērtējumu. Uzdeva Pāvilostas novada privatizācijas 
komisijai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 
1. punktā minētā īpašuma atsavināšanu.

â	Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunķetleri”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienību un nekustamā īpašuma “Liedadziņi”, Ulmalē, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai. Nolēma saglabāt nosaukumus/adreses 
un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais ze-
mes vienības 
kadastra apz.

Platība ha
Adrese/ 

nosaukums
NĪLMK

Atbilstība teritori-
jas plānojumam

64860030151

10,53 (vairāk 
vai mazāk pēc 

kadastrālās 
uzmērīšanas)

saglabāt nosau-
kumu un adresi 

“Liedadziņi”, 
Ulmale, Sakas 

pagastā, Pāvilos-
tas novadā

0601 – 0,76ha 
0101 – 9,77ha

0601 – individuālo 
dzīvojamo māju 

apbūve 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība

64860030008

6,3 (vairāk  
vai mazāk pēc 

kadastrālās 
uzmērīšanas)

saglabāt nosau-
kumu “Jaunķet-
leri”, Sakas pa-

gastā, Pāvilostas 
novadā

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaim-

niecība

â	Apstiprināja SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes locekļa un visu darbinieku 
atalgojumu palielināšanu par 3 procentiem ar 2017. gada 1. februāri, summas noapaļojot līdz 
veseliem skaitļiem. Noteica SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” nepalielināt pakalpojumu 
tarifus 2017. gadā, kā pamatojumu norādot darbinieku atalgojuma palielināšanos. Finansējumu 
uzdeva nodrošināt no uzņēmuma budžeta līdzekļiem.

â	Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par ad-
ministrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 16. februārī Pāvilostā.
Nākamā domes sēde plānota 2017. gada 23. februārī Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība janvāra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām  

uz šādu nekustamo īpašumu:

“Cimdiņi”, Vērgales pagastā, 3,29 ha platībā;
“Jaunstrauti”, Sakas pagastā, 6,4 ha platībā;
“Agrumi”, Vērgales pagastā, 7,5 ha platībā;
“Ceļmalkalniņi”, Vērgales pagastā, 8,98 ha platībā;
“Kristāli”, Vērgales pagastā, 9,5 ha platībā;
“Robežas”, Vērgales pagastā, 3,94 ha platībā.
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Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija 
notiek Pāvilostas novadā un kuru rezultāti ir sabied-
riski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.

Projektu konkurss tiek izsludināts no 2017. gada 
1. marta līdz 7. aprīlim plkst. 12.00 (laiks, līdz 
kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu 
pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašval-
dībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 
projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei. 

Projektu vērtēšana notiks līdz 2017. gada 19. ap-
rīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti 
rakstiski pretendentiem un publiski ar pašvaldības 

informatīvā izdevuma “Pāvilostas Novada Ziņas” un 
novada mājas lapas www.pavilosta.lv starpniecību.

Pāvilostas Novada domes piešķirtā finansējuma 
apjoms šai aktivitātei ir 3000,00 EUR. Maksimālā 
summa vienam projektam ir 700,00 EUR.

Projektu konkursa Nolikumu un projekta pietei-
kuma veidlapas skatīt mājas lapā www.pavilosta.lv, sa-
daļā “Aktuāli Pāvilostas novadā” un “Domes paziņoju-
mi”. Nolikumu un veidlapas var saņemt arī Pāvilostas 
novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā pie pro-
jektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, tālr. 63484561.

 Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina kultūras un 
izglītības projektu finansēšanas konkursu 2017. gadam

Pāvilostas novada pašvaldība aicina atsaukties 
tos novada iedzīvotājus, kuri ir piedalījušies 
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā, lai 
saņemtu Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Čer-
nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku 
piemiņas zīmi. 

Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilso-
nim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā 
uzturēšanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts 
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo 
personu sociālās aizsardzības likuma 4. pantā.

Ņemot vērā dažu Černobiļas AES avārijas seku 
likvidācijas dalībnieku veselības stāvokli, pašvaldī-
ba aicina sazināties ar Pāvilostas novada pašvaldī-

bas kancelejas vadītāju pa 
tel. 63498261 vai Vērgales 
pagasta pārvaldes lietve-
di pa tel. 63490836, lai 
palīdzētu Jums sagatavot 
un nosūtīt apliecināju-
mu-iesniegumu Iekšlietu 
ministrijai. Par piemiņas 
zīmes pasniegšanas svinī-
go pasākumu telefoniski un 
rakstiski uz Jūsu norādīto 
adresi Jūs informēs Iekšlietu ministrijas pārstāvis. 

Plašākai informācijai aicinām sazināties arī ar 
Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļu pa 
tālruņiem 67219359 vai 67219281.

Aicina atsaukties novadniekus!

Sākot ar 13. februāri, Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā 
ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) izsludina projektu 
konkursu “LMT Latvijai”. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
un iesniegt savas idejas Pāvilostas novada attīstībai.

Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 7. martam ikviens Pāvilostas 
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai 
juridiska persona, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir Pāvilostas 
novadā, varēs iesniegt projekta pieteikumu. 

Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi 
Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un ne-
valstisko organizāciju iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves iza-
ugsmei, īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar 
plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. 

Plašāku informāciju par konkursa norisi, nolikumu un 
pieteikuma veidlapas meklējiet Pāvilostas novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā “Aktuāli Pāvilostas 
novadā”.

Nepalaid garām iespēju – 
iesniedz savu ieceri novada 

attīstībai konkursā  
“LMT Latvijai”!

PAKALPOJUMUS SAKĀ, “PAGASTA MĀJĀ” VARĒS SAŅEMT
7. martā, 4. aprīlī un 9. maijā no pulksten 9 līdz 12.

Pāvilostas novada VPVKAC konsultante palīdzēs Jums klātienē 
iesniegt deklarāciju, saņemt konsultācijas par dažādiem jautāju-
miem par pensijām, slimības lapām, dzīvnieku reģistrēšanu, uzņē-
muma vai biedrības reģistrēšanu u.c.

SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu Pāvilostas novada VPV-
KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identi-
fikācijas karte. Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autenti-
ficēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta 
viedkarti.

Lai noskaidrotu detalizētāku informāciju, lūgums zvanīt dar-
ba dienās Pāvilostas novada VPVKAC konsultantei pa tālruni 
63498261.

Pāvilostas novada valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra

Bezdarb-
nieka 
deklarētā 
dzīves 
vieta 
(novads, 
pilsēta, 
pagasts)

Bezdarb-
nieku 
skaits

no tiem

sievietes invalīdi

jaunieši 
vecumā 
no 15 
līdz 17 
gadiem

jaunieši 
vecumā 
no 18 
līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bezdarb-

nieki

perso-
nas pēc 
ieslodzī-

juma

perso-
nas pēc 
bērna 

kopšanas 
atvaļinā-

juma

pirms-
pensijas 
vecuma 
sievietes

pirms-
pensijas 
vecuma 
vīrieši

Pāvilosta, 
Pāvilostas 
nov.

14 3 1 2 2 1 1

Sakas 
pag., 
Pāvilostas 
nov.

26 14 2 2 9 2 2

Vērgales 
pag., 
Pāvilostas 
nov.

58 26 1 2 11 2 6 5

Kopā 98 43 4 0 6 22 0 2 9 8

Bezdarbnieku skaits Pāvilostas novadā uz 31.12.2016.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Nr.p.k. vieta
Iedzīvotāji, kuri 

izmantojuši pakal-
pojumus

Iedzīvotāji,  
kuri izmantojuši  
pakalpojumus  

ar atlaidi

Iedzīvotāji,  
kuri izmantojuši  
pakalpojumus  
par samaksu

Kopā 
iekasēts, euro

Izlietots 
pulveris, kg

1. Saka 129 55 74 78.30 11.6
2. Rīva 272 141 131 171.90 26.0
3. Ploce 835 362 473 496.60 46.5

kopā 1235 558 678 746.80 84.1

RĀDĪTĀJI PAKALPOJUMU PUNKTOS 2016. GADĀ

Janvāra mēnesī 25 ģimenēm 
piešķirts trūcīgās ģimenes sta-
tuss, sešām personām piešķirts 
pamatpabalsts, četrām ģimenēm 
piešķirts maznodrošinātās ģime-
nes statuss, vienai personai pie-
šķirts vienreizējs pabalsts veselī-
bas aprūpei,14 ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, vienai personai 
piešķirts pabalsts pases kārto-
šanai, trīs daudzbērnu ģimeņu 
četriem bērniem piešķirti atvieg-
lojumi bērnu ēdināšani izglītības 
iestādēs, vienai personai piešķirts 

valsts sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums, viena persona ievieto-
ta pansionātā.

17. janvārī domes zālē pēc 
sociālā dienesta iniciatīvas 
tika organizēta strapprofesio-
nāļu sanāksme, kurā piedalījās 
sociālie darbinieki, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja un vietniece, me-
todiķe izglītības un kultūras jomā, 
Pāvilostas vidusskolas sociālais 
pedagogs un medmāsa, Pāvilostas 
pirmsskolas izglītības iestādes va-
dītāja un medmāsa, Vērgales pa-

matskolas mācību pārzine, Vērga-
les pirmsskolas izglītības iestādes 
medmāsa, pašvaldības policists, 
nepilngadīgo lietu inspektore, 
pašvaldības izpilddirektors. Die-
nas kārtībā apspriežamais jautā-
jums bija institūciju darbinieku 
un sabiedrības atbildība par bēr-
nu drošības jautājumiem.

Interesentiem:
Februārī tiek uzsākta apmācī-

ba bērnu emocionālajā audzināša-
nā. Interesentus lūdzu pieteikties 
pie sociālā dienesta darbiniekiem.

Pāvilostas novada pašvaldība 
aicina pieteikties darbā

uz brīvo amata vietu –

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz š.g. 28. februārim 
uz e-pastu: dome@pavilosta.lv, tālrunis informācijai – 29469270.

Prasības pretendentiem:
â	vidējā izglītība  (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
â	nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodā-
mības dzēšanas vai noņemšanas;
â	nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
â	nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie krimināl-
atbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pa-
mata;
â	normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu  pār-
zināšana;
â	teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, citu 
svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
â	prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros;
â	labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
â	iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets);
â	B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 2 gadu pieredzi);
â	pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 
INSPEKTORS

Sociālā dienesta vadītāja I. Balode
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VAI TU ZINĀJI, KA, SĀKOT AR 1. MARTU, 
ĀTRI, ĒRTI UN VIENKĀRŠI TO VARĒS IZDARĪT 

PĀVILOSTAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAJĀ
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ:

â	PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
P.–C. no plkst. 8.00–13.00/13.30–17.00, Pk. no plkst. 8.00–14.00;
Tālrunis 63498261
E-pasts: pavilosta@pakalpojumucentri.lv 
Konsultante: Arita Mūrniece
â	VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ, “Pagastmāja”, Vērgalē, 
P.–C. no plkst. 8.00–12.00/13.00–17.00, Pk. no plkst. 8.00–12.00/12.30–16.30.
Tālrunis 63490836
E-pasts: pavilosta@pakalpojumucentri.lv 
Konsultante: Anita Sprudzāne 
AICINĀM IZMANTOT ARĪ CITUS PĀVILOSTAS NOVADA KLIENTU APKALPOŠANAS 

CENTRA SNIEGTOS PAKALPOJUMUS!
Par tiem vairāk jautājiet klientu centra konsultantēm vai skatieties www.pavilosta.lv/ 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Tuvojas gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā 
gūtajiem ienākumiem iesniegšanas laiks!

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju par 
2016. gadā gūtajiem ienākumiem šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā 
būs iespējams iesniegt no 2017. gada 1. marta. Tikai tad VID rīcībā būs visa darba 
devēju un citu ienākumu izmaksātāju iesniegtā informācija, kas nepieciešama, lai varētu 
pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas summu. 

Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada 
apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1. marta 
var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma no-
dokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu. 

Gada diferencētais neapliekamais minimums Latvijā ir ieviests kopš 2016. gada 1. janvā-
ra. Tas nozīmē, ka neapliekamais minimums ir atkarīgs no nodokļa maksātāja kopējā gada 
ienākumu apmēra. Sākot ar 2016. gadu, katram nodokļa maksātājam tajā ienākuma gūšanas 
vietā, kura viņa algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēta kā galvenā, piemēros minimālo mēneša 
neapliekamo minimumu un ar katru nākamo gadu tas pakāpeniski samazināsies: 2016. gadā 
– 75 eiro; 2017. gadā – 60 eiro; 2018. gadā – 40 eiro; 2019. gadā – 20 eiro; 2020. gadā – 0 eiro.

Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā ne tikai algu, 
bet arī citus personas ienākumus. Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina sa-
skaņā ar īpašu formulu. Formulā ir iestrādāts princips – jo personas ienākumi ir mazāki, 
jo lielāka ir nodokļu atmaksas summa. Jo lielāks ir nodokļa maksātāja gada apliekamo 
ienākumu apmērs, jo mazāku diferencēto neapliekamo minimumu piemēro.

Vēršam uzmanību, ka diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro par to periodu, 
kad persona saņem pensiju. Tādējādi strādājošam pensionāram piemēro pensionāra ne-
apliekamo minimumu, t.i., 235 eiro mēnesī jeb 2820 eiro gadā, bet diferencēto neaplieka-
mo minimumu nepiemēro. Ja pensija ir mazāka par 235 eiro mēnesī, tad, iesniedzot gada 
ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto neapliekamā minimuma daļu var piemērot 
darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti 
laikā no 2017. gada 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri: 

l	veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē 
vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no 
profesionālās darbības u.c.).

l	guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbi-
nātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa), 

l	guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016. gadā pārsniedza 
4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas), 

l	 guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu 
no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem 
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 

l	guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ietu-
rēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām, kuras nav dāvinājuma saņēmēja radinieki 
vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprā-
tīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmak-
sāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, 
kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2017. gada 
1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmak-
sāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015. gadu, bet līdz 2017. gada 16. jūnijam 
– vēl arī par 2013. gadu.

Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID aicina ikvienu iesniegt deklarāciju elektroniski, kas ir 
daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par 
nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, arī gada diferencētais 
neapliekamais minimums gada ienākumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski. Šogad dek-
larācijā automātiski tiks atspoguļota arī tā informācija par 2016. gadu, ko par personas veikta-
jiem maksājumiem par izglītību Valsts ieņēmumu dienestam būs iesniegušas mācību iestādes. 

Atgādinām, ka pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek atmaksāts trīs mē-
nešu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas dienas. Gadījumā, ja deklarācija nav aiz-
pildīta korekti vai arī tās apstrādes laikā VID rodas papildu jautājumi, nodokļa atmaksas 
termiņš var tikt pagarināts, par ko deklarācijas iesniedzējs tiks informēts individuāli. 

VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Gada ienākumu deklarācijas par 
2016. gadu VID pieņems no 1. marta

l	Pāvilostas Novada dome ar 2017. gada janvāri piešķīra brīvpusdienas arī pirmssko-
las izglītības iestāžu 2013. un 2014. gadā dzimušajiem bērniem un skolu 7.–8. klašu 
skolēniem.

l	 Pāvilostas Novada dome 2017. gada pašvaldības budžetā paredzējusi finansējumu 
3000,00 EUR apmērā tehnisko projektu izstrādei un grāmatas maketa izveidei projek-
tiem, ko paredzēts realizēt Pāvilostas novadā 2018. gadā, gatavojoties Latvijas valsts 
simtgadei. Pāvilostā plānots jubilejas gada piemiņai sakārtot laukumiņu Dzintaru ielā 33 un 
uzstādīt centrālo pilsētas pulksteni, Vērgalē uz valsts simtgadi plānots izveidot Vērgales mui-
žas kompleksa apgaismojumu skolas, muzeja un pārvaldes ēkām, bet kā dāvanu visam no-
vadam, iedzīvotājiem un viesiem plānots īstenot ieceri par grāmatas izdošanu ar Pāvilostas 
novada dzejnieku darbiem un novada bērnu zīmējumiem.

l	Pavisam drīz sāksies Pāvilostas Dienvidu un Ziemeļu molu rekonstrukciju darbi. 
Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem šajā laika posmā būs jārēķinās ar zināmām neērtībām, gan 
novietojot automašīnas Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnē, gan izvēloties pastaigu 
maršrutu gar muzeju un moliem. Lielākā ceļa noslodze paredzēta tieši Dzintaru ielai, pa kuru 
tiks transportēti celtniecības materiāli un tehnika. Pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti būt īpaši 
uzmanīgi šajā laikā, šķērsojot centrālo ielu, un atcerēties vēlreiz izrunāt ar bērniem, kā droši 
pārvietoties ar velosipēdiem pilsētā un droši šķērsot ielas.

l	Vērgales pamatskola uz 6 gadiem izgājusi obligāto valsts noteikto akreditāciju.
l	Vērgalē 23. februārī notiks Lejaskurzemes novadu bērnu un jauniešu folkloru kopu 

sarīkojums, kurā piedalīsies vairāk nekā 15 kolektīvu.
l	Vērgales pamatskolas aktu zālē 1. martā notiks Skatuves runas konkurss Pāvilos-

tas novada skolēniem.
l	Šogad Vislatvijas lielā talka notiks 22. aprīlī, bet Pāvilostas novada pašvaldība 

talku rīkos dienu iepriekš, lai novada sakopšanas darbiem piesaistītu arī novada skolēnus. 
Novada iedzīvotāji aicināti iesaistīties pašvaldības rīkotajās aktivitātēs talkas ietvaros un ziņot 
pašvaldības izpilddirektoram par vietām, kuras nepieciešams satīrīt vai salabot.

l	Pāvilostas novada TIC šī gada tūrisma sezonai izdevis jaunu tūrisma bukletu “Pā-
vilostas novads 2017” četrās valodās – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu. Ar jaunajiem 
bukletiem Pāvilostas novada TIC darbinieces janvārī piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē 
Viļņā, bet februāra sākumā prezentēja Pāvilostas novadu tūrisma gadatirgū “Balttour 2017” 
Rīgā.

l	Lietuvā, Palangas kūrorta muzejā no 18. februāra līdz 20. maijam tiks izstādīta un 
apskatāma Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izstāde “Dod, jūriņa, sudrabiņa!”. 
Izstādes atklāšana notiks 18. februārī.

ĪSZIŅAS

GUNĀRS STEFANS
17.12.1926–27.01.2017.

Gunārs Stefans piedzima 1926. gada 17. decembrī mam-
mas Lilijas un Andreja Stefanu ģimenē kā trešais bērns. Pirms 
viņa ģimenē piedzima vecākais brālis Nikolajs, māsa Līvija, 
pēc viņa – brāļi Arvīds un Ojārs. Gunāra dzimšanas vieta ir 
Kurzemes jūrmalā Medzes pagastā, Saraiķu muižā. Gunārs 
Stefans tika kristīts Liepājā Svētās Annas baznīcā. Vēlākie 
Gunāra bērnības gadi un skolas gaitas saistās ar Pāvilostu, 
kurā viņa tēvs Andrejs Stefans, Lāčplēša ordeņa kavalieris, 
apbalvots ar trīs Jura krustiem, pildīja Pāvilostas novada ro-

bežapsardzības priekšnieka pienākumus.
Viņu dzīvesvieta bija tagadējā Pāvilostas muzeja ēka, kas atrodas pie pašas jūras un 

Sakas upes, Āķagalā. Bērnībā pavadītie gadi pie jūras atstāja neizdzēšamas pēdas Gunāra 
raksturā un turpmākā dzīves ceļa izvēlē. Būt par kapteini uz lielajiem jūras kuģiem – tāds 
bija Gunāra bērnības lielākais sapnis. Pārceļoties uz Rīgu, Gunārs steidza piepildīt savu 
bērnības sapni, iestājoties jūrskolā. Taču mācības pārtrauca karš. 1944. gadā Gunārs kā 
brīvprātīgais iestājās Latviešu leģionā un uzsāka kara gaitas Ernesta Laumaņa vadītajā 
19. bataljonā. Pēc kara, 1946. gadā, kopā ar citiem cīņu biedriem viņš iegāja Kurzemes 
mežos, lai cīnītos par Latvijas brīvību un neatkarību. 1948. gadā Gunārs tika arestēts un 
ieslodzīts Liepājas čekā. Brīvības alkas un izvēlētais mērķis – cīnīties par Latviju – deva 
spēku un gudrību izbēgt no Liepājas čekas. Un, pārpeldot Liepājas ezeram, atkal ieiet Kur-
zemes mežos. Gunārs ir vienīgais cilvēks, kuram izdevās izbēgt no Liepājas čekas un palikt 
dzīvam. Taču nodevības rezultātā Gunārs tika arestēts vēlreiz. Deviņi mēneši tika pavadīti 
Stūra mājas pagrabos, un tālākais ceļš jau veda uz Kolimu un Sibīriju, kur gulaga nomet-
nēs tika pavadīti 13 gadi. Gunāram bija sapnis atgriezties Dzimtenē, lai vēl skūpstītu mīļās 
Latvijas zemi, satiktu mīļo māmiņu, visu savu ģimeni un kaut vai tad mirt... Taču Dievs lēma 
savādāk, ļaujot vēl nodzīvot ilgu un skaistu mūžu.

1976. gadā Gunārs satika savu mīļoto meiteni Maiju. Gandrīz 25 gadu vecuma starpība 
nebija šķērslis bezgala lielajai mīlestībai un vēlākai 40 gadu ilgai kopdzīvei. Gunāra un 
Maijas ģimene acīmredzami bija Dieva svētīta. Tajā piedzima divas meitas Gundega un 
Madara. Mīlošs un bezgala gādīgs vīrs, nesavtīgs un brīnišķīgs tētis, visu cienīts un mīlēts 
opis. Tāds bija Gunārs Stefans. Kā ozols, kurš dziļi ar saknēm ieaudzis Latvijas zemē. 

Barikādēs kopā ar brāli Ojāru un Arvīdu un Pāvilostas, Sakas, Ulmales vīriem no pirmās 
līdz pēdējai dienai stāvēja 1. postenī pie Bastejkalna.  Zem lodēm, pa Bastejkalna nogāzi 
Gunāram bija lemts nonest sašauto kinooperatoru Gvido Zvaigzni. Gunārs ir apbalvots 
ar valsts apbalvojumu kā Barikāžu dalībnieks. Gunārs iestājās Zemessardzē un visus šos 
gadus bija aktīvs Senioru rotas zemessargs. Par teicamu darbu apbalvots ar vairākiem 
augstiem Zemessardzes apbalvojumiem. Kopā ar brāli Ojāru visus neatkarības gadus ak-
tīvi darbojās Latvijas Nacionālo partizānu apvienībā. Nododot savu pieredzi un Dzimtenes 
mīlestību jauniešiem, apzinot un godinot savus kritušos cīņu biedrus.

2014. gadā par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatka-
rības aizstāvēšanā tika iecelts par Viestura ordeņa kavalieri.

Gunāram bija lemts 2016. gadā, naktī uz 17. decembri, kuplā radu, draugu un cīņu 
biedru lokā sagaidīt un atzīmēt savu lielo 90 gadu jubileju. Naktī uz 27. janvāri smaga sli-
mība beidzot pieveica šo spēka, vīrišķības, dvēseles un Dieva dota miesīga skaistuma pilno 
vīru. Gaišs, neiedomājami cilvēcisks, nesavtīgs, visu cilvēku pelnītas cieņas pilns raksturs. 
Tāds bija un mūžam mūsu atmiņā paliks mūsu Gunārs Stefans. Karavīrs.

Gunāra Stefana ģimene
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NOTIKUMI 
2017. gada janvārī

Janvārī pašvaldības policija veica šādus darbus:
â	Pāvilostā no kāda dzīvokļa nāca dūmi. Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka tiek 

kurināta krāsns. Ugunsgrēks netika konstatēts.
â	No Valsts policijas dežūrdaļas saņemta informācija par uzbrukumu sievietei. Iero-

doties notikuma vietā, informācija neapstiprinājās. Informācijas sniedzējs pats atradās 
alkohola reibumā.

â	Sakas pagastā klaiņojoša suņa saimniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols, uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta. 

â	Valsts policija informēja, ka Pāvilostā pa ielām ar Audi markas automašīnu braukā 
iereibis vadītājs. Apsekojot pilsētas ielas, Audi markas transportlīdzeklis netika atrasts.

â	Pie Pāvilostas pilsētas kultūras nama tika sabojāti Ziemassvētku dekori. Izmeklē-
šanas rezultātā vainīgās personas tika noskaidrotas un sauktas pie atbildības.

â	9. janvārī sadarbībā ar Valsts policiju tika veikts reids pa novada teritoriju. Pārbau-
dītas 14 automašīnas. Pārkāpumi netika konstatēti. Atkārtots reids sadarbībā ar Valsts 
policiju tika veikts arī 13. janvārī. Pārbaudītas 22 automašīnas. Vienam autovadītājam 
uzlikts sods par avārijas gaismu nelietošanu. Savukārt 18. janvārī tika veikts vēl viens 
kārtējais reids sadarbībā ar Valsts policiju. Pārbaudītas 13 automašīnas, pārkāpumi nav 
konstatēti.

â	Par izteiktiem draudiem un lamāšanos sabiedriskā vietā vienam Pāvilostas iedzī-
votājam uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta.

â	Tika saņemta informācija par kādu Sakas pagasta iedzīvotāju, kurš vairākas die-
nas nav nācis ārā no sava dzīvokļa. Pēc durvju uzlaušanas tika konstatēts, ka vīrietis 
pats nevar pārvietoties un ir pazeminājusies ķermeņa temperatūra. Izsaukta neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, vīrietis nogādāts slimnīcā. 

Vēršu iedzīvotāju uzmanību, ka, sniegam nokūstot, uzkrītoši pamanāmi kļuvuši 
nesakoptie īpašumi. Kamēr nav sācies lauksaimniecībai piemērots laiks, ir iespēja 
sakopt to, kam nepietika laika rudenī. Un policijas inspektoriem nevajadzēs sastādīt 
administratīvos protokolus par nesakoptiem īpašumiem. Kam nav iespēja to izdarīt 
saviem spēkiem, lūgums griezties Pāvilostas novada pašvaldībā.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Arī 2017. gadā turpinās Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu ar invaliditāti indi-
viduālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomen-
dētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem 
daļu ģimenes varēs saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Lai pieteiktu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai, vecākiem jāsazinās ar paš-
valdības sociālo dienestu un jāiesniedz iesniegums. 

Bērna vajadzību izvērtēšanu veic speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psiho-
logs, ergoterapeits un nepieciešamības gadījumā arī fizioterapeits) bērna dzīves vietas 
pašvaldībā un, balstoties uz tās rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls 
atbalsta plāns. Tas ietver konkrētas rekomendācijas pakalpojumiem bērniem un vecā-
kiem, kurus projekta ietvaros noteiktā apjomā ģimene var saņemt bez maksas:

l bērnam (līdz 17 gadu vecumam ieskaitot)  – četri no atbalsta plānā
 rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, 
 katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
l vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem  
 pakalpojumiem, 
 katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, 
 fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar pašvaldības sociālo dienestu  
pa tālruni 63484560.

Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa, 
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste, 

inese.silina@kurzemesregions.lv

Turpinās pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo 
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei

PAŠVALDĪBA ĪSTENO LAUKU CEĻU PROJEKTU

Liepājas reģiona pašvaldības, tai skaitā Pāvilostas novads, ir veikušas sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu novados uz turpmākajiem septiņiem 
gadiem. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpmāk Jūs apkalpos personu apvienība, ko 
veido SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”, ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”.

Informējam, ka pašreizējie līgumi būs spēkā līdz 2017. gada 28. februārim. Pēc šī 
datuma personām, kuras līgumu nebūs pārslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo 
nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu sniegt. Aicinām privātpersonas un juridis-
kās personas noslēgt jaunos līgumus pēc iespējas ātrākā laika posmā.

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
Pāvilostas novada iedzīvotājiem tika nosūtīta vēstule, kuras pielikumā bija pievienoti 

divi jaunā atkritumu apsaimniekošanas līguma eksemplāri. Lūdzam norādīt nepiecieša-
mo informāciju un aizpildītos līguma eksemplārus Jums ērtākajā veidā nogādāt SIA “Eko 
Kurzeme”:

l	nosūtot pa pastu uzņēmumam SIA “Eko Kurzeme”, Ezermalas iela 11, Liepāja, LV-
3401;

l	 ierodoties personīgi SIA “Eko Kurzeme” birojā Liepājā, Ezermalas ielā 11, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30;

l	nogādājot aizpildītos līguma eksemplārus Pāvilostas novada pašvaldībā vai Vērga-
les pagasta pārvaldē.

SIA “Eko Kurzeme” no savas puses parakstīto līguma eksemplāru nosūtīs Jums pa 
pastu. Līdz 2017. gada 1. martam tiks izsūtīts atkritumu izvešanas grafiks, kuram lūdzam 
pievērst uzmanību, jo var mainīties izvešanas dienas.

Aicinām pievērst uzmanību šādiem līguma punktiem:
l	nosacījumi par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera saturu un 

papildu apjomiem;
l	rēķinu piegādes veids – saņemot rēķinu pa pastu, būs jāsedz pasta pakalpojumi 

1,65 EUR plus PVN apmērā. Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta, saņemot to 
e-pastā, kā arī klientu apkalpošanas centrā. Norādot e-pastu, informāciju saņemsiet elek-
troniskā veidā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eko Kurzeme” klientu ap-
kalpošanas centrā pa tālr. 63407315 vai 22013939. Aktuālākā informācija par SIA “Eko 
Kurzeme” pieejama mājas lapā – www.ekokurzeme.lv.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PĀVILOSTAS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJIEM UN UZŅĒMUMIEM

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 2017. gada  19. janvāra sēdē 
izskatīja vienu administratīvā pārkāpuma lietu par dzīvnieku nepieskatīšanu. Personu 
sodīja ar naudas sodu 20,00 EUR apmērā.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 2017. gada 16. februārī plkst. 14.00.
 

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene Volenberga

Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un uzsākusi projek-
ta “Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības 
atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr. 16-02-A00702-000022, realizāciju Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. 

Projekta ietvaros plānots sakārtot lauku ceļu infrastruktūru sekojošiem ceļiem: 
l Pašvaldības autoceļa “Kapsētas ceļš” pārbūve, būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-90;
l Pašvaldības autoceļa “Ķuķu ceļš” pārbūve, būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-83;
l Pašvaldības autoceļa “Vernāti – Baltiņi” pārbūve, būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-98;
l Pašvaldības autoceļa “Ventspils ceļš – Silmači” pārbūve, būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-
2016-100;
l Pašvaldības autoceļa “Jūrnieki – Kuplie – Saldenieki” pārbūve, būvatļaujas Nr. BIS/
BV-4.5-2016-99.

Iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “A-LAND” (reģ. Nr. 52103037961), 
būvuzraugs: SIA “BaltLine Globe” (reģ. Nr. 40003780856) Aldis Kasakovskis (sertf. 
Nr. 20-7471). Autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “IK projekts” (reģ. 
Nr. 421-03037103).

Ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbus plānots veikt līdz 2017. gada 26. mai-
jam. Kopējā projekta summa sastāda 579 538,00 EUR, no tā publiskais finansējums – 
521 584,27 EUR.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
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Jaunā 2017. gada sākumā 
Zvaigznes dienā Pāvilostas biblio-
tēkas darbinieces aicināja savus la-
sītājus uz Lasītāju egli. Pasākumu 
ar skaistu dziesmu iesāka Pāvilos-
tas kultūras nama bērnu vokālā 
ansambļa “Burbulīši”  dziedošās 
meitenes – Una, Liene, Samanta, 
Annija, Kristiāna un Gerda.

Tad, kā novēlojies viesis, cie-
mos ieradās Ziemassvētku vecī-
tis ar dāvanu maisu. Par prieku 
viņam un lasītājiem meitenes 
nodziedāja vēl trīs dziesmiņas, 
un tad kopīgi atskatījāmies uz aiz-
vadīto 2016. gadu Pāvilostas bib-
liotēkā. Ziemassvētku vecītis bija 
sagatavojis dāvanas čaklākajiem 
lasītājiem un sveica viņus šādās 
nominācijās: 

l “LABĀKAIS GRĀMATMĪ-
LIS” – Sarmīte Ķipste

l	“LABĀKAIS GRĀMATMĪLIS 
BĒRNIEM” – Laila Anna Horna

l	 “LABĀKAIS ŽURNĀLMĪ-
LIS” – Jānis Losāns ar ģimeni

l	 “DĀSNĀKAIS LASĪTĀJS 
2016” – Velta Vītola, Vija Gabali-
ņa, Mirdza Jansone

l	 “GADOS CIENĪJAMĀKAIS 
LASĪTĀJS” – Emīlija Jemberga

l	 “JAUNĀKAIS LASĪTĀJS” 
–  Zane Spriņģe

Zvaigznes diena Pāvilostas bibliotēkā
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Protams, ka arī pārējie pasā-
kuma apmeklētāji nepalika bez 
dāvanām – katrs saņēma īpaši 
sagatavotu sveicienu – papīra 
eglīti ar konfekti un novēlēju-

mu Jaunajā gadā. 
Iztukšojis savu dāvanu maisu, 

vecītis atvadījās līdz nākamajiem 
Ziemassvētkiem un devās projām, 
bet pārējie tika laipni aicināti uz 

kliņģeri ar siltu tēju vai kafiju. Pēc 
tam sākās jautras atrakcijas gan 
pieaugušajiem, gan bērniem.

Pāvilostas bibliotēkas dar-
binieces saka lielu paldies Aijai 

Gertsonei, Sintijai Spriņģei un 
visiem pārējiem par ieguldīto 
darbu, un ceram uz sadarbību arī 
šajā – 2017. gadā!

Elīna Horna

Pāvilosta dibināta 1879. gadā, 
kad tika atklāta osta. Vienlaikus 
cēla arī Pāvilostas ciemu Sakas 
upes labajā krastā strādniekiem, 
namdariem, maizniekiem, tirgo-
tājiem, jūrniekiem un zvejnie-
kiem. Pāvilostas ostā noritēja 
aktīva tirdzniecība un darbojās 
kuģu būvētava. 19. gs. beigās 
ostā bija ienākuši 1470 burinie-
ki, 17 tvaikoņi, kā arī uzbūvēti 
15 divmastu burinieki. Pāvilostas 
miestā pirmās ebreju ģimenes 
ieradās no Aizputes un Kuldī-
gas, tādēļ līdz pat kopienas iznī-
cināšanai 1941. gada 29. oktobrī 
tai bija ļoti ciešas saites ar šo 
pilsētu ebreju kopienām. Piemē-
ram, savus mirušos ģimenes lo-
cekļus Pāvilostas ebreji līdz pat 
1941. gada vidum veda apbedīt 
uz Aizputes ebreju kapiem.

Pateicoties straujai ostas at-
tīstībai, ciemā uz dzīvi apmetās 
arī ebreju tirgotāji, kas atvēra 
šeit pirmos veikalus un nodar-
bojās ar tirdzniecību. Pirmais 
veikalu atvēra ebrejs Kiršners. 
No 1890. gada Pāvilostā pārtiku 
piegādāja un tirgojās Hiršs Hāze, 
savukārt zivis uzpirkuši no vietē-
jiem zvejniekiem divi citi ebreji. 
1890. gadā Pāvilostā uzbūvēja 
koka sinagogu, kuru rekonstruē-
ja 1929. un 1939. gadā. Ebreju 
draudzes priekšnieks bija Meiers 
Bērs, bet rabīns bija Zaks. Pēdē-
jais Pāvilostas rabīns bija Mord-
ka Bernbaums. 

Lielu ietekmi uz ciema saim-
niecisko un ekonomisko darbību 
atstāja 1. pasaules karš (1914–
1918), kad tas atradās vācu oku-
pācijas varā. Kā tulki armijas 
komandantam strādāja kurp-
nieka Kāna meita un tirgotājs 
Hāze. Ciemam vajadzēja laiku, 
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Kooperatīvs “Vārpa”, redzami tirgotāji Leibs un Josua Hāzes. Pāvilosta, 1940.g.

Pāvilostas ebreji: no pirmajiem tirgotājiem līdz kopienas uzplaukumam

lai atgūtos pēc 1. pasaules kara 
radītajām sekām. 1927. gadā Cen-
trālā zemes ierīcības komiteja 
Aizputes apriņķa Sakas pagasta 
Pāvilostā apstiprināja piešķirt 
11 apbūves gabalus pagasta un 
sabiedrisko organizāciju īpašu-
mā, no tiem vienu īpašumu iegu-
va Pāvilostas ebreju sabiedrība. 
Savukārt 280 zemes apbūves 
gabalus komiteja kā dzimtas īpa-
šumu piešķīra 239 personām, no 
tiem 13 īpašumus ieguva ebreji – 
tirgotāji Hāze Leibs, Hāze Jakobs 
un Hāze Peisachs, tāpat Berlo-
vičs Josels, Meiers Jakobs, Kāns 
Jeršens, Slaviets Markus, Zaks 
Šmulis, Leibsons Jakobs, Grešens 
Jakobs, Frišmuts Jakobs, Šērs 
Meiers un Zaks Rāle. Pāvilostas 
zemes gabalus par īpašumu bija 
pieprasījuši arī citi Pāvilostas 
ebreji Bērs Julius, Bērs Meiers, 

Dobijans Peiša un citi.
Pāvilostas ebreji dzīvoja un 

viņu veikali, tirgotavas, darbnī-
cas un saloni atradās uz ciema 
četrām ielām – Upmalas (tag. 
Dzintaru), Brīvības, Tirgus, Viļ-
ņu ielas un Tirgus laukumā. 
1929. gadā no Pāvilostas devi-
ņiem pārtikas veikaliem četri 
piederēja ebrejiem: Juliusam Bē-
ram, Meieram Jakobam, Šmulim 
Zakam un Jozefam Zivam. Tāpat 
darbojās Jakoba Geršena kolo-
niālpreču veikals, Joseļa Bere-
loviča degvīna tirgotava, Mozus 
Hāzes drēbju veikals, Sakas pag. 
“Jaunzemjos” atradās Leibes Hā-
zes preču veikals, Pāvilostā bija 
Ellas Straukes frizētava, Eliasa 
Mizroka pulksteņu, velosipēdu 
un šaujamieroču veikals, Vulfa 
Švarcmaņa apavu veikals, kā arī 
Geršena Kāna kurpju darbnīca. 

Bērs kopā ar Aleksandru Šļapo-
čniku dibināja firmu “A. Šļapo-
čniks un M. Bērs”, kas nodarbojās 
ar koku tirdzniecību un transpor-
tēšanu. 1937. gadā Meiers Bērs 
un Sedliņš pārdeva pēdējo Pāvil-
ostas motorburinieku “Vilnis”. 
Brāļi Bēri ar kokmateriālu tirdz-
niecību nodarbojās no 1926. līdz 
1933. gadam. 

1935. gadā Sakas pagastā dzī-
voja 2906 cilvēki, no tiem 71 eb-
rejs (2,44%), savukārt Pāvilostas 
ciemā dzīvoja 800 iedzīvotāju, no 
tiem 61 ebrejs (7,7%). Ebrejiem 
piederēja 15 no 180 mājām, kā 
arī 5 no 13 miesta veikaliem. 

Rakstu veidoja:
Medicīnas vēstures muzeja 

galvenais speciālists  
Mārtiņš Vesperis un

Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja  

Irina Kurčanova

Ikviens aicināts līdz 28. aprīlim  
Pāvilostas novadpētniecības 

muzejā apskatīt izstādi 
“EBREJU MEDIĶI HOLOKAUSTĀ. 
Liepājas un Aizputes apriņķos 

(1941.–1945.)”.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
No 2017. gada 1. februāra mainās Pāvilostas nova-
da Saraiķu bibliotēkas darba laiks.

Pāvilostas ebrejs Meiers Ābrams 
bija baļķu brāķeris, kurš nodar-
bojās ar koku uzpirkšanu. 1929. 
gada 5. maijā ebreji – brāļi Bēri 
un Gurvičs – kopā ar kapteini 
Kronbergu nopirka Hamburgas 
tirdzniecības tvaikoni, ko nosau-
ca par “Saku”. 1934. gadā Meiers 

Turpmāk tas būs:

P. slēgts
O. 10:00–17:00
T. 12:00–18:00
C. 9:00–15:00

P. 13:00–19:00
S. 9:00–14:00
Sv. slēgts



2017. gada februāris   7  www.pavilosta.lv

Pāvilostas rokdarbu pulciņam 
“Spundiņš” 2016./2017. gada 
sezona iesākusies ļoti darbīgi. 
Ziemassvētku laikā tika noadīti 
70 zeķu pāri bērniem bāreņiem, 
bet paralēli zeķu adīšanai rokdar-
bu pulciņa dalībnieces darināja 
arī musturdeķi – no 54 mazā-
kiem, kvadrātveida adītiem ga-
baliņiem tiks kopā sašūta lielāka 
sega. Māksliniecisko kompozīci-
ju musturdeķim veidoja un adītā-
jas konsultēja mūsu pašu Tamāra 
Kurzemniece. Pāvilostas rokdar-
bu pulciņa “Spundiņš” darinātajā 
musturdeķī izadīta Pāvilostas un 
novada simbolika un izvēlētas ti-
kai Pāvilostai raksturīgās tēmas 
un krāsas – jūras zilais, smilšu 
bēšais, viļņu putu baltais, priežu 
mežu zaļais u.c.

Ideja par musturdeķa da-
rināšanu nākusi pēc tam, kad 
Pāvilostas aušanas pulciņš 
“Lumstiņš” 2015. gadā īsteno-
ja projektu “Ceļš kāpās”, kura 
ietvaros ikviens varēja ieaust 
savu īpašo stāstu garā kājceliņā, 
kuru pēc projekta noslēgšanās 
svinīgi Pāvilostas pilsētas svēt-
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Pāvilostas adītājas darina musturdeķi

kos dāvāja muzejam. Arī Pāvil-
ostas rokdarbu pulciņa dalīb-
nieces vēlas šo košo musturdeķi 
dāvāt muzejam, lai paliek par 

piemiņu nākamajām paaudzēm.
Pāvilostas “Spundiņa” rok-

darbnieces arī šogad pavasarī, 
aprīļa mēnesī, Pāvilostas novada 

pašvaldības izstāžu zālē gata-
vos izstādi, kurā būs apskatāmi 
daudzie krāsainie un neparastie 
rokdarbnieču darbi, to vidū arī 

tapušais krāsainais musturdeķis.
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību  
speciāliste
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Pāvilostas jaunieši piedalās 
ikgadējā Nīcas Jauniešu dienā

28. janvāra rītā astoņi Pā-
vilostas novada jaunieši kopā 
ar Pāvilostas novada Bērnu un 
jauniešu centra vadītāju Sinti-
ju Spriņģi un brīvprātīgo Hordi 
Beljveru Sančisu (Jordi Bellver 
Sanchis) no Spānijas, devās uz 
Nīcu, lai piedalītos tradicionā-
lajā Nīcas Jauniešu dienā, kura 
šogad norisinājās jau sesto reizi.

Šī gada pasākuma nosau-
kums bija “Gadsimta balle Nīcā”. 
Pasākumā piedalījās 12 jauniešu 
organizācijas no dažādām Latvi-
jas pilsētām. 

Visas dienas garumā notika 
dažādas aktivitātes. Diena ie-
sākās ar pasākuma atklāšanu, 
tam sekoja jauniešu organizāci-
ju mājasdarbu atrādīšana. Pēc 
iepriekš izlozēta deju stila, kat-
rai organizācijai bija jāsagatavo 

priekšnesums, kurā iekļauts at-
tiecīgais deju stils, kā arī jaunie-
šus raksturojošas lietas. Pāvil-
ostas jaunieši bija sagatavojuši 
priekšnesumu – deju teātri ar 
tautisko deju pamatelementiem. 
Pēc priekšnesumu atrādīšanas 
sekoja kopīgā foto veidošana pie 
Nīcas kultūras nama. 

Pēc fotografēšanās jaunieši 
piedalījās sešās, iepriekš izvēlē-
tās darba grupās. Darba grupu 
vadītāji bija Liepājas teātra ak-
tieris Viktors Ellers, “Blue Shok 
Race” dibinātājs Artis Daugins, 
dziedātāja Dināra Rudāne, cigun 
un taidzi meistars Juris Brants, 
fitnesa treneris Rūdolfs Vilsons 
un Zemessardzes 44. kājinieku 
bataljons.

Turpinājumā sekoja viktorī-
na, jautrās sporta aktivitātes un 

deju grupas paraugdemonstrē-
jumi. Pirms noslēguma apbal-
vošanas jauniešiem bija iespēja 
iestiprināties ar uz ugunskura 
vārītu soļanku. Pēc apbalvošanas 
jaunieši varēja atpūsties un saga-
tavoties vakara noslēguma daļai 
– ballei kopā ar grupu “Pekšu 
brekši.”

Paldies Pāvilostas novada 
pašvaldībai par iespēju piedalī-
ties, deju kolektīvu vadītājiem 
Daigai un Eināram par līdzi juša-
nu un sagatavošanu pasākumam, 
kā arī paldies Nīcas pašvaldībai 
un visiem Nīcas jauniešiem, kuri 
izdarīja milzum lielu darbu, lai 
mēs visi kopā varētu pavadīt fan-
tastisku sestdienu!

Pāvilostas novada Bērnu un 
Jauniešu centra vadītāja 

Sintija Spriņģe

2017. gada 24. februārī plkst. 17.00 aicinām 
“Grāmatu starts” dalībniekus uz tikšanos Pāvil-

ostas bibliotēkā, kā arī gaidām jaunus dalīb-
niekus (vecākus ar bērniem vecumā no 
3 līdz 6 gadiem), kuri vēlas pievienoties 
“Grāmatu starts” dalībnieku pulciņam.
“Grāmatu starts” ir lasīšanas veicinā-

šanas programma, kas iesaista ģimenes ar 
pirmsskolas vecuma bērniem, piedāvājot 
radošas un attīstošas nodarbības, grāmatu 

lasīšanu un citas izklaides.
Uz satikšanos bibliotēkā! Mairita Vītola

“Grāmatu starts” 
dalībniekiem un vecākiem!
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Pāvilostas vidusskolā 20. jan-
vārī audzināšanas stundas laikā 
skolas aktu zālē notika Barikāžu 
atceres dienas pasākums. Uz pasā-
kumu tika aicināta Gunta Raiberte, 
kura 1991. gadā organizēja Pāvilos-
tas iedzīvotāju - barikāžu dalībnie-
ku braukšanu uz Rīgu, lai sargātu  
posteni Vecrīgā pie Pulvertorņa 
(Kara muzeja) un blakus esošās 

Izglītības un zinātnes ministrijas.
Skolēniem tika rādīti video 

materiāli, un, atbildot uz skolēnu 
jautājumiem, G. Raibarte stāstī-
ja par tā laika notikumiem. Tika 
lasīti arī barikāžu dalībnieku 
Dzintras Arājas, Jura Blaubārža, 
Zigurda Pētersona un Vasīlija La-
zukuna atmiņu raksti no skolas 
arhīva, nesot vēstījumu skolē-

niem, ka Barikāžu laiks bija nozī-
mīgs pagrieziena punkts Latvijas 
neatkarības atjaunošanas procesā 
un PSRS sabrukumā kopumā, kur 
katrs savas zemes patriots nespē-
ja šai laikā vienaldzīgi stāvēt malā 
un bija gatavs aizstāvēt valsts brī-
vību. Tas bija laiks, kad varēja sa-
just visas tautas vienotību.

Marita Rolmane

Vidusskolā atceras barikāžu laiku
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Pāvilostas vidusskolas jau-
nieši, kas šobrīd plāno savu nā-
kotni saistīt ar kultūras sfēru, 
izmantoja iespēju ceturtdienā, 
19. janvārī, piedalīties seminārā, 
ko organizēja Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde sadarbībā ar 
Liepājas Universitāti, VIAA, Lie-
pājas Kultūras pārvaldi un Lie-
pājas teātri. Semināra piedāvātā 
tēma bija “Kultūras darbinieka 
karjeras iespējas”.

Seminārā tika gūts plašs re-
dzējums par izglītības iespējām 
kultūras jomā un izpratne, cik 
dažādas profesijas tā sevī ietver, 
tostarp tādas, kuras ikdienā pat 
nesaistām ar šo jomu. Pēc semi-
nāra apmeklēšanas ikviens jau-
nietis varēja izdarīt secinājumus, 

vai kultūras joma tiešām ir viņa 
īstais dzīves aicinājums.

Seminārā savā pieredzes 
stāstā dalījās Liepājas Kultūras 
pārvaldes kultūras projektu va-
dītāja Elita Medne, SIA “Liepājas 
Latviešu biedrības nams” kul-
tūras projektu vadītāja Madara 
Pūķe, Liepājas Universitātes Kul-
tūras vadības 4. kursa studente 
Zane Jansone, koncertzāles “Lie-
lais dzintars” koncertu un māks-
las pasākumu producente Ance 
Kolibere, Liepājas teātra aktieri 
Kaspars Gods, Mārtiņš Kalita 
un Kaspars Kārkliņš, kā arī pa-
sākumu organizatori un vadītāji 
– Dina Brence, Zanda Štrausa un 
Maija Kalniņa.

 Marita Rolmane

Vidusskolas jaunieši tiekas 
ar kultūras pārstāvjiem

l 18. februārī Pāvilostas amatierteātris ielūgts piedalīties Nīcas 
amatierteātra 5 gadu jubilejas pasākumā.  Pāvilostnieki  Nīcā parādīs 
savu izrādi   “Sievasmātes senču laiki”. Tas reizē būs arī kā ģenerālmēģi-
nājums pirms reģionālās skates.  

l	 25. februārī Pāvilostas amatierteātris ar Danskovītes (A. Ločme-
les) izrādi “Sievasmātes senču laiki” piedalīsies Latvijas amatierteātru 
iestudējumu Kurzemes reģiona skatē “Gada izrāde 2016”, kas notiks 
Ventspilī.

Pāvilostas pilsētas Kultūras nama 
amatierteātra aktivitātes februārī

MĪĻĀS VECMĀMIŅAS UN VECTĒTIŅI!
Vērgales bērnudārza “Kastanītis” bērni uzaicina Jūs 

7. martā pulksten 10 pirmsskolas zālē
 uz vecmāmiņām un vectētiņiem veltīto koncertu

”DZIEDAM UN DEJOJAM JUMS!”

24. janvārī Vērgales bērnu-
dārzā “Kastanītis” Pāvilostas Mū-
zikas skolas audzēkņi sniedza 
koncertu ar mērķi iepazīstināt 
pirmsskolniekus ar dažādiem 
mūzikas instrumentiem. 

Paldies Pāvilostas Mūzikas 
skolas skolotājai Anitai Cerai un 

direktorei Ingai Šnorei, kura bēr-
niem interesanti pastāstīja par 
vijoli, ģitāru, klavierēm un akor-
deonu. Paldies Vērgales meite-
nēm, mūsu bērnudārza bijušajām 
audzēknēm, – Elīnai Miltiņai, Sa-
nijai Montai Brēdiķei, Paulai Brē-
diķei, Madarai Brēdiķei un Evai 
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Mācāmies klausīties mūziku un 
iepazīstamies ar mūzikas instrumentiem

Vītoliņai – par pirmsskolnieku 
iepazīstināšanu ar ģitāras, vijoles 
un klavierspēli. Paldies Mūzikas 
skolas audzēkņiem, pāvilostnie-
kiem Valtam Entonijam Drišļju-
kam un Markusam Lazukinam, 
kuri priecēja mūs ar akordeona 
un klavieru spēli. 

Manuprāt, šī ir ļoti veiksmī-
ga sadarbība, kas nu jau notiek 
vairāku gadu garumā. Tā rosi-
na bērnos interesi par mūziku 
un dažādu instrumentu spēli, 
par mācīšanos mūzikas skolā. 
Piemērs tam ir jau iepriekš pie-
minētās – Elīna, Sanija un Eva, 
kuras savus muzikālos dotumus 
atklāja jau bērnudārzā, papildus 
piedaloties dažādos dziedāšanas 
konkursos kā, piemēram, “Cīra-
vas Cālis”. Mīlestība uz dziesmu 
un mūziku jāveido bērnam jau no 
mazotnes – par to pārliecināta arī  
mūsu mūzikas skolotāja Simona 
Tomase, kura meitenēm kādreiz 
mācīja dziedāt. 

Paldies visiem koncerta da-
lībniekiem. Uz tikšanos atkal nā-
kamreiz!

Iestādes vadītāja

Aizvadītā gada oktobra mē-
nesī Vērgales kultūras namā 
bija skatāma Liepājas kultūras 
pārvaldes organizētā ceļojošā 
izstāde “Bērni pielaiko karjeru”. 
Izstādi apmeklēja un ar Latvijā 
zināmu personību – dziedātājas 
Agneses Rakovskas, pavāra un 
pasaules garšu pētnieka Mār-
tiņa Sirmā, basketbolista Kris-
tapa Porziņģa, mākslinieces 
Elitas Patmalnieces, aktrises 
Agneses Jēkabsones, raidījumu 
vadītājas Evas Ikstenas, uzņē-
mēja Arta Daugina, dzīvnieku 
patversmes “Lauvas sirds” vadī-
tājas Noras Brūderes – stāstiem 
neklātienē iepazinās Vērgal-
es pamatskolas un Pāvilostas 
vidusskolas skolēni. Izstādes 
“Bērni pielaiko karjeru” ietva-
ros no 2016. gada augusta līdz 
decembra sākumam norisinājās 
radošais mākslas un dizaina 
darbu konkurss “Mana sapņu 
profesija”. Konkursā piedalījās 
arī Vērgales pamatskolas un Pā-
vilostas vidusskolas skolēni.

Projekta “Bērni pielaiko kar-
jeru” bērnu un jauniešu radošo 
mākslas un dizaina darbu kon-
kurss “Mana sapņu profesija” 
ir noslēdzies. No iesniegtajiem 
447 darbiem žūrija izvēlējusies 
40, kuros bērna sapņu profesi-
ja atspoguļota vispārliecinošāk 

un radošāk. Konkursa lai kā no 
2016. gada 6. augusta līdz 3. de-
cembrim tapušie bērnu darbi 
atceļojuši no Liepājas, Durbes, 
Kalētiem, Rucavas, Pāvilostas, 
Brocēniem un Druvas, kopumā 
no 29 Liepājas un apkārtējo no-
vadu vispārizglītojošām skolām, 
interešu izglītības iestādēm, 
privātajām izglītības iestādēm, 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēm un individuāli. 

Bērnu un jauniešu radošo 
mākslas un dizaina darbu kon-
kursa “Mana sapņu profesija” 
pirmā posma 40 atlasīto darbu 
autoru vidū ir arī Pāvilostas no-
vada skolēni – Rainers ZAMA-
RĪTIS (Pāvilostas vidusskola, 
10 gadi), Mārtiņš KURMIS 
(Vērgales pamatskola, 10 gadi), 
Amanda TROFIMOVA (Vērga-
les pamatskola, 10 gadi), Roberts 
VAŠKUS (Pāvilostas vidusskola, 
10 gadi), Amanda ZUĻĢE (Vēr-
gales pamatskola, 14 gadi).

Apsveicam bērnus ar laba-
jiem rezultātiem un novēlam 
panākumus nākamajā konkursa 
kārtā!

Uzvarētāju svinīgā apbalvo-
šanas ceremonija notiks Liepājas 
dzimšanas dienā.

Korespondente Vita Braže 
un sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Uz zīmējumu konkursa otro kārtu 
izvirza arī Pāvilostas novada skolēnus
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Vairāk nekā 400 dziedātāju 
15. janvāra pēcpusdienā pulcē-
jās Liepājas koncertzālē ‘’Lielais 
dzintars’’, lai ar skanīgu un vē-
rienīgu koru koncertu godātu iz-
cilo diriģentu Ludvigu Leiti viņa 
100. jubilejā. Dziedātāju vidū 
bija arī Pāvilostas pilsētas kultū-
ras nama sieviešu koris “Sīga”.

Kopumā koncertā piedalījās 
21 Liepājas pilsētas un Liepājas 
apriņķa novadu koris: Liepājas 
jauktie kori “INTIS” /diriģente 
Ilze Valce, kormeistars Kārlis 
Millers/, “Kursa” /diriģente Ilze 
Āboliņa/, “Laiks” /diriģente Ilze 
Balode/, “Lauma” /diriģente 
Mirdza Paipare/, “Līva” /diri-
ģents Jēkabs Ozoliņš/, sieviešu 
koris “Aija” /diriģente Gunta 
Vite, kormeistare Antra Berga/, 
Liepājas Universitātes sieviešu 
koris “Atbalss” /māksliniecis-
kā vadītāja Ilze Valce, diriģente 
Olga Blauzde/, Aizputes novada 
Cīravas pagasta jauktais koris /
diriģente Sintija Pīrāga/, Kaz-
dangas pagasta jauktais koris /
diriģente Baiba Kalniņa/, Aizpu-
tes pilsētas jauktais koris “Kur-
zeme” /diriģents Ēriks Eglītis/, 
Grobiņas pilsētas jauktais koris 

Ar skaistu koncertu atzīmē diriģenta 100. jubileju!
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“Vēl” /diriģente Anita Elere/, 
Durbes sieviešu koris “Durbe” /
diriģents Renārs Juzups/, Nīcas 
sieviešu koris /diriģente Līga 
Amerika-Ansiņa/, Nīcas vīru 
koris /diriģents Jēkabs Ozoliņš/, 
Pāvilostas sieviešu koris “Sīga” /
diriģente Liene Breča/, Priekules 
novada sieviešu koris /diriģente 
Gunta Vite, kormeistare Skaidra 

Klasiņa/, Liepājas Valsts 1. ģim-
nāzijas jauktais koris /diriģents 
Jēkabs Ozoliņš/, Liepājas Bērnu 
un jauniešu centra jauktais koris 
“Reverberācija” /diriģents And-
ris Mockus/, Liepājas 2. mūzi-
kas skolas koris /diriģente Olga 
Blauzde/, kā arī koncertu kupli-
nāja Rīgas Tehniskās universi-
tātes jauktais koris ‘’Vivere’’ un 

solistes – Baiba Bite, Līva Drē-
viņa un Solveiga Pētersone. Pie 
diriģentu pults stājās tādi izcili 
XXVI Vispārējo latviešu Dzies-
mu svētku diriģenti kā virsdi-
riģenti Mārtiņš Klišāns, Gints 
Ceplenieks, Ilze Valce un Jēkabs 
Ozoliņš, koncertā piedalījās arī 
diriģenti Līga Amerika-Ansiņa, 
Liene Breča, Anita Elere, Gunta 

Vite, Ilze Āboliņa, Ilze Balode un 
koncertmeistare Līna Andrejeva.

Koncerta laikā tika godināta 
gan daudzpusīgā kordiriģenta 
Ludviga Leiša personība un dzī-
ves gājums, gan lielais un nozī-
mīgais devums koru mūzikā.

Koru mūzikas koncerts jan-
vāra vidū Liepājas koncertzālē 
šajā reizē bija arī kā diriģentes 
Ilzes Valces aicinājums atsākt 
sen aizmirstu tradīciju, kas aiz-
sākās Ludviga Leiša 70. jubilejā, 
− sniegt koncertu, kuru nevērtē 
neviena žūrija, bet kurš ziemas 
sniegotajā laikā raisa pozitīvas 
emocijas, dod sirds siltumu un 
prieku. 

Koncerta izskaņā lielu pal-
dies koristiem par jauko kormū-
zikas skanējumu un koncerta 
organizatoriem par izcili noor-
ganizēto koncertu teica arī Lud-
viga Leiša tuvinieki, norādot, ka 
izcilajam kordiriģentam Ludvi-
gam noteikti būtu paticis gan 
koru sniegums, gan mūzikas 
skanējums.

 Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību  

speciāliste

Šogad E-prasmju nedēļa visā Latvijā notiks no 27. marta līdz 2. aprīlim, un paredzētas šādas galve-
nās tēmas:

l Kiberdrošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un 
datus;

l		 E-pakalpojumi: aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus, tai skaitā mobilos risinājumus;
l		 E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai.

E-prasmju nedēļu atzīmēs arī Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā, un, kā katru gadu, aicinām iedzī-
votājus pieteikties apgūt datorprasmes un dažādus jauninājumus e-vidē. Sīkāka informācija tiks ievietota 
nākamajā informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

Savu dalību līdz 23. martam var pieteikt bibliotēkā vai zvanot pa tālr. 63484566.

Informāciju sagatavoja M. Vītola

GATAVOSIMIES E-PRASMJU NEDĒĻAI 2017!

21. janvārī Pāvilostas sporta 
zālē notika Pāvilostas atklātais 
čempionāts galda tenisā. Turnīrā 
piedalījās 54 dalībnieki no Nīcas, 
Liepājas, Kapsēdes, Durbes, Aiz-
putes, Vaiņodes, Priekules un Pā-
vilostas. Turnīrā tika noskaidroti 
spēcīgākie spēlētāji četrās vecu-
ma grupās.

Jaunākā vecuma grupa – meite-
nes un zēni līdz 11 gadu vecumam. 
Meiteņu grupā piecu dalībnieču 
konkurencē 1. vietu ieguva Ksenija 
Kristina Bogdana, 2. vietā bija Ai-
linda Geruļska, bet 3. vietā – Ieva 
Anete Petrēvica (visas meitenes no 
Durbes). Zēniem deviņu dalībnieku 
konkurencē 1. vietā ierindojās Ri-
hards Ķepsnis (Pāvilosta), 2. vietu 
ieguva Kristiāns Roberts Gertsons 
(Pāvilosta), bet 3. vietu – Renārs 
Grinbergs (Durbe).

Otrā vecuma grupa – meite-
nes un zēni  vecumā no 12 līdz 
14 gadiem. Meiteņu grupā četru 
dalībnieču starpā 1. vietu izcīnī-
ja Baiba Rone (Durbe), 2. vietu 
ieguva Ksenija Jansone (Nīca) un  

3. vietā palika Daniela Venškevi-
ca no Nīcas. Zēniem trīspadsmit 
dalībnieku konkurencē 1. vietā 
ierindojās Markuss Lagzdiņš 
no Durbes, 2. vietu ieguva Jānis 
Ūdriņš (Pāvilosta), bet 3. vietā – 
Klāvs Pauls Vējkājs (Pāvilosta).

Trešajā vecuma grupā startēja 
dalībnieki no 15 līdz 18 gadu ve-
cumam, šajā grupā piedalījās tikai 
zēni. Astoņu sportistu konkurencē 
1. vietu izcīnīja Ārons Bērziņš (Vai-
ņode), 2. vietu ieguva Leo Kiričen-
ko (Pāvilosta) un 3. vietā ierindojās 
Artūrs Bērziņš (Pāvilosta).

Ceturtā vecuma grupa – pie-
augušie. Sievietēm divu dalībnie-
ču spēlē uzvarēja Indra Šīmane 
(Nīca), bet 2. vietā palika Laila 
Priedola no Pāvilostas. Vīriem 
trīspadsmit dalībnieku konku-
rencē 1. vietu guva Sandis Bieriņš 
(Priekule), 2. vietā – Jānis Lubino-
vičs (Kapsēde), bet 3. vietā ierin-
dojās Kristaps Kovba (Liepāja).

 
Aldis Barsukovs,

sporta organizators Pāvilostā

Aizrit Pāvilostas atklātais 
čempionāts galda tenisā

24. februārī pulksten 18 komandu sporta veidu sacensības:

l Ceļojošā kausa izcīņa basketbolā

25. februārī pulksten 10 komandu sporta veidu sacensības: 

l Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 4+2 (ne mazāk kā 2 sievietes laukumā)
l Ceļojošā kausa izcīņa zāles futbolā
l Zolīte

26. februārī pulksten 10 individuālo sporta veidu sacensības:

l Novuss 
l Galda teniss 
l Dambrete 
l Šahs
l Šautriņu mešana
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24., 25. un 26. februārī 
Pāvilostas pilsētas sporta zālē notiks ikgadējās

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

Vērgales pagasta iedzīvotājiem transports līdz Pāvilostai tiks nodrošināts. 
Vairāk informācijas pie Vērgales sporta nama vadītāja Dzintara Semenkova pa tālruni 26166146.

Ziedojumu kastīti meklējiet Pāvilostas sporta zālē, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā.

PĀVILOSTAS NOVADA SPORTA DIENAS
Sporta dienu ietvaros tiks vākti arī ziedojumi

PĀVILOSTNIECES RITAS BĒRZIŅAS REHABILITĀCIJAI!



Ne jau tas ir augstu kāpis,
Kura vārds skan tālu pasaulē.
Bet gan tas,
Kurš labu darbu sācis,
Spēj iesēt ticību un spēku 
Citu dvēselēs!

               /Niņa Stolere/

Dzīve ir skaista – tā gri-
bas teikt pēc tikšanās ar mūsu 
Ņinu, ar ziemupnieci, dzejas 
rakstītāju Ņinu Apanaseviču, 
viņa arī Stolere. Pasākums iz-
vērtās bezgala mīļš un sirsnīgs. 
Iesākumā atdevām godu Sveču 

dienai, pārspriedām tai veltītos 
ticējumus, pēc tiem centāmies 
pareģot gaidāmo laiku.

Visa tālākā uzmanība tika 
veltīta Ņinai, viņas darbiem, 
dzejoļiem, domām. Katrai da-
lībniecei tika pa grāmatai. Vi-
ņas darbi ir publicēti septiņos 
kopkrājumos, gaidāmi vēl divi. 
Dzeju lasīja pati autore, lasījām 
mēs. Vislielāko pārsteigumu 
mums sagādāja Hermīnes tan-
te. Astoņdesmit deviņus gadus 
nodzīvojusī māmuļa no galvas 
noskaitīja vienīgo viņai līdz šim 

pieejamo autores dzejoli, kurš 
decembrī bija publicēts laik-
rakstā “Kursas Laiks”. 

Paldies visiem, kuri atnāca 
uz šo pēcpusdienu, paldies par 
mirdzošajām acīm un atvērtajām 
sirdīm! Paldies Ņinai par dāvinā-
tajām grāmatām! Un uz tikšanos 
7. martā, otrdienā, kad pie mums 
ciemosies rakstniece, dzejniece, 
dziesminiece Jana Egle.

Ziemupes 
bibliotēkas vadītāja  

Daina Vītola
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Dzīve ir skaista!
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Pamatojoties uz 2016. ga da 24. novembra Pāvilostas Novada 
domes sēdes protokolu Nr. 14., 5.§ “Par Pāvilostas novada spor-
ta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības 
kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtību”, pašvaldības 
ārzemju braucienu izvērtēšanas komisija izsludina pieteikšanos 
uz plānotajiem ārzemju braucieniem sporta komandām, individu-
ālo sporta veidu sportistiem, kultūras namu un izglītības iestāžu 
pašdarbības kolektīviem un mākslinieciskās pašdarbības dalībnie-
kiem 2017. gadā. Ar apmaksas kārtības noteikumiem var iepazīties 
mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā “Domes dokumenti/Noteikumi, 
nolikumi”. 

Brauciena izdevumu tāme, dalībnieku skaits, uzaicinājuma vēs-
tule un īss apraksts par plānotā brauciena programmu jāiesniedz 
līdz 2017. gada 24. februārim Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzin-
taru ielā 73, Pāvilostā) pašvaldības metodiķei izglītības un kultūras 
jomā Silvijai Lejai.

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina 
pieteikšanos uz sporta komandu  
un pašdarbības kolektīvu  
apmaksātajiem ārzemju braucieniem

Pāvilostas novada 
uzņēmēju diena

Pāvilostas novada pašvaldība zemās novada uzņēmēju 
atsaucības dēļ šogad nolēmusi nerīkot ikgadējo Pāvilos-
tas novada uzņēmēju dienu marta mēnesī.  

Šogad uzņēmēji, kas veiksmīgi darbojušies 2016. gadā un 
veicinājuši novada attīstību, tiks sveikti nominācijās “Lielākais 
nodokļu maksātājs Pāvilostas novadā 2016” (1., 2. un 3. vie-
ta) un “Lielākais darba devējs Pāvilostas novadā 2016” (1., 2. 
un 3. vieta) novadā notiekošajos Pāvilostas pilsētas, Sakas un 
Vērgales pagastu svētkos.
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Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu 
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 
2014.–2020. gadam īstenošanai

Vispārīga informācija
Biedrība “Liepājas rajona 

partnerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 2. kārtu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai” ietvaros un 
Zivsaimniecības Rīcības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īste-
nošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks no 2017. gada 
20. februāra līdz 2017. gada 
20. martam.

2. kārtā pieejamais kopē-
jais publiskais finansējums.

− Atbalsts uzņēmējdarbībai 
un vietējo produktu realizāci-
jai.

Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) fi-
nansējums: 631 244,61 EUR

− Atbalsts zivsaimniecības 
nozares attīstībai un uzņēmēj-
darbības dažādošanai piekrastē.

Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda (EJZF) finansē-
jums: 614 225,00 EUR

Projektu īstenošanas termi-
ņi:

ja tiek veikta būvniecība, teri-
torijas labiekārtošana – divi gadi 

Rīcība M1/R1 ELFLA LEADER

Rīcības nosaukums:
Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo pro-

duktu realizācijai.

Mērķis:
Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmēj-

darbības attīstību partnerības teritorijā (kopējā 
summa 954 941,61 EUR).

Kārtai piešķirtais 
finansējums:

631 244,61 EUR

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

40 000 EUR aprīkojuma projektiem
70 000 EUR būvniecības projektiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70 %−80% kopprojektiem

Rīcības apraksts:

Aktivitātes:
1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, 

esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to reali-
zēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 

2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to reali-
zēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 

3. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai. 
4.Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, 

kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu 
realizācijas veidu ieviešana.

Paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, 
kā arī esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimniecis-
kās darbības jomās. Jaunu pakalpojumu izveidošanu 
tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uz-
labošanu, dažādošanu, pilnveidošanu. Rīcības ietva-
ros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mik-
rouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības 
uzsākšanai, darbības uzlabošanai, radot augstāku 
pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos 
uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatī-
vākus produktus un/vai sniegt pakalpojumus. Pa-
matizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības pro-
dukti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, 
izņemot zivsaimniecības.  Rīcības ietvaros paredzēts 
atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku pro-
duktivitāti, darbinieku apmācības. Var tikt īstenoti 
kopprojekti, izņemot darbinieku produktivitātes kā-
pināšanai. 

Projektos paredzēts ieguldījums gan būvniecībā, 
gan aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās, gan apmā-
cībās. 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, 
kuru īstenošanas rezultātā top vai tiek labiekārtota 
vide, kur tiek realizēta vietējā produkcija, t.i., veikali 
u.c. tirdzniecības vietas. Rīcības ietvaros var tikt iz-
veidoti arī interneta veikali. 

Lauku attīstības pro-
grammas apakšpasā-
kuma aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Projektu īstenošanas 
teritorija

Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņo-
des, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi. 

Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R1 EJZF

Rīcības 
nosaukums:

Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai 
un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

Mērķis:
Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas 

jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības 
teritorijā (kopējais finansējums 2 024 400,75 EUR).

Kārtai piešķirtais 
finansējums:

614 225,00 EUR

Maksimālā attie-
cināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50%
70% inovatīviem projektiem
80% projektiem, kuri saistīti ar piekrastes zvejniecību
80% kopprojektiem
30% komersantiem, kas nav sīkais (mikro), mazais 
vai vidējais uzņēmums

Rīcības apraksts:

1. aktivitāte: Pievienotās vērtības veidošana un 
inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu pie-
gādes ķēdes posmos. 

Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaim-
niecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras 
piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzla-
bošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas 
realizēšanā. Īpašs atbalsts inovatīviem pro
jektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. 

Inovatīvs projekts: projekts, kuru īstenojot tiek 
radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes 
un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identifi-
cēšanas kritērijiem.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to 
saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas 
labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem 
– mārketings.  

2. aktivitāte: Darbību dažādošana zivsaimniecī-
bas nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. 

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības 
projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai 
dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības 
nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās 
jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, ener-
ģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un ziv-
saimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. 
Ir iespējams īstenot kopprojektus.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to 
saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas 
labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem 
– mārketings.  

Rīcības program-
mas pasākuma 
mērķis

Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas 
veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu 
piegādes posmos.

Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un 
citās jūras ekonomikas nozarēs.

Projektu īstenoša-
nas teritorija

Pāvilostas novads, Medzes pagasts, Nīcas pa-
gasts, Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta. 

Konkurss izsludināts šādai Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansētai rīcībai:

no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma pieņemšanas par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu;

pārējiem projektiem projektu 
īstenošanas termiņš ir viens 
gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona 

partnerība”
Krasta iela 12 (2. stāvs), Gro-

biņa, Grobiņas novads, LV-3430
Kontaktpersona: izpilddirek-

tore Inita Ate, +371 26595623, 
inita.ate@lrpartneriba.lv

Stratēģija un vērtēšanas vad-
līnijas atrodamas mājas lapā: 
www.lrpartneriba.lv.

Papildu informācija ir atro-
dama Lauku atbalsta dienesta 
tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 

Projektu pieteikuma veid-
lapas iespējams iesniegt papī-
ra formātā iepriekš norādītajā 
biedrības adresē, kā arī Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā www.eps.
lad.gov.lv un Elektronisko doku-
mentu likuma noteiktajā kārtībā, 
nosūtot uz dienesta elektroniskā 
pasta adresi lad@lad.gov.lv.

PIEVĒRS 
UZMANĪBU!

Pāvilostas Sv. Pētera un Pā-
vila evaņģēliski luteriskās drau-
dzes svētdienas skolas bērni līdz 
13. martam kopā ar skolotājiem un 
vecākiem piedalās makulatūras vāk-
šanas konkursā. Varbūt arī Tu vari 
mums atdot nevajadzīgo papīru?

Mums der: kopējamais papīrs, 
piezīmju papīrs, zīmēšanas papīrs, 
grāmatas, avīzes, žurnāli, bukleti, 
katalogi, burtnīcas, klades, kā arī 
salocīti kartona iepakojumi.

Mums neder: fotogrāfijas, izlie-
toti papīra trauki, uzlīmes un slapja 
makulatūra. 

Makulatūru vari atstāt veika-
lā “Ledusroze” vai arī Dzintaru 
ielā 103, Dzintaru ielā 101, Dzintaru 
ielā 99 un Dzintaru ielā 99A kāpņu-
telpās speciāli makulatūrai paredzē-
tajās kastēs. 

Vari mums piezvanīt, un mēs 
aizbrauksim tai pakaļ uz Tavu norā-
dīto adresi!

Sīkāku informāciju vari iegūt 
pie Antas (mob. 29354463, anta.
zamarite@inbox.lv) vai Sintijas 
(mob. 29377458, sintija.springe@
inbox.lv)

Paldies Tev par palīdzību!

SIA “Latvijas 
Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”
Liepājas birojs rīko  
maksas apmācības

Plašāka informācija  
un pieteikšanās: 

Aleksejs Kačanovs,  
tālr. 27843096,  

e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv.

Mācību noslēgumā 
būs iespējams nokārtot 
eksāmenu apliecības –

Profesionālā augu  
aizsardzības līdzekļu 
lietotāja apliecības 

 darbībām ar 2. reģistrā-
cijas augu aizsardzības 

līdzekļiem – 
iegūšanai no jauna.

“Augu 
aizsardzības 

līdzekļu 
pareiza, precīza  
un ekonomiska 

lietošana”

Apmācību dienas: 
2017. gada 

7., 8., 9. un 14. marts.
Dalībnieku skaits ir ierobežots!

(grupas nr. LLKC20Lp03)
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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 2017. gada marta izdevumam jāiesniedz 
līdz 2017. gada 28. februārim.
Rakstus var sūtīt pa e-pastu uz adresi 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 “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izdevums ir bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī dzimušos 
Pāvilostas novada iedzīvotājus!

Ik rītu mosties 
Ar saules gaismu acīs, 
Ar ziedu smaidu sejā, 
Ar putnu dziesmām ausīs, 
Ar taureņu vieglumu domās, 
Ar darāmiem darbiem rokās, 
Ar dzīves mīlestību sirdī...
Ik rītu mostoties, 
Esi laimīgs.

Pāvilostas pilsētā 
Lidiju ĀBOLIŅU – 89
Ilonu NEIMANI – 88
Lūciju GIRGENSONI – 87
Tabitu MAKSIMOVU – 87
Lūciju PUTNU – 86
Arnoldu MATROZI – 84
Arnoldu STRAZDIŅU – 83
Ivanu TOMILOVU – 75
Kārli ĀBOLIŅU – 70
Mairu BRIEDI – 60
Sendu BŪMERTI,  
Juri KRAĢI,  
Mārtiņu BLAUBĀRDI, 
Kristīni DAUGULI, Mariku 
GRIĶĪTI

Vērgales pagastā
Almu Adelinu SIMSONI – 96
Katrīnu Emīliju JĒKABSONI – 88
Veltu Ernu GLEZERI – 84
Lidiju PETKUS – 84
Arnoldu PORIŅU – 83
Ausmu Spodriju REINFELDI – 83
Veroniku KRUGU – 82
Rūtu PLŪCĒJU – 75
Mirdzu ZĒRANDI – 75
Guntu RIMKUS – 65
Sandru BĒLIŅU, Imantu ZABI, 
Māri DIMANTU,  
Lieni PIRTNIECI-KOZLOVSKU, 
Edmundu SKUDROVSKI

Sakas pagastā
Zofiju PAURI – 96
Ausmu NIEDRU – 88
Mildu KOPŠTĀLI – 87
Imantu Ojāru BUNKU – 81
Viju Lidiju DOLMANI – 81
Annu LOGINU – 70
Viktoru LIEPNIEKU – 65
Jāni PUZURI – 65
Gražinu PUKINSKAITI, Andi 
GRINBERGU, Edgaru SKUDRU

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

EMĪLS HARIJS  
GRUNDMANIS 
 (dzim. 1934. g.)

DZIDRA JANCE 
 (dzim. 1939. g.)

www.pavilosta.lv

/B. Debeļska/

Pilngadniekus – Martu KALĒJU, 
Maigu MEĻĶI Vērgales pagastā 
un Edgaru LINDERMANI Sakas 
pagastā!

PĀVILOSTĀ

l	Pāvilostas pilsētas kultūras namā 15. februārī plkst. 17.00 viesosies 
CEĻOJOŠAIS CIRKS. Ieeja 1,50 EUR.

l	 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 17. februārī plkst. 17.00 filma 
“SVINGERI”. Ieeja 3,00 EUR. “SVINGERI” ir viegla komēdija par attiecību 
veidošanu, greizsirdību un kaisli. Visus filmas personāžus vieno vēlme pēc 
flirta, vai tas būtu partneris svingeru vakarā, vai nejauši sastapts svešinieks 
uz balkona. Režisors – Andrejs Ēķis, lomās: Intars Rešetins, Kristīne Neva-
rauska, Jānis Jubalts, Elīna Vāne, Ģirts Ķesteris, Kristīne Belicka, Jurijs Djako-
novs. Filmas garums 1h 25min. Vecuma ierobežojums “16+”.

l	Pāvilostas bibliotēkā līdz februāra beigām skatāma ziemupnieces Lo-
nijas Grebzdes leļļu izstāde “CIKU, CAKU, CAKU…”.

l	Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, 
Pāvilostā) no 3. februāra līdz marta beigām skatāma ĢIRTA BRUMSONA 
GLEZNU IZSTĀDE!

l	Pāvilostas pilsētas kultūras namā 4. martā plkst. 21.00 uz pirmo 
gada balli aicinās BALLĪŠU MUZIKANTI. Ieeja 3,50 EUR. Sīkāka informā-
cija www.pavilosta.lv.

VĒRGALĒ

l	ATPŪTAS VAKARS ĢIMENĒM “Vēl atceros to dienu, to skatienu vie-
nu…” Vērgales kultūras namā 3. martā plkst. 20.00. 

Darbs, darbs, darbs. Mājas darbi un naudas pelnīšana ģimenei, rūpes par 
bērniem, negulētās naktis un domas par rītdienu. Prieka pilnas dienas mijas 
ar pelēkām, smaidi ar asariņām. Bet laika rats griežas, brīžiem straujāk, nekā 
mums gribētos… Ielūdzam uz mirkli atpūsties no visa un uzņemt spēku un 
enerģiju jaunai dienai, jauniem darbiem. Atpūtas vakars ģimenēm, kas saistī-
tas ar laulības saitēm, ģimenēm, kas dzīvo un labi jūtas kopā, pāriem, kas vēl 
ir ceļā uz kopā būšanu. Lai šajā vakarā pie klātiem galdiem Jūs justos labi, par 
omulību rūpēsies aktieris Kristaps Rasims, bet uz danci aicinās populārais 
duets “Tomēr jāpadomā” – Renārs un Sanita. Ieeja uz vakaru no pāra 20,00 
EUR. Par piedalīšanos  atpūtas vakarā lūdzam ziņot līdz 25. februārim Vērgal-
es kultūras nama vadītājai Velgai pa tālr. 29189223.

l	No 5. februāra līdz 27. februārim Vērgales pagasta muzejā būs apska-
tāma izstāde “VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS”. Vēstules uz bērza tāss rakstītas 
Sibīrijā – ieslodzījuma vai spaidu darbu nometnēs un nometinājuma vietās. 
Tās laikā no 1941. līdz 1956. gadam saviem tuviniekiem sūtījuši represētie Lat-
vijas un arī Lietuvas iedzīvotāji, kas bija arestēti par pretpadomju uzskatiem 
vai dalību pretošanās kustībā, izsūtīti par piederību zemniecībai, politiskajām 
partijām, par nevēlēšanos stāties kolhozā. 

l	Vērgales kultūras namā 10. martā plkst. 17.00 notiks gadskārtējais 
dziesmu vakars “VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS”. Aicinām piedalīties dzie-
dātājus no 1 līdz 101 gada vecumam. Dalībniekus līdz 20. februārim lūdzam 
pieteikties personiski vai pa telefonu 29338335 pie Sniegpulkstenīša krust-
mātes Mirdzas Sīpolas. Ņemot vērā aizvadīto gadu pieredzi, pasākuma orga-
nizatori jau iepriekš lūdz klausītājus un skatītājus ievērot elementāru pieklā-
jību, īpašu uzmanību pievēršot mazo bērnu uzvedībai, lai netraucētu tos, kuri 
uzstājas un vēlas klausīties koncertu!

l	Vērgales kultūras namā februāra mēnesī skatāma Māra Grīvas veidotā 
fotoizstāde “KURZEMES TEIKSMAS. RUDENS”.

l	Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 12.00 Vērgales kultūras nama vadītāja orga-
nizē kolektīvu braucienu uz IZRĀDI “ZVANI ŽURKAI 112!” Rīgas Nacionālajā 
teātrī. Mēs gatavojamies mūsu valsts simtgadei, un aktieri ir gatavi parādīt, 
kas viss pa šo laiku nav noticis. Kā būtu, ja īstenotos tie darbi un nedarbi, 
kurus bijām iecerējuši. Žurka piedāvās savas versijas, un noticis ir tik tiešām 
daudz! Izrādes režisors ir Valdis Lūriņš. Pēc izrādes apmeklēsim arī Latvijas 
Nacionālo mākslas muzeju. Maksa par braucienu 15,00 EUR (ceļš un divas 
ieejas biļetes). Lūdzu piesakiet savu dalību braucienam līdz 1. martam pie 
Velgas personīgi vai pa tālr. 29189223.

ZIEMUPĒ

l	Ziemupes tautas namā no 2. februāra skatāma Māra Grīvas fotoizstā-
de “KURZEMES TEIKSMAS. ZIEMA”.

l	Ziemupes bibliotēkā februārī un martā būs skatāma Ziemupes bib-
liotēkas krājuma vissenāko grāmatu izstāde (no 1839. gada) “SENAS UN 
ĻOTI SENAS…”. 

l	Ziemupes bibliotēkā 7. martā plkst. 15.00 notiks tikšanās ar rakstnie-
ci, dzejnieci, dziesminieci JANU EGLI (Rūci). Pasākumā piedalīsies arī Janas 
dēls dziesminieks, dzejnieks Jānis Rūcis. Nupat ir iznācis Janas stāstu krā-
jums “Gaismā”. Grāmata ir neparasta, neierasta. Kritiķu vērtējums labvēlīgs 
un cieņas pilns. Viens no stāstiem veidots pēc it kā drusku smieklīga, bet 
tajā pat laikā skarba notikuma atstāsta Ziemupē. Interesanti būs tas, ka di-
vas no stāsta varonēm, visticamāk, būs klāt šajā tikšanās reizē. Tuvāk neko 
nestāstīsim, ja ir vēlme uzzināt – gaidīsim ciemos.

l	Ziemupes tautas namā 11. martā plkst. 20.00 groziņvakars “PIE ĢIME-
NES PAVARDA” NR. 35. Ņemiet līdzi dāvaniņu ar vēlējumu, aiciniet draugus, 
radus. Ballē spēlēs grupa “ČIRKAINIE” no Liepājas. Pieteikties līdz 7. martam 
Ziemupes bibliotēkā pa tel. 29437166. Ieeja: 8,00 EUR no ģimenes.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS IESTĀDĒS

ATVAINOŠANĀS
Avīzes redkolēģija atvainojas janvāra mēneša jubilāriem Alfrēdam 

Dadzim, Ausmai Enģelei, Ārijai Bīrausai, Jāzepam Skudram, Valijai Vī-
gantei, Hermīnei Krūtmanei, Kārlim Donim, Pjotram Sivercevam, Annai 
Petrovai un Arnoldam Kreicbergam par avīzē nepareizi nodrukātu jubi-
lejas gadu! Vēlam stipru veselību un možu garu arī turpmākos gados!

SVEICAM

PATEICĪBA
No sirds pateicos Sintijai 

Eizengraudiņai, Irēnai Jauns-
kungai un Ildzei Agitai Balo-
dei par palīdzību un atbalstu 
grūtā brīdī un slimībā! Paldies, 
ka neko man neatsakāt un esat 
ar tik plašu sirdi! Lai tādu cilvēku 
kā Jūs būtu daudz šajā pasaulē!

Marina Melberga

SVEICAM
Andu VĪTOLU 

un Jāni ČUKNU
KĀZU DIENĀ!

Juristes novada iedzīvotājiem juridiskās  
konsultācijas sniegs 15. februārī:

n	 pulksten 11 Vērgales pagasta pārvaldē 
n pulksten 12 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja  
pieteikšanās pa tālruni 

63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).

Zani un Ansi 
HORNUS  
ar dēla 

OSKARA  
piedzimšanu!

l	Pāvilostas novadā aktī-
vā nodarbinātības pasākuma 
“Algoti pagaidu sabiedris-
kie darbi” darbu koordina-
tore ir Liene VOLENBER-
GA. Tālr. 27885303.

l	Mežzinis Arturs BRIK-
MANIS 2017. gadā pieņems 
apmeklētājus Vērgales pa-
gasta pārvaldes telpās 
14. feb ruārī un 14. martā. 
Tālrunis 26173126.

l	 Ziemupes bibliotē-
kai 2017. gadam ir abonē-
ti šādi žurnāli: “Praktiskais 
Latvietis”, “Ieva”, “OK”,  
“Kas Jauns”, “Privātā Dzī-
ve”, “Vides Vēstis”, “Ievas 
Veselība”, “Ievas Dārzs”, 
“Ievas Stāsti”, “Lata romā-
ni” un laikraksts “Kurzemes 
Vārds”.

ZINĀŠANAI


