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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas

Pirmais Pāvilostas 
festivāls izskanējis

Pāvilosta var lepoties, ka nu ir kļuvusi par vienu no tām ne-
daudzajām pilsētām, kurām ir savs festivāls. 

25. un 26. jūlijā pirmo reizi Pāvilostā notika mūzikas un 
mākslas festivāls „Zaļais stars”, uz kuru aicināja pāvilost
nieks Uldis Marhilēvičs un draugi.

Zaļā stara parādīšanās saules rie tēšanas laikā ir unikāla 
dabas parādība, kuru iespējams novērot, kad horizonta līnija 
atrodas tālu un gaiss ir kristāltīrs, šī ir vienreizēja un reti sa-
stopama dabas parādība, tieši tāpēc festivālam ir dots šāds no-
saukums. Pastāv leģenda, ka tas, kuram laimēsies ieraudzīt zaļo 
staru, kļūs laimīgs un sirdsskaidrs un pārvarēs jebkurus maldus 
un ilūzijas un bez grūtībām spēs izprast savu un citu sirdis. 

Festivāls iesākās piektdienas vakarpusē ar labdarības kon-
certu Sakaslejas baznīcas dārzā. Iekasētā nauda no pārdotajām 

Fo
to

: A
. P

ai
pa

biļetēm uz koncertu tiks novirzīta Gotlandes studentu izstrādātajam projektam par Sakaslejas 
baznīcas un ērģeļu saglabāšanu. Uz koncertu bija ieradušies negaidīti daudz klausītāju no visiem 
Latvijas nostūriem – gan pavisam mazi, kuri braši turējās visu koncertu, gan ļaudis jau ar sirmām 
galvām. Lai gan baznīcas dārzs ir ierobežots laukums, kur visiem apmeklētājiem vietas nepietika, 
tas neatturēja no koncerta un vakara baudīšanas. Kāds laiski atlaidies turpat zālītē pie baznīcas 
žoga, cits mašīnā uz ceļa baudīja burvīgo, muzikālo vakaru. 

Koncertu atklāja Uldis Marhilēvičs un Sakaslejas baznīcas mācītājs Erlands Lazdāns.  Burvīgu 
dziedājumu sniedza Ance Krauze, Tomass Kleins, Rēzija Kalniņa, baznīcas ansambļa meitenes 
„Dziedošie eņģeļi”, Krista Ziemele, pie ērģelēm sēdās Jānis Pelše, fantastisko vijoles skanējumu 
demonstrēja Dzintars Beitāns, mazu mistēriju radīja Liepājas zvanu ansamblis „Campanella”, bet 
pāvilostnieks Mārcis Freidenfelds kā katru gadu vilināja trompetes skaņas.

Koncerts ieilga vairāk par divām stundām un izskanēja jau vēlā naktī, tomēr sanākušie klausī-
tāji nekādi negribēja doties prom.

(Turpinājums 8. lpp.)

Apturiet laiku!
Jau augusts, vasaras pēdējais mēnesis. Šķiet pavisam 

nesen vēl ziedēja ceriņi, bei-
dzās kārtējais skolas mā-
cību gads un sākās garais 
vasaras brīvlaiks. Še nu 
bija! Nemaz nav īsti sācies, 
kad jau atkal jāmeklē sko-
las soma un jāgādā mācību 
lietas. Kas ir šis nezināmais 
laika zaglis, ko izjūtam savā 
ikdienā, bet nevaram saska-
tīt?

Kā skrien laiks! Brīdī, kad satikts mīļš un tuvs cilvēks. 
Brīdī, kad nav laika. Un tā vien gribas skaļi saukt „Ap-
turiet laiku!”

Cik bieži paši sūkstāmies par laika trūkumu, par 
vienas stundas trūkumu diennaktī, par vienas dienas 
trūkumu nedēļā. Kur skrien laiks? Kā jau cilvēkam pie-
dienas, mēs meklējam vaininiekus – laika zagļus. Un ver-
siju ir daudz – straujais dzīves ritms, visu vajag paspēt, 
stress, nauda, manta...

Guļu jūrmalā, saule spīd, vējš pūš, putni klaigā. Guļu 
un pieķeru sevi pie domas – man nav laika te tā gulēt 
un neko nedarīt! Bet es guļu un saprotu, ka nekur mani 
darbi nepazudīs, tie vienalga mani gaidīs. Bet šis mirklis? 
Šis skaistais, fantastiskais saulriets Pāvilostas molos, šis 
baltais vilnis pludmalē, šīs bērnu klaigas un smiekli. Tie 
pazudīs! Tas ir mirklis, ko iemainām pret darbiem, kas 
sakrājušies uz galda, pret laika trūkumu, pret naudu un 
mantu.

Kaut kādā brīdī cilvēces evolūcijā esam paši sev 
laiku nozaguši. Agrāk taču nebija ne mobilo telefonu, 
internetu, e-pasta, nebija tādas tehnoloģijas, bet visu 
varēja paspēt un izdarīt. Kāpēc mēs šodien ar savām 
iespējām un modernajām tehnoloģijām neko nevaram 
paspēt? 

Mēs dzīvojam laikmetā, kur cilvēka statusu nosaka 
manta, nauda un vara. Tā ir tiem, kuriem nekad nav 
laika. Tiem, kuriem ir laiks, ir emocijas, atmiņas, sapņi 
un cerības.

Mīļo lasītāj, es gribu tev novēlēt, lai vienmēr pietiek 
laiks saviem sapņiem un  cerībām, kas vēlāk dos daudz 
krāsainu atmiņu un neaizmirstamu emociju!

Marita Kurčanova

Dzīvo dzīvi, kuru tu mīli, mīli dzīvi, kuru tu dzīvo!

9. AUGUSTS Pludiņmakšķerēšanas sacensības, informācija pie
   Aivara Sprudzāna pa telefonu 26393092

15. AUGUSTS Visas dienas garumā veidojam kompozīcijas svētkiem 
22.00  Nakts trase Ziemupē. Reģistrācija plkst. 21.30. Komandu veido trīs cilvēki,
   jābūt abu dzimumu pārstāvjiem, vecuma grupas no 11–15 gadiem, no
   16–29 gadiem un no 30 līdz…. Līdzi jāņem kabatas lukturītis un atstarotājs.
   Ja nepieciešams transports, tad līdz 13. augustam pieteikt Velgai – 29189223,
   izbraukšana plānota plkst. 21.15. Informācija pa telefonu 29199411 – Jānis Bethers

16. AUGUSTS
9.00–12.00  Tirgus prieki, jaukumi un labumi
   Rucavas kapella
   Trušu audzētavas izstāde – pārdošana
   Kūpinātas zivis
   Piepūšamās atrakcijas bērniem
   Pie tiltiņa – ūdens bumbas lieliem un maziem (maksas)
10.00  Liepājas cirka ,,Beztemata” programma ar vislabākajām zīlniecēm
11.00  Liepājas BJC mūsdienu deju studijas ,,Rotaļa’’ priekšnesumi
11.00–13.00  Paēdis cilvēks – laimīgs cilvēks (pusdienas aiz skolas – 0,50 eur)
12.00  VPDK ,,Vērgalīte” dižojas un izrāda jaunos dažādu novadu tautas tērpus 
   ar tērpu speciālistes Lia Ģībietes piedalīšanos (pie skolas)
13.00  Dziedošā Kārkliņu ģimene no Kalvenes un viņu draugu koncerts (kultūras namā)
14.00  Motoparāde (centrā un tā apkārtnē)
   Ātrumlaivu šovs un vizināšanās pa centra dīķi
   (pie informācijas dēļa pretī katlu mājai, vizināšanās pa maksu)
17.00  Sakoptāko sētu saimnieku godināšana
   Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Metalurgu Tautas teātra 
   izrāde ,,Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (muižas laukumā)
21.00–02.00  Zaļumballe kopā ar muzikantiem no Kuldīgas – ,,Rumbas kvartets” 

Vērgales kultūras namā foto mirkļi no Vērgales pagastā redzētajām sētām
Vērgales muzejā gaidīs apmeklētājus visas dienas garumā

17. AUGUSTS
14.00  Vērgales baznīcā kapusvētku dievkalpojums

SANĀCIET,  SABRAUCIET  TUVI  UN  TĀLI!
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2014. gada  AUGUSTSdomes ziņas

2014. gada 31. jūlijā Pāvilostā notika kārtējā domes sēde
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes 

deputāti – Gints Juriks, Andris Zaļkalns, Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Arta Bunka, Ēriks Erleckis 
un pašvaldības darbinieki – Jānis Vitrups, Anita Sprudzāne, Alfrēds Magone, Marita Kurčanova, Liene 
Vaškus. Uzaicinātās personas – Pāvilostas vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča.  Sēdē nepiedalījās 
Gatis Brēdiķis un Vita Cielava – pamatdarba dēļ. Domes sēdes darba kārtībā bija izziņoti 22 darba 
kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 7 iz-
skatāmajiem jautājumiem. Pavisam deputāti izskatīja 29 jautājumus.

 ¾Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs informēja, ka uz domes sēdi ir uzaicināta piedalīties Pā-
vilostas vidusskolas direktore Ingūna GRIŠKĒVIČA ziņojuma sniegšanai par esošo situāciju Pāvilostas 
vidusskolā un par plānotiem darbiem.

 ¾Ar 2014. gada 1. septembri izveidoja Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” 
izglītības metodiķa 0,25 štata vietu, profesijas kods 2351 01, darba samaksa 96,05 EUR mēnesī, nosakot 
5 darba dienu nedēļu.

 ¾Apstiprināja „Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” projek-
tu. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības lietvedei Lienei Vaškus domes lēmumu izsūtīt uz e-pastiem 
visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. 

 ¾Apstiprināja Pāvilostas Mūzikas skolas maksas pakalpojumu izcenojumus – telpu noma nometnēm 
4,50 EUR diennaktī; telpu  noma pasākumiem EUR 3,00 par 1 stundu. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi 
spēku zaudē Sakas novada domes 28.05.2009. lēmums Nr. 5 „Par maksas pakalpojumiem mūzikas skolā”. 

 ¾Apstiprināja ar 2014. gada 1. augustu Pāvilostas novadpētniecības muzejā šādas ieejas maksas: 

Nr. Preces pakalpojums Cena bez 
PVN, EUR

Cena ar 
PVN, EUR

1. Pieaugušajiem 1.00 -
2. Skolēniem 0.25 -

3. Studentiem, pensionāriem un  personām ar invaliditāti 
(uzrādot apliecinošu dokumentu) 0.50 -

4. Izstādes apmeklējums 0.25 -
5. Gida pakalpojumi muzejā par vienu ekskursiju 2.48 3.00
6. Gida pakalpojumi ārpus muzeja par vienu ekskursiju 8.26 10.00
7. Izstādes telpas noma (viena stunda) 3,70 4,50

No muzeja maksas atbrīvoti – Pāvilostas novada skolu audzēkņi; bērni līdz 6 gadu vecumam; Latvi-
jas muzeju darbinieki, ICOM biedri; ekskursiju gidi; masu mediju pārstāvji; atsevišķu pasākumu – visi 
muzeja apmeklētāji. Ar lēmuma spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Pāvilostas novada domes 25.04.2013. 
sēdes Nr. 9., lēmums 13.§ „Par muzeja maksas pakalpojumiem”.

 ¾Nolēma kompensēt IU „Merlin Liepāja” izdevumus 249,61 EUR apmērā, par veiktajiem ieguldīju-
miem pašvaldības īpašumā Kalna ielā 43, Pāvilostas novadā. Piecu darba dienu laikā Pāvilostas novada 
pašvaldības grāmatvedībai uzdeva pārskaitīt kompensējamo summu IU „Merlin Liepāja”. 

 ¾Noraidīt SIA „Ziņas TV” lūgumu par finansējuma piešķiršanu projekta realizēšanai.
 ¾Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Miera Mikas, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-

vads īpašnieka Andra Sedmala nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēr-
šot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 
25.08.2014. – EUR 44,10.

 ¾Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam daļu no ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma no 2014. gada 5. augusta līdz 2014. gada 18. augustam (14 kalendārās dienas) 
par 2014. gadu. 

 ¾Atzina vienu personu, kura atbilst noteikumiem un ir tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā vispārējā kārtībā uz pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanu. Pārreģistrēja personu 
palīdzības reģistrā atbilstoši iepriekšējā reģistra secībai. 

 ¾Atteica papildaprēķina dzēšanu par lauksaimniecībā neapstrādātu zemi, zemes vienībai līdz ob-
jekta nodošanas ekspluatācijā.

 ¾Piešķīra vasaras mājai, kura atrodas uz zemes gabala „Andari”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 
adresi „Andari”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466.

 ¾Piešķīra vasaras mājai, kura atrodas uz zemes gabala „Cepurnieki”, Sakas pagastā, Pāvilostas nova-
dā adresi „Cepurnieki”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466.

 ¾Piešķīra adreses/nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – projektējamai 
zemes vienība Nr. 1 platībā 8,2 ha dzīvojamai mājai un pārējām ēkām saglabāja adresi „Kalējiņi”, Vēr-
gales  pag., Pāvilostas nov., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un projektējamai zemes vienība Nr. 2 platībā 19,4 ha piešķī-
ra nosaukumu „Mazkalējiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas nov., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 ¾Piešķīra adreses/nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – projektējamai 
zemes vienība Nr. 1 platībā 3,0 ha saglabāja adresi „Fortūna”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., 
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, un projektējamai zemes vienība Nr. 2 platībā 4,56 ha piešķīra nosaukumu „Laimeszeme”, 
Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 ¾Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Māliņi”,  Vērgales pagasts, Pāvil-
ostas nov. Apstiprināja darba uzdevumu.

 ¾Piekrita nekustamā īpašuma „Ziemupes stūri”, sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no 
tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Lācēni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 12,7 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 ¾Atteica izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā „Ķirsīši”, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads.

 ¾Veica grozījumus 31.01.2014 nomas līgumā Nr. PNP/10-2/14/1, kas noslēgts starp SIA „Western 
Express” un Pāvilostas novada domi, 3.3. punktu un papildināt 2. punktu ar 2.12 punktu un izteikt tos 
šādā redakcijā: „3.3. Lai nodrošinātu Nekustamā īpašuma izmantošanu Līgumā 1.3. p. minētiem mēr-
ķiem Nomniekam ir tiesības labiekārtot nekustamo īpašumu, kā arī ir tiesības izmantot un labiekārtot 
nekustamā īpašuma pieguļošo ielu sarkano līniju teritoriju. Nekustamajā īpašumā izvietot pagaidu būvi 
t.i. konteinera tipa ēku (6,3 × 4,3 m), kā arī uzstādīt koka konstrukcijas laipu uz peldošajām bojām, 
labiekārtot un izveidot laukumu aktīvai atpūtai un labiekārtot un izveidot piecas jaunas auto stāvvietas, 
bet dīķa teritorijā izveidot cilpas tipa veikborda trasi ar bugeli, ko veido divi stabi ar nostieptu trosi un 
elektriski darbināmu mehānismu uz staba bugeļa piedziņai. 2.12. Nodrošināt ūdens tilpnē bez maksas 
brīvu pieeju makšķerniekiem un peldētājiem.” Apstiprināja vienošanās projektu.

 ¾  Precizēja platību sekojošām zemes vienībām Pāvilostas pilsētā:

Nr.
p. k.

Īpašuma 
kadastra 
numurs

Īpašuma adrese
Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums

Kopplatība, 
ha

Grafiskā 
platība, ha

Prezizētā
platība, 

ha

1. 64130020226 Dzintaru iela 52A 64130020226 0,0177 0,0795 0,0,0795
(Piel. Nr. 1)

2. 64130020255 Stadiona iela 64130020255 0,7559 0,5329 0,5329
(Piel. Nr. 2)

3. 64130040050 Ķīvīšu iela 12 64130040050 7,7893 3,4523 3,4523
(Piel. Nr. 3)

4. 64130050015 Sakas iela 3 64130050015 0,0018 0,0313 0,0313
(Piel. Nr. 4)

5. 64130060113 Dienvidu iela 8 64130060113 0,6373 0,735 0,735
(Piel. Nr. 5)

6. 64130060114 Vētras iela 16 64130060114 0,5781 0,3528 0,3528
(Piel. Nr. 6)

7. 64130060117 Sēņu iela 1 64130060117 0,1768 0,2957 0,2957
(Piel. Nr. 7)

8. 64130060209 Jūras iela 64130060209 0,4128 0,4993 0,4993
(Piel. Nr. 8)

 ¾Piešķīra būvei (skatu tornim) adresi Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466.
 ¾Piešķīra papildus līdzfinansējumu biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātam  atklātam 

konkursam VII kārtā Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas” projektam Kultūrvēsturiskā piemiņas objekta „BĀKA” izveide  E. Šneidera laukumā Pāvilos-
tā. Papildus līdzfinansējums sastāda EUR 848,54 (projektā plānotais EUR 4050,00), pašvaldības līdzfi-
nansējums projektam kopumā EUR 2104,04 (kopējā projekta summa EUR 4900,50).

 ¾Pagarināja z/s „Ezernieki” nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par zemi – EUR 5416,17 
no 2014. gada 31. jūlija līdz 2015. gada 31. jūlijam par īpašumiem „Meldrāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
nov., „Priediene”, Sakas pagasts, Pāvilostas nov., par nomas zemēm „Flokši”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
nov. un „Ķenča Līkums”, Sakas pagasts, Pāvilostas nov. Noslēdza vienošanos ar z/s „Ezernieki” direk-
toru par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi EUR 5416,17 sadalīšanu termiņos uz laiku 
līdz 2015. gada 31. jūlijam.

 ¾Nolēma atbrīvot no darba Pāvilostas mākslas skolas direktoru Zigmundu VILNI pirms uzteikuma 
termiņa izbeigšanās ar 2014. gada 18. augustu. Nolēma izmaksāt visas naudas summas, kas pienākas no 
darba devēja atlaišanas dienā, ieturot izmaksāto atvaļinājuma naudu par laika periodu no 19.08.2014. 
līdz 31.08.2014. Uzdeva nosūtīt domes lēmumu uz Kultūras ministrijas Kultūras un radošās industrijas 
izglītības centru un uz LR Izglītības un  zinātnes ministriju saskaņošanai. Uzdeva kancelejas vadītājai 
Aijai Ozoliņai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personu, kura beigusi pildīt iestādes 
vadītāja amata pienākumus.

 ¾Nolēma izsludināt atklāto konkursu uz vakanto Pāvilostas mākslas skolas direktora amatu. Ap-
stiprināja atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu „Pāvilostas mākslas skolas direktors”. Apstipri-
nāja atklātā konkursa komisiju šādā sastāvā:

– konkursa komisijas priekšsēdētājs – Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons;
– Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja;
– Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Gatis Brēdiķis;
– Vērgales pamatskolas direktors Gints Juriks; 
– Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.

Pāvilostas mākslas skolas direktora amata
PRETENDENTU

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS
NOLIKUMS

1. Mērķis
Nolikums izstrādāts sakarā ar to, ka personāla 

atlase ir stratēģiski svarīgs process, lai nodroši-
nātu konkursa uz Pāvilostas mākslas skolas di-
rektora amatu izsludināšanas, norises un preten-
dentu iesniegto pieteikumu vērtēšanas kārtību, 
kā arī augsti kvalificēta darbinieka pieņemšanu 
Pāvilostas mākslas skolas direktora (profesijas 
kods 1345 08) amatā, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas izglītības jomu reglamentējošo nor-
matīvo aktu prasībām, likumu „Par pašvaldībām”, 
„Izglītības likumu”, „Par darba aizsardzību”, „Ko-
rupcijas novēršanas likumu”, „Darba likumu” 
u.c. normatīvajiem aktiem, kas saistoši personāla 
komplektēšanas darbā.

2. Galvenie amata pienākumi:
2.1. Vadīt, plānot, organizēt Pāvilostas mākslas 

skolas darbu atbilstoši LR normatīvo aktu prasī-
bām un novada attīstības plānojumam. 

2.2. Nodrošināt augstas kvalitātes un radoši 
pievilcīga, izglītojamo interesēm un vajadzībām 
atbilstoša mācību procesa īstenošanu atbilstoši 
izglītības programmām. 

2.3. Nodrošināt skolu popularizējošus pasāku-
mus un skolas iesaistīšanos novada un valsts kul-
tūras un izglītojošos pasākumos. 

2.4. Pārstāvēt skolas intereses valsts un pašval-
dību institūcijās. 

3. Prasības pretendentiem:
3.1. Vēlama pieredze iestādes vadībā; 
3.2. Vispusīgas zināšanas un tālredzīgums sko-

las attīstībā, kas nodrošina profesionālu pienāku-
mu izpildi; 

3.3. Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstā-
kā izglītība un B programma pedagoģijā. Vēlama 
izglītība mākslas jomā un pedagoģiskā darba pie-
redze mākslas izglītības jomā. 

3.4. Profesionāla attieksme pret darba pienā-
kumiem, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, labas 
saskarsmes un sadarbības prasmes, precizitāte un 
atbildības sajūta.

3.5. Spēja plānot un administrēt iestādes finan-
ses, labas datora lietošanas prasmes.

4. Nosacījumi pretendentiem:
Līdz 2014. gada 18. augustam Pāvilostas 

mākslas skolas direktora amata pretendenti 
iesniedz  vai iesūta pa pastu Pāvilostas novada 
pašvaldībai, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466 (ar norādi „Mākslas skolas di-
rektora vakance”) šādus dokumentus:

•	 pieteikuma vēstuli, kurā kandidāts pamato 
atbilstību amatam;

•	 īsu dzīves aprakstu (CV);
•	 izglītību un papildizglītību apliecinošu do-

kumentu kopijas;
•	 savu redzējumu par Pāvilostas mākslas sko-

las attīstības iespējām.

5. Pretendentu vērtēšanas komisijas darbība
5.1. Pretendentu atlases konkursa komisija iz-

veidota saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības 
priekšsēdētāja rīkojumu „Par atklātā konkursa 
rīkošanu uz Pāvilostas mākslas skolas direktora 
amatu” 5 cilvēku sastāvā.

5.2. Prasības amata pretendentiem, preten-
dentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanas termiņu nosaka konkursa komisija, 
saskaņā ar šo nolikumu.

5.3. Informācija par konkursa izsludināšanu, 
norādot prasības pretendentiem, dokumentu 
iesnieg šanas vietu un termiņu, kā arī informācijas 
saņemšanas vietu tiks publicēta Pāvilostas novada 
pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv 

5.4. Ja norādītajā termiņā nav pieteicies ne-
viens pretendents, konkursa komisija nosaka pie-
teikšanās termiņa pagarinājumu.

5.5. Konkursa komisija vienas darba dienas lai-
kā pēc pretendentu pieteikšanās termiņa beigām 
izskata pretendentu pieteikumus un iesniegtos 
dokumentus, un kompetences modelim atbilsto-
šos pretendentus uzaicina uz pārrunām (preten-
dentiem par konkrētu tikšanās laiku tiks paziņots 
pa viņu norādīto tālruni), lai iegūtu maksimāli 
pilnīgu informāciju par amata kandidātiem un 
pieņem galīgo lēmumu par pretendenta izvēli Pā
vilostas  mākslas skolas direktora amatam.

5.6. Nepieciešamības gadījumā no pretenden-
tiem pieprasa papildinformāciju.

5.7. Konkursa komisijas priekšsēdētājs sasauc 
konkursa komisijas sēdes, nosakot norises vietu, 
laiku, tās vada.

5.8. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja sēdē 
piedalās vismaz trīs komisijas locekļi. Komisijas 
sēdes tiek protokolētas. 

5.9. Pretendenta atbilstību ieņemamajam ama-
tam nosaka izvērtējot iesniegtos pieteikumus un 
dokumentus. Papildus komisija izvērtē informā-
ciju, kas iegūta pārrunu ceļā atbilstoši nolikuma 
prasībām. Komisijas locekļi atklāti balso par ko-
misijas locekļu izvirzītajiem pretendentiem, un 
ar balsu vairākumu izvēlas piemērotāko preten-
dentu Pāvilostas mākslas skolas direktora 
amatam. Uzvar pretendents ar lielāko balsu 
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2014. gada  AUGUSTS domes ziņas

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka atkritumu 

apsaimniekošanas kārtību visām fiziskām un 
juridiskām personām Pāvilostas novada teritorijā: 
Pāvilostas pilsētā, Sakas pagastā, Vērgales pagastā.

1.2. Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt 
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu 
mantu Pāvilostas novadā.

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām 
un juridiskām personām Pāvilostas novada 
administratīvajās robežās.

1.4. Noteikumu izpildes kontroli veic 
Pāvilostas novada pašvaldības policija.

1.5. Atkritumu apsaimniekošana Pāvilostas 
novada teritorijā notiek saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts 
un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 
un saistošiem noteikumiem.

1.6. Pāvilostas novada teritorijā ir noteikta 
viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

2. Noteikumos lietotie termini
2.1.  Atkritumi – jebkurš priekšmets vai 

viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis 
vai spiests atbrīvoties.

2.2.  Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem 
piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos 
bīstamus.

2.3.  Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, 
tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā 
vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir 
pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritu-
miem.

2.4. Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas 
radušies ražošanas procesā vai būvniecībā.

2.5. Bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noār-
dāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, 
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves 
atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas 
ražošanas atkritumi.

2.6. Atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai 
juridiskā persona, kuras darbība rada atkritu-
mus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic 
atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas 
darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs 
vai īpašības.

2.7. Atkritumu apsaimniekošana – atkri-
tumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģe-
nerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana 

sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo 
darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas 
vie tu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība 
ar atkritumiem un starpniecība atkritumu 
apsaimniekošanā.

2.8. Atkritumu apsaimniekotājs – komer-
sants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu 
apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis 
attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai At-
kritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos 
aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā. 

3. Sadzīves atkritumu radītāja pienā
kumi, tiesības un atbildība

3.1. Par atkritumu savākšanas un izveša-
nas organizēšanu no nekustamā īpašuma (neat-
karīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts 
Zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma reģistrā) ir 
atbildīgs tā īpašnieks vai uz līguma vai pilnvaras 
pamata īpašuma valdītājs, lietotājs, īrnieks vai 
nomnieks, tai skaitā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieks, valdītājs, lietotājs, īrnieks vai nomnieks.

3.2. Sadzīves atkritumu radītājam ir pienā-
kums:

3.2.1. iesaistīties sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanā un ievērot šos noteikumus;

3.2.2. regulāri savākt sadzīves atkritumus, ja 
tie atrodas tā teritorijā;

3.2.3. uzglabāt konteineros radušos atkritu-
mus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam;

3.2.4. segt sadzīves atkritumu apsaimnie ko-
šanas izmaksas;

3.2.5. sniegt informāciju pašvaldībai vai tās 
nozīmētai institūcijai par iesaistīšanos atkritumu 
apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem, bet 
juridiskajām personām arī par saimnieciskās 
darbības profilu un radīto atkritumu veidu un 
daudzumu;

3.2.6. ielaist pašvaldības amatpersonas, 
kas kontrolē noteikumu izpildi, nekustamajā 
īpašumā, lai pārbaudītu atkritumu savākšanas un 
glabāšanas atbilstību šiem noteikumiem;

3.2.7. sadarbojoties ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, izveidot teritoriju sadzīves atkritumu 
savākšanai, novietojot tajā atkritumu tvertnes. 
Šādas teritorijas nav jāizveido katrā īpašumā, ja 
atkritumu apsaimniekotājs ir izveidojis kopīgu teri-
toriju vairākiem īpašumiem, vienojies par citu at-
kritumu savākšanas veidu, vai arī, ja atkritumi tiek 
savākti maza izmēra tvertnēs un to savākšanai nav 

nepieciešama piekļūšana ar specializēto transportu;
3.2.8. ievērot sanitārās normas sadzīves at-

kritumu apsaimniekošanā un uzturēt kārtībā 
sadzīves atkritumu tvertnes un atkritumu 
savākšanas laukumus, ja līgumā šis pienākums 
nav noteikts atkritumu apsaimniekotājam;

3.2.9. šķirot atkritumus, ja to pieprasa paš-
valdība vai atkritumu apsaimniekotājs;

3.2.10. pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdz-
niecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas 
durvīm, ēku īpašniekam, apsaimniekotājam ir 
pienākums novietot urnas sīkajiem sadzīves at-
kritumiem un nodrošināt to pastāvīgu uzturēšanu 
atbilstoši sanitārajām normām. Pirms tam, veicot 
urnu dizainu saskaņošanu ar Pāvilostas novada 
pašvaldību.

3.3. Par iesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanā uzskatāma līguma noslēgšana ar at-
kritumu apsaimniekotāju, kas jāizdara viena 
mēneša laikā no nekustamā īpašuma lietošanas 
vai īpašuma tiesību iegūšanas dokumentu 
parakstīšanas.

3.4. Par sadzīves atkritumu radītāju pub-
liskos pasākumos ir uzskatāms šī pasākuma 
organizētājs, kuram ir pienākums nodrošināt 
sadzīves atkritumu savākšanu pasākuma laikā 
un nodrošināt atkritumu savākšanu 5 (piecu) 
stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, un līguma 
noslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju 
par savākto atkritumu izvešanu.

3.5. Sadzīves atkritumu radītājam aizliegts:
3.5.1. izmest sadzīves atkritumus vietās 

un tvertnēs, kuras nav noteiktas (uzskaitītas) 
noslēgtajā līgumā starp sadzīves atkritumu 
radītāju ar atkritumu apsaimniekotāju;

3.5.2. izmetot sadzīves atkritumus, piegružot 
to savākšanas telpas vai teritorijas;

3.5.3. izmest līdzi atnestus sadzīves at-
kritumus atkritumu tvertnēs, kas uzstādītas 
publiskās vietās (parkos, skvēros, sporta laukumā, 
sabiedriskā transporta pieturvietās, pludmalē un 
tamlīdzīgi);

3.5.4. uzkrāt sadzīves atkritumus telpās un 
nekustamajos īpašumos apmēros, kas var radīt 
draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, personu 
īpašumam un videi; 

3.5.5. pieļaut sadzīves atkritumu neizvešanu, 
smaku un antisanitāru apstākļu rašanos atkritu-
mu rašanās vai savākšanas vietās;

3.5.6. atkritumu tvertnēs aizliegts ievie tot 
kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplo-
zīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas sli mības 
izraisošus un cilvēku veselībai vai dzīvībai 
bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu 
saslaukas (lapas, smiltis, zarus), bīstamos atkritu-
mus un būvniecības atkritumus. Aizliegts atkritu-
mus tvertnēs cieši sablīvēt un iesaldēt. Par šādu 
tvertņu iztukšošanu var noteikt paaugstinātu sa-
maksu;

3.5.7. dedzināt rūpnieciskas vai saimnieciskas 
darbības rezultātā radušos, kā arī sadzīvē radītos 
(izņemot bioloģiski noārdāmos atkritumus) 
sadzīves atkritumus Pāvilostas novada teritorijā 
atklātos ugunskuros;

3.5.8. tvertnēs, kas paredzētas konkrētu šķiro-
jamo atkritumu veidam izmest citus (nešķi rotus) 
atkritumus.

3.6. Sadzīves atkritumu radītājam ir tiesības 
īpašumā vai valdījumā esošajā zemesgabalā izvei-
dot kompostu bioloģiskajiem atkritumiem.

4. Šķiroto (dalīti savākto) atkritumu ap
saimniekošana

4.1. Atkritumu radītājs šķiro tā radītos 
atkritumus, ja pašvaldība ir nodrošinājusi ar 
atbilstošiem atkritumu konteineriem šķirotiem 
atkritumiem.

4.2. Atkritumu radītāji šķiro sadzīvē radītos 
atkritumus un nogādā tos atkritumu dalītās 
vākšanas punktā vai šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumā novietotos ar noteiktām krāsām un uz-
rakstiem vai uzlīmēm apzīmētos speciālajos kon-
teineros, kas paredzēti noteikta veida atkritumu 
savākšanai.

4.3. Šķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem, 
bez citu atkritumu veidu atlikumiem.

4.4. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot 
šķiroto atkritumu konteineros.

5. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošana

5.1. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
(turpmāk – bīstamie atkritumi) radītājs vai valdītājs:

5.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu vei-
du sadzīves atkritumiem un uzglabā bīstamos at-
kritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību 
un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

5.1.2.  slēdz līgumu par bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju 
veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

5.1.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanas izdevumus.

5.2. Persona, kura veic bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu:

5.2.1.  saņem attiecīgo atļauju bīstamo atkri-
tumu apsaimniekošanai;

5.2.2. apsaimnieko bīstamos atkritumus atbil-
stoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošanu, tai skaitā izpilda un ievēro 
saņemtās bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
atļaujas noteiktās prasības.

6. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi, tiesības un atbildība

6.1.  Par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, reģenerāciju un 
apglabāšanu Pāvilostas novadā, Pāvilostas no-
vada pašvaldība, pamatojoties uz Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 18. pantu, slēdz līgumu 
ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

6.2. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja 
pienākums ir:

6.2.1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā 
izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkri-
tumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi 
un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

6.2.2. vienojoties ar atkritumu radītāju, izvei-
dot atkritumu savākšanas vietas;

6.2.3. uzkopt sadzīves atkritumu savākšanas 
vietu pēc atkritumu izvešanas, ja saskaņā ar 
līgumu šis pienākums nav uzlikts sadzīves atkri-
tumu radītājam;

6.2.4. uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu 
tvertnes un atkritumu savākšanas laukumus, ja 
līgumā šis pienākums nav noteikts atkritumu 
radītājam;

6.2.5. nodrošināt sadzīves atkritumu regulāru 
izvešanu, lai nepieļautu to uzkrāšanos, smaku 
izdalīšanos, savākšanas teritorijas vai telpu 
piegružošanu;

6.2.6. uz pašvaldības pieprasījuma noteiktā 
kārtībā nodrošināt ražošanas (atkritumi, kas 
radušies ražošanas procesā vai būvniecībā) un 
bīstamo atkritumu savākšanu;

6.2.7. savāktos atkritumus pārvadāt tikai 
specializētos slēgta tipa transportlīdzekļos;

6.2.8. organizēt sadzīves atkritumu šķirošanu, 
ja to pieprasa pašvaldība;

6.2.9. informēt sadzīves atkritumu radītājus 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību, 
optimālāko, kvalitatīvāko, drošāko, lētāko u.c. 
veida atkritumu apsaimniekošanu;

6.2.10. veikt apsaimniekoto atkritumu daudzu-
ma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, 
pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, 
pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti;

6.2.11. pēc pieprasījuma iesniegt Pāvilostas 
novada pašvaldībai informāciju par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Pāvilostas novadā.

6.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs 
kļūst par savākto atkritumu īpašnieku, kas ir 
jāņem vērā nosakot atkritumu apsaimniekošanas 
izdevumu segšanu atkritumu radītājiem.

6.4. Atkritumu apsaimniekotājam jāslēdz 
ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem 
vai lietotājiem līgumi par atkritumu savākšanu, 
kuros ir norādīts atkritumu izvešanas ap-
joms un periodiskums (ne retāk kā vienu reizi 
mēnesī), nodrošinot viņus ar sadzīves atkritumu 
savākšanas konteineriem.

6.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājam 
ir aizliegts pieļaut atkritumu neregulāru izvešanu.

6.6. Sadzīves atkritumu apglabāšanas vie ta ir 
poligons SIA „Liepājas RAS”, „Ķīvītes”, Grobiņas 
pagasts, Grobiņas novads.

7. Pašvaldības tiesības
7.1. Pāvilostas novada pašvaldība, tās nozīmēta 

amatpersona vai institūcija ir tiesīga:
7.1.1. iekļūt personu nekustamajos īpašumos, 

lai pārbaudītu atkritumu apsaimniekošanas notei-
kumu un prasību ievērošanu;

7.1.2. pieprasīt informāciju apsaimniekotā-
jiem par atkritumu daudzumu, veidiem, to 
apsaimniekošanas kārtību;

7.1.3. pieprasīt no atkritumu radītājiem un ap-
saimniekotājiem veikt pasākumus, lai samazinātu 
nepārstrādājamo atkritumu daudzumu;

7.1.4. pieprasīt no atkritumu radītājiem un 
apsaimniekotājiem pārstrādājamo atkritumu 
šķirošanu;

7.1.5. pieprasīt atkritumu apsaimniekotājam 
mainīt sadzīves atkritumu izvešanas grafiku, ja 
esošais grafiks pilnībā nenodrošina efektīvu atkri-

skaitu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķi-
rošā ir konkursa komisijas priekšsēdētāja 

balss.
5.10. Pretendentiem, kuri nav uzvarējuši ama-

ta konkursā, tiks nosūtīts paziņojums par attei-
kumu pēc darba līguma noslēgšanas ar izvirzīto 
direktoru.

5.11. Ja konkursa komisija uzskata, ka neviens 
pretendents pilnībā neatbilst izvirzītajām prasī-
bām, komisijas priekšsēdētājs pēc konkursa ko-
misijas ierosinājuma izsludina jaunu konkursu.

5.12. Ziņas par pretendentiem, kas iegūtas 
konkursa gaitā, ir konfidenciālas, un konkursa 
locekļiem, kā arī konkursa norisē iesaistītajiem 
darbiniekiem nav tiesību tās izpaust.

 ¾Vienai personai līdz 2014. gada 31. decem-
brim uzdeva iesniegt Zemesgrāmatas apliecības 
kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz dzīvokli 
Nr. 1 „Saļiena”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 
Atlika jautājuma izskatīšanu par dzīvokļa Nr. 1 
„Saļiena”, Sakas pagastā piešķiršanu līdz īpašuma 
tiesību apliecinoša dokumenta saņemšanas no 
personas, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014. 

 ¾Atcēla Pāvilostas novada domes 27.03.2014. 
lēmumu Nr. 5., 30.§ „Par dzīvokļa piešķiršanu”. 
Vienai personai piešķīra īres tiesības uz dzīvokli 
Nr. 2 „Saļiena”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 
uz 5 gadiem. Personai 5  darba dienu laikā no 
lēmuma saņemšanas brīža noslēgt līgumu ar 
SIA  „Pāvilostas komunālais uzņēmums”.

 ¾Nodeva atsavināšanai kustamo mantu – 
pasažieru autobusu DODGE RAM 350  (valsts 

reģistrācijas numurs CV 9661, izlaiduma gads – 
1985, šasijas Nr. 2B5WB31U5FK281090, krāsa – 
ķiršu un gaiši pelēka, atlikusī bilances vērtība 7,11 
EUR), to pārdodot izsolē. Apstiprināt kustamās 
mantas – pasažieru autobusa DODGE RAM 350 
nosacītā cena 500,00 EUR (t.sk. PVN). Izsoles solis 
50,00. Uzdeva izsoles komisijai organizēt augstāk 
minētās kustamās mantas – pasažieru autobusa 
DODGE RAM 350 izsoli. Apstiprināja kustamās 
mantas – pasažieru autobusa DODGE RAM 350 
izsoles noteikumus. Paziņojumu par kustamās 
mantas – pasažieru autobusa DODGE RAM 350 
izsoli uzdeva publicēt vietējā laikrakstā „Kursas 
Laiks”, informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Nova-
da Ziņas” un mājas lapā www.pavilosta.lv ne vēlāk 
kā divas nedēļas pirms izsoles dienas.

 ¾Piešķīra papildus finansējumu un nolēma 
finansējumu novirzīt no pašvaldības budžeta 
sadaļas „Vairāku mērķu attīstības projekts” 
Pāvilostas novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” izgata-
vošanai 4419,85 EUR un jauna dizaina izstrādei 
80,00 EUR, kas kopā sastāda 4499,85 EUR.

 ¾Dome pieņēma zināšanai pašvaldības iz-
pilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par ad-
ministrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2014. gada 
21. augustā.

Nākamā domes sēde plānota 2014. gada 
28. augustā.

Informāciju sagatavoja 
Marita Kurčanova



APSTIPRINĀTI     PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes 28.11.2013.    ar Pāvilostas novada domes 23.01.2014.
sēdes protokolu Nr. 8., 40.§    sēdes protokolu Nr. 2., 3.4.§

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014 . GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7

Ar grozījumiem:
24.04.2014. sēdē Nr. 7., lēm. Nr. 27§., saistošie noteikumi Nr. 16.

„SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI 
PĀVILOSTAS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 
43. panta pirmās daļas 13. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu.

(Turpinājums 4. lpp.)



4

2014. gada  AUGUSTSdomes ziņas

tumu savākšanu vai negatīvi ietekmē Pāvilostas 
novada sadzīvi;

7.1.6. atteikt noslēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par kura darbību atkritumu 
apsaimniekošanā Pāvilostas novadā ir saņemtas 
sūdzības vai kura saimnieciskajā darbībā ir 
konstatēti pārkāpumi.

8. Maksa par atkritumu apsaimnie
košanu

8.1. Maksu par bīstamo vai ražošanas at-
kritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, reģenerāciju vai ražošanas atkri-
tumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā 
nosaka, bīstamo vai ražošanas atkritumu 
radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu 
apsaimniekošanas darbības. 

8.2. Maksa par bīstamo atkritumu apglabā-
šanu tiek reglamentēta Ministru kabineta noteik-
tajā kārtībā.

8.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) mak-
sas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai 
valdītājam (izņemot Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 18. panta desmitajā daļā minēto atkritumu 
radītāju) apstiprina pašvaldība ar saistošajiem 
noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos notei-
kumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu 
lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, un to veido:

8.3.1. maksa par sadzīves atkritumu savāk-
šanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta 
pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs.

8.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regula-
tora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
8.3.3. dabas resursu nodoklis par atkritu-

mu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
apmērā.

8.4.  Par radīto atkritumu apsaimniekošanu 
dzīvojamās mājas īpašnieks vai uz līguma vai piln-
varas pamata īpašuma valdītājs, lietotājs, īrnieks vai 
nomnieks patstāvīgi norēķinās ar attiecīgā atkri-
tuma apsaimniekotāju, veicot tiešus maksājumus 
atkritumu apsaimniekotājam,  izņemot šo Notei-
kumu 8.5. punktā  minēto gadījumu.

8.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki ir 
tiesīgi likumā noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu 
par uzdevuma došanu pilnvarotai personai, kas 
var būt arī pārvaldnieks, organizēt maksājumu 
iekasēšanu no dzīvojamās mājas īpašnieka par at-
kritumu apsaimniekošanu un saņemto maksājumu 
pārskaitīšanu dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā 
atkritumu apsaimniekotājam [maksājums ar piln-
varotas personas (pārvaldnieka) starpniecību.

9. Atbildība par noteikumu neievēro
šanu

9.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu 
iestājas administratīvā atbildība normatīvajos ak-
tos noteiktā kārtībā.

9.2. Administratīvā soda uzlikšana neat-
brīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu 
pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas.

10. Noslēguma jautājumi
10.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 

15. jūniju.
10.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās die-

nu spēku zaudē Pāvilostas novada pašvaldības 
2011. gada saistošie noteikumi Nr. 12 „Sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas 
novadā”.

Uldis Kristapsons, 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

1. Izdarīt Pašvaldības domes 2013. gada 
28. novembra noteikumos Nr. 17 „Pāvilostas no-
vada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas 
noteikumi” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu (būvju, zemesgabalu) 
īpašnieki vai valdītāji, apsaimniekotāji un nom-
nieki nodrošina – juridiskas un/vai fiziskas per-
sonas, nodrošina:”

1.2. izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1.1. ievērojot Latvijas Republikas norma-

tīvos aktus, pašvaldību saistošos noteikumus un 
pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, uztur būves tehniskā, sanitārā un 
vizuālā stāvoklī, kā arī tādā stāvoklī, ka tās nav 
bīstamas un no tām nevar rasties kaitējums 
sabiedrībai vai trešo personu īpašumam.

3.1.2. Aizdara logus un ieejas durvis neapdzī-
votās, saimnieciskai darbībai neizmantotas ēkas 
un būves, lai novērstu tajās nepiederošu personu 
iekļūšanu un /vai uzturēšanos.

3.1.3. Veic piegulošās teritorijas un neapbū-
vētas teritorijas uzturēšanu un sakopšanu, zālie-
nu savlaicīgu nopļaušanu (nepieļaujot zāles 
garumu virs 10 cm pilsētas un ciemu teritorijās), 
kritušo lapu, kritušo koku un krūmu augļu 
savlaicīgu savākšanu no teritorijas un sniega 

notīrīšanu no celiņiem/ietvēm, piebrauktuvēm, 
privātajiem ceļiem un autostāvvietām, slideno 
virsmu nokaisīšanu ar smiltīm vai citu slīdamību 
ierobežojošu materiālu (izņemot sāli, izdedžus un 
citus atkritumus) ziemas periodā;

3.1.4. iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pāvil-
ostas novada domes koku ciršanas komisiju, 
nodrošina nekustamā īpašuma esošo koku, 
krūmu un to zaru apzāģēšanu vai novākšanu 
vietās, kur tiek traucēta gājēju pārvietošanās;

3.1.5. ārkārtas situācijās, kad nekustamā īpašu-
mā esošo koki, krūmi un/vai to zari apdraud 
īpašuma un/vai iedzīvotāju drošību, nodrošina 
nekavējošu rīcību (koku, krūmu un/vai to zaru 
apzāģēšanu vai novākšanu) un par veiktajām 
darbībām nekavējoties, bet, ja tas nav iespējams, tad 
nākamajā darba dienā rakstiski informē Pāvilostas 
novada pašvaldības koku ciršanas komisiju, kura 
trīs darba dienu laikā izvērtē vai minētā situācija ir 
bijusi uzskatāma par ārkārtas situāciju.”

1.3. aizstāt ciparu VII ar ciparu V;
1.4. svītrot 13., 14., 15., 16., 17., 18., un 

19. punktus;
1.5. aizstāt ciparu IX ar ciparu VI;
2. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 

15. jūlijā.
Uldis Kristapsons, 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir 

nodrošināt un aizsargāt sabiedrisko kārtību 

Pāvilostas novadā, veidot veselīgu, drošu, 
estētisku civilizēto kultūrvidi, aizsargāt dabu, 
kultūras un vēstures pieminekļus, novērst tiesību 

APSTIPRINĀTI     PRECIZĒTI
ar Pāvilostas novada domes 24.04.2014.   ar Pāvilostas novada domes 26.06.2014.
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ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI”
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pārkāpumus kā arī veicināt iedzīvotāju apzinīgu 
attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību 
sabiedrības priekšā.

2. Par Pāvilostas novada domes izdoto saistošo 
noteikumu neievērošanu personas saucamas pie 
administratīvas atbildības saskaņā ar šiem notei-
kumiem.

3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad 
pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā 
ar šiem noteikumiem, izdarīts Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā vai valdījumā tas izdarīts.

4. Par Pāvilostas novada domes saistošo 
noteikumu pārkāpuma izdarīšanu pārkāpējam 
piemērojams naudas sods. Maksimālais naudas 
sods, kāds uzliekams par saistošo noteikumu 
pārkāpumu, fiziskajām personām līdz trīssimt 
piecdesmit euro, juridiskajām personām – līdz 
tūkstoš četrsimts euro,  bet pārkāpuma izdarīšanas 
vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot 
noteikta parauga kvīti) – līdz trīsdesmit euro, ja 
pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. 
Administratīvais sods par saistošo noteikumu 
pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā (turpmāk – Latvijas APK) 
paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
APK noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.

5. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protoko-
lus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un 
uzlikt administratīvos sodus par Pāvilostas novada 
domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem 
ir tiesīga Pāvilostas novada pašvaldības policija 
(turpmāk – Pašvaldības policija) un citas Latvijas 
APK norādītās institūcijas un pilnvarotās perso-
nas (turpmāk tekstā – amatpersonas).

6. Gadījumos, kad atbildību par šajos noteiku-
mos noteikto prasību pārkāpumu paredz Latvijas 
APK norma, tiek piemērota konkrētā Latvijas 
APK norma, savukārt gadījumā, ja atbildību par 
šajos noteikumus noteikto prasību pārkāpumu 
paredz citi Pāvilostas novada pašvaldības saistošie 
noteikumi, piemērojama to noteikumu norma, 
kura paredz konkrētu atbildības apmēru (naudas 
soda summu).

7. Naudas soda samaksa pārkāpēju neatbrīvo 
no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un segt 
zaudējumus. 

8. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lie-
tās veicama normatīvajos aktos noteiktajā 
procesuālajā kārtībā.

9. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt): 

9.1. Pašvaldības policijas (amatpersonas) lē-
mu mu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākai 
amatpersonai, bet tās lēmumu – pārsūdzēt rajona 
tiesā;

9.2. Pāvilostas novada pašvaldības amatperso-
nas lēmumu – rajona tiesā;

9.3. Citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu 
var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā, 
bet tās lēmumu – pārsūdzēt rajona tiesā. 

9.4. Domes Administratīvās komisijas lēmu-
mu – rajona tiesā.

2. SEVIŠĶĀ DAĻA 
1. SADAĻA
TERITORIJAS APBŪVES UN 
UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU
PĀRKĀPUMI
10. Ēkas numurzīmju, ielas, māju nosauku-

ma plākšņu izvietošanas noteikumu neievērošana.
10.1. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju no-

saukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās 
vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām 
personām – līdz EUR 140; 

10.2. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju no-
saukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos notei-
kumos noteiktajā kārtībā izsaka brīdinājumu, 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140.

11. Īpašumu un tiem piegulošo teritoriju 
uzkopšana un uzturēšana. 

11.1. Par īpašumam piegulošās publiskā 
lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot 
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurte-
kas vai zālāji līdz brauktuves malai) neuzturēšanu 
tādā kārtībā, lai tās neapdraudētu personu drošību, 
veselību un mantu, kā arī nebojātu pilsētas un 
teritorijas novada ainavu, uzliek naudas sodu 
nekustamā īpašuma īpašniekiem (izņemot 
pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 
personas ar pirmās un otrās invaliditātes grupu, 
kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav 
deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas 
darbnespējīgas personas) – izsaka brīdinājumu, 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 210, juridiskajām personām – līdz EUR 710;

11.2. Par žoga neuzturēšanu saistošajos notei-
kumos noteiktajā kārtībā izsaka brīdinājumu, vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 
250, juridiskajām personām – līdz EUR 500.

11.3. Par ēku kāpņu telpu, apstādījumu, 
lokālo kanalizācijas sistēmu, zālāju, ietvju 
netīrīšanu – izsaka brīdinājumu, vai uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām līdz EUR 95, 
juridiskajām personām – līdz EUR 210;

11.4. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu 
notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, 
ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt 
cilvēku dzīvību un veselību – izsaka brīdinājumu, 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 210, juridiskajām personām – līdz EUR 710;

11.5. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, 
notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, 
nogāžot gružus, sniegu un ledu uz ietvēm, ielām 
vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas 
bīstamās vietas  vai veikti citi atbilstoši drošības 
pasākumi – izsaka brīdinājumu, vai uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, 
juridiskajām personām – līdz EUR 140;

11.6. Par veļas žāvēšanu (izkāršanu) vai 
priekšmetu novietošanu daudzdzīvokļu mājās 
uz balkoniem un lodžijām virs barjeras aug-
stuma, ārpus balkona vai lodžijas, kā arī gar 
namu fasādēm – izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, 
juridiskajām personām – līdz EUR 140. 

11.7. Par citiem Pāvilostas novada Teritori-
jas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumu 
pārkāpumiem – izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 200, 
juridiskajām personām – līdz EUR 500.

2. SADAĻA
PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO MEŽU 
UN ŪDEŅU LIETOŠANAS,
PILSĒTAS ZAĻUMSTĀDĪJUMU
UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS
NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI
12. Publisko mežu, parku, zaļumstādījumu 

un pludmales lietošanas pārkāpumi.
12.1. Par pilsētas zaļās zonas bojāšanu 

vai izmantošanu neparedzētiem mērķiem 
(automašīnu novietošanu, ugunskura kurināšana, 
zāles dedzināšana, pārvietošanās ar automašīnu pa 
zaļās zonas gājēju celiņiem) – izsaka brīdinājumu, 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 350, juridiskajām personām – līdz EUR 710;

12.2. Par patvaļīgu sakņu dārzu ierīkošanu 
pilsētas publiskās lietošanas mežos vai parkos un 
tam neparedzētās vietās – izsaka brīdinājumu, 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 350;

12.3. Par ziedu plūkšanu, koku un to zaru 
laušanu vai citādu bojāšanu (paziņojuma norāžu 
piestiprināšana, iegriezuma izdarīšana u.tml.) 
publiskās lietošanas skvēros, parkos, mežos 
un kāpu zonā u.c. apzaļumojumos – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – 
līdz EUR 210; 

12.4. Par ugunskura kurināšanu un telts 
celšanu piekrastes aizsargjoslā un citās tam 
neparedzētās vietās, izņemot ugunskuru  
kurināšanu un telts celšanu tam paredzētajās vietās, 
kā arī vietās, kur tas ir pretrunā ugunsdrošības 
noteikumiem – izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 210, 
juridiskajām personām – līdz 425;

12.5. Par jūras zāļu un citu no jūras izska-
loto priekšmetu savākšanu bez noteikta pa-
raugu atļaujas – izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, 
juridiskajām personām – līdz EUR 140;

13. Zaļumstādījumu uzturēšanas pārkāpumi.
Par sauso un bojāto krūmu un koku, kā arī 

to zaru savlaicīgu neizzāģēšanu, ja tie apdraud 
cilvēku dzīvību un veselību vai īpašumu – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – 
līdz EUR 140.

14. Koku un krūmu patvaļīga stādīšana.
Par patvaļīgu koku, krūmu un puķu stādīšanu 

novada parkos, skvēros un zaļajā zonā – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 140, juridiskajām personām – 
līdz EUR 210.

15. Publisko ūdeņu lietošanas un pludmales 
un peldvietas lietošanas noteikumu pārkāpumi

15.1. Par peldēšanu peldvietās aiz izvietota-
jām norobežojošām zīmēm (bojām) – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 140, juridiskajām personām – 
līdz EUR 210.

15.2. Par Pāvilostas novada pašvaldības plud-
males un peldvietas lietošanas noteikumu 
pārkāpumiem – izsaka brīdinājumu, vai 

(Turpinājums no 3. lpp.)
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uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
līdz EUR 300, juridiskajām personām – 
līdz EUR 600.

3. SADAĻA
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS
NOTEIKUMI UN CITI PĀRKĀPUMI
16. Ielas, laukumi un citas sabiedriskās vietas. 
16.1. Par sniega izgāšanu tam neparedzētās 

vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām 
personām – līdz EUR 210;

16.2. Par zemes īpašnieka patvaļīgu nesank-
cio nētu atkritumu izgāztuvju izveidoša nu – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 350, juridiskajām personām – 
līdz EUR 710;

16.3. Par ietvju kaisīšanu ar izdedžiem, sāli, 
un citām piegružojušām vielām sniega vai ledus 
nenotīrīšanai no ietvēm – izsaka brīdinājumu, 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 140, juridiskajām personām – līdz EUR 210.

16.4. Par braukšanu ar mehāniskiem tran s-
portlīdzekļiem Pāvilostas pilsētas stadiona teri-
torijā – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 
EUR 10 līdz EUR 200, juridiskām personām no 
EUR 10 līdz EUR 350.

16.5. Par automašīnu, citu transportu līdzek-
ļu un peldlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko 
apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – 
līdz EUR 140. 

17. Pārkāpumi sadzīves atkritumu apsaim-
nieko šanas jomā.

17.1. Par sadzīves atkritumu izmešanu ielās, 
stāvlaukumos, parkos, mežos, citos dabas objek-
tos, kā arī citās to savākšanai vai apglabāšanai 
neatļautās vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 140, 
juridiskajām personām – līdz EUR 710;

17.2. Par atkritumu urnu nenovietošanu 
pie ieejas veikalos, citās publiskajās ēkās (telpās) 
un sabiedriskā transporta pieturvietās – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – 
līdz EUR 210;

17.3. Par teritorijas nesakopšanu 5 (piecu) 
stundu laikā pēc publiskā pasākuma noslēguma 
(izņemot gadījumus, kad pašvaldība ir saskaņojusi 
citu teritorijas sakopšanas laiku) – izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz EUR 350, juridiskajām personām – 
līdz EUR 710;

17.4. Par kvēlojošu, degošu sadzīves atkritu-
mu, lielgabarīta, celtniecības, ielu kopšanas, zaļo 
vai bīstamo atkritumu ievietošanu (iemešanu) at-
kritumu tvertnēs – izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 140, 
juridiskajām personām – līdz EUR 560;

17.5. Par atkritumu uzkrāšanos ēkās, būvēs, 
kā arī to teritorijās – uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz EUR 350, juridiskām personām līdz 
EUR 710.

4. SADAĻA
NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 

2014. gada 15. jūliju.
19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos 

spēku zaudē Pāvilostas novada domes 2013.  ga-
da 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 18 
„Pāvilostas novada administratīvās atbildības 
noteikumi”. 

Uldis Kristapsons, 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

I. LIETOTIE TERMINI
1. Peldsezona – laikposmā no 15. maija līdz 

15. septembrim.
2. Pludmale – jūras krasta daļa starp ūdens 

līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes 
veģetācija.

3. Peldvieta – peldēšanai un atpūtai pare-
dzēta norobežota (iezīmēta) un labiekārtota vieta, 
kurā peldēšanās ir droša un nav aizliegta un kuru 
iedzīvotāji izmanto peldsezonas laikā.

4. Peldvietas aktīvās atpūtas zona – pare-
dzēta fiziskām aktivitātēm un pludmalei 
piemērotu spēļu spēlēšanai; tajā var atrasties arī 
bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta 
zonas. Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas 
pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama 
publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, 
vasaras koncerti u.c. uzvedumi un pasākumi) 
un tirdzniecība.

5. Kāpu zona – pludmalei pieguloša teritori-
jas daļa, ko veido smilts pauguri, ieplakas un 
veģetācija.

6. „Peldēties atļauts” – ūdens kvalitāte atbilst 
normatīvajos aktos noteiktajām ūdens kvalitātes 
prasībām. Peldēties var droši.

7. „Peldēties nav ieteicams” – jāuztver kā 
brīdinājums, ka ūdens kvalitāte konkrētajā vietā 
neatbilst kādam no kvalitātes kritērijiem.

8. „Peldēties aizliegts” – pastāv liela iespēja, 
ka peldūdenī var atrasties, vai atrodas slimības 
izraisošie mikroorganismi, vai ir peldētāju veselību 
apdraudošs ķīmisks piesārņojums, vai arī ūdenstilpē 
var būt vai ir konstatēta pārmērīga zilaļģu 
savairošanās.

II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
9. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) no-

saka Pāvilostas novada pludmales un peldvietu 
lietošanas kārtību, kā arī zonējumu (pielikumā).

10. Pirms peldēšanās katra pludmales lietotāja 
pienākums ir iepazīties ar noteikumiem pludmalē 
un ievērot tos.

11. Publisku pasākumu rīkošana atļauta 
saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likuma prasībām.

12. Pludmales apsaimniekošana veicama saskaņā 
ar Ministru kabineta 2012. gada 13. janvāra 

noteikumiem Nr. 38 „Peldvietas izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība”.

III. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEI
KUMI PLUDMALĒ

13. Pludmalē, peldvietās un kāpu zonā aiz-
liegts:

13.1. teritoriju un ūdeni piegružot ar at-
kritumiem (tai skaitā ar stikla taru), ierakt tos 
smiltīs, kā arī piesārņot ar ķīmiskiem mazgāšanas 
līdzekļiem;

13.2. bojāt pludmales inventāru, tai skaitā 
ģērbtuves, tualetes, soliņus, gājēju laipas, žogus, 
atkritumu urnas u.c.;

13.3. bez pašvaldības izsniegtas atļaujas 
patvaļīgi veikt pludmales labiekārtošanas darbus, 
tai skaitā ierīkot tirdzniecības un pakalpojumu 
sniegšanas vietas;

13.4. izmantot jebkāda veida stikla taras 
izstrādājumus;

14. Peldvietā papildus 13. punktā noteiktajam 
aizliegts:

14.1. izmantot motorizētos ūdens transport-
līdzekļus (peldlīdzekļus, ūdensmotociklus, mo-
torlaivas, kuterus, kuģus), izņemot glābšanas 
dienestu transportlīdzekļus, ka arī valsts un 
pašvaldības organizētajai kontrolei paredzētos 
transportlīdzekļus;

14.2. sērfot, kaitot, izņemot īpaši atļautās 
vietās, kā noteikts 9. punktā minētajā zonējumā;

14.3. peldēt tālāk par peldvietas 
norobežojošām zīmēm;

14.4. peldēties laikā, kad izlikta zīme „Peldē-
ties aizliegts”;

14.5. smēķēt peldvietā.

IV. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR 
NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN NOTEI
KUMU IZPILDES KONTROLE

15. Par pludmales un peldvietu lietošanas notei-
kumu pārkāpumiem personas saucamas pēc Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Pāvilostas 
novada pašvaldības 2013. gada saistošo noteikumu 
Nr. 18 „Pāvilostas novada administratīvās atbildības 
noteikumi” paredzētās atbildības.

Uldis Kristapsons, 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTS     GROZĪJUMI
ar Pāvilostas novada domes 25.07.2013.   ar Pāvilostas novada domes 24.04.2014.
sēdes Nr. 3, lēmumu Nr. 29.§    sēdes Nr. 7, lēmumu Nr. 26.§.
      ar Pāvilostas novada domes 26.06.2014.
      sēdes Nr. 11., lēmumu Nr. 31.§

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PLUDMALES UN PELDVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 3. punktu, 
41. panta pirmās daļas 2. punktu

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšup-

ejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu DODGE RAM 350 2014. gada 
26. augustā plkst. 10.00. Izsoles sākumcena 500,00 EUR (t. sk.PVN), izsoles 
solis  50,00 EUR, nodrošinājums 50,00 EUR.

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Kursas Laiks”. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles 
pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, 
ne vēlāk kā līdz 2014. gada 22. augustam plkst. 16.00 Pāvilostas novadā, Pāvil-
ostā, Dzintaru ielā 73 pie privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

Pašvaldība jūlija mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz šādiem nekustamiem īpašumiem:

Pāvilostas novada pašvaldība 
izsludina konkursu uz vakanto 

Pāvilostas mākslas skolas 
direktora amatu.

Prasības pretendentam:
•	 izglītība atbilstoša Izglītības likuma 30. panta ceturtajai daļai un 2013. gada 

2. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 363 (augstākā pedagoģiskā izglītība vai 
augstākā izglītība un B programma pedagoģijā 72–80 stundu apjomā vai sākumiz-
glītības skolotāja kvalifikācija un B programma pedagoģijā 72–80  stundu apjomā);

•	 vēlama izglītība mākslas jomā un pedagoģiskā darba pieredze mākslas izglī-
tības jomā;

•	 profesionāla attieksme pret darba pienākumiem, spēja patstāvīgi pieņemt 
lēmumus, labas saskarsmes un sadarbības prasmes, precizitāte un atbildības sajūta;

•	 spēja plānot un administrēt iestādes finanses, labas datora lietošanas prasmes;
•	 pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot izglītības apliecinošu dokumentu 
kopiju, profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli, kurā kandidāts 
pamato atbilstību amatam un  savu redzējumu par Pāvilostas mākslas skolas at-
tīstības iespējām.

Pretendenti ar norādni „Mākslas skolas direktora vakance” dokumentus var iesniegt 
vai sūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvil-
ostas novads, LV- 3466 līdz 2014. gada 18. augustam.

Par ierašanos uz otro kārtu – interviju – pretendentiem paziņos par viņu norā-
dīto tālruni.



Aicina pieteikt kandidātus!
Gatavojoties 12. Saeimas vēlēšanām 2014. gada 4. oktobrī, Pāvilostas novada  vēlēša-

nu komisija aicina pieteikties kandidātus darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās. 
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumu veidlapas var saņemt 

Pāvilostas  novada pašvaldības kancelejā, Vērgales pagasta pārvaldē vai Centrālās vē-
lēšanu komisijas mājas lapā, sadaļā „12. Saeimas vēlēšanas. Tiesību akti, instrukcijas, 
veidlapas”.

Aizpildītas pieteikumu veidlapas jāiesniedz Pāvilostas  novada pašvaldības kancelejā 
līdz 2014. gada 18. augustam. 

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija 
tālrunis 29725727

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

1. „Skolas Kaģenieki”, Sakas pagastā – 
     6,42 ha
2. Brīvības iela 11, Pāvilosta – 459 m2

3. „Atspulgi”, Vērgales pagasts
4. „Grantskalni”, Vērgales pagasts
5. „Zaļmeži”, Vērgales pagasts
6. „Brēdiķi”, Vērgales pagasts;
7. „Ķuķi”, Sakas pagastā – 3,6 ha
8. „Milleri”, Sakas pagastā – 0,9 ha

  9. „Mazlauki”, Sakas pagastā – 1,4 ha
10. „Rūjas”, Vērgales pagastā – 5,85 ha
11. „Berķi”, Vērgales pagasts – 9,1 ha
12. „Rožkalni”, Sakas pagastā – 22,1 ha
13. „Apšenieki”, Vērgales pagastā –
      2,22 ha
14. „Griezes”, Vērgales pagastā – 12,8 ha
15. „Ruksīši”, Vērgales pagastā –
      0,388 ha
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NOTIKUMI

Jūlijā pašvaldības policija veica šādus darbus: 
diviem autovadītājiem uzlika naudas sodu par 
iebraukšanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsarg-
joslā par kopējo summu 50,00 EUR; sastādīja 
desmit protokolus-paziņojumus par automašīnu 
atrašanos Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā; 
sastādīja protokolus un sodīja četrus dzērājus Pā-
vilostā un vienu Ziemupē; izteica četrus mutiskus 
brīdinājumus suņu saimniekiem par atrašanos ar 
suņiem Pāvilostas pludmalē; uzsāka vairākas ad-
ministratīvās lietvedības par nesakoptu īpašumu, 
nakts miera traucēšanu un nesakoptu dziļurbumu 

Saraiķos; atrisināja vienu ģimenes konfliktu un 
novērsa vienu draudu situāciju; sastādīja 17 ad-
ministratīvos protokolus un uzsāka vairākas liet-
vedības par nepareizu automašīnas novietošanu 
stāvēšanai; mutiski brīdināja divus autovadītājus 
par nepareizu automašīnas novietošanu stāvēša-
nai; veica vairākas patrulēšanas gar Baltijas jūras 
krasta kāpu aizsargjoslu.

Aleksandrs Urtāns, 
 Pāvilostas novada pašvaldības policijas 

priekšnieks

2014. gada jūlijā

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 2014. gada  15. jūlija sēdē iz-
skatīja divas nepilngadīgo personu lietas par miesas bojājumu nodarīšanu nepilngadīgai 
personai. Abām nepilngadīgām personām izteikts brīdinājums.

Liene Vaškus,  Pāvilostas novada pašvaldības lietvede

•	 Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vadī
tāju sanāksmes plānotas 27. augustā plkst. 9.00 
Vērgales pagasta pārvaldē, plkst. 13.00 – Pāvilos-
tas novada domē.

•	 AS „Latvenergo” arī 2014. gadā turpina 
sociālā atbalsta programmu ģimenēm ar trīs 
un vairāk bērniem, sniedzot atbalstu ar   dāvi
nājumu AS „Latvenergo” elektrības norēķinu 
karti 84.24 EUR vērtībā. Atbalsta saņemšanai 
daudzbērnu ģimenes no 1. augusta var ērti pie-
teikties  AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas 
portālā www.e-latvenergo.lv, kā arī klientu apkal-
pošanas centros visā Latvijā līdz pat 2014. gada 
31. decembrim.

•	 Pāvilostas pludmalē pie Pāvilostas novad-

pētniecības muzeja atjaunots dzelzs skatu tor
nis. Veco kāpņu vietā uzstādītas jaunas, kas ļauj 
pludmales apmeklētājiem pavērties uz Pāvilostu 
no augšas un apskatīt vecpilsētu un Baltijas jūras 
piekrasti.  Bet Kalna ielas stāvlaukumā rekons
truēts koka skatu torni, kas ir iemīļota atpūtas 
vieta gan vietējiem, gan tūristiem. 

•	 9. jūlija rītā pie Pāvilostas novada domes 
tika pacelti karogi. Turpmāk pie domes ēkas Pā
vilostā jaunos mastos plīvos Latvijas valsts, Pā
vilostas pilsētas un Eiropas Savienības karogi. 

•	 Mainīts darba laiks jauniešu istabā Pāvilos-
tā. No 28. jūlija līdz 25. augustam jauniešu ista-
ba būs atvērta no pirmdienas līdz piektdienai no 
plkst. 12:00–16:00.

ATGĀDINĀJUMS!
SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” iedzīvotājiem atgādina, ka 

piemājas dārzus un mazdārziņus drīkst laistīt pēc plkst. 22:00! Taupīsim 
ūdeni!

Sociālais dienests ziņo

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Jūlija mēnesī piešķirts 19 ģimenēm trūcīgās 
ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pamatpa-
balsts, 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģi-
menes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs 
pabalsts veselības aprūpei, 4 ģimenēm piešķirts 

dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts ilgstošās 
sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā, 1 perso-
nai pārtraukta pamatpabalsta izmaksa, sakarā ar 
noslēgto darba līgumu, 1 personai piešķirti asis-
tenta pakalpojumi.

Latvijas Goda ģimenes apliecība „3+ Ģi
menes karte” ir valsts veidota atbalsta sistēma 
daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpos arī kā ap-
liecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un  
vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem. Šīs kartes 
īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, 
izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts 
un privātie uzņēmumi Latvijā. Karte pienākas, ja 
personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulā-
tajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģime-
nē ievietoti bērni) un personai un tās laulātajam 
un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta 

Latvijas Republikā. Lai būtu iespēja saņemt Lat-
vijas Goda ģimenes apliecību „3+Ģimenes karti”, 
interneta vietnē www.godagimene.lv  ir jāaizpil-
da kartes pieteikuma veidlapa, precīzi norādot 
lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, 
kā arī norādot adresi, uz kuru karti nosūtīt. Ja ģi-
menei nav pieejas internetam, veidlapu iespējams 
aizpildīt pašvaldības bibliotēkās un citās vietās, 
izmantojot tur pieejamos bez maksas interneta 
pakalpojumus. Neskaidrību jautājumos rakstīt 
e-pastu: info@godagimene.lv Pieteikšanās kartēm 
ir sākusies.

Ildze Balode, sociālā dienesta vadītāja

Informācija

ĪSZIŅAS

AKTUĀLIE PROJEKTI NOVADĀ

Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt EZF pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju 
izkraušanas vietās” atbalstītu projektu „Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve”, I.D. Nr.  1302
Z30300000003. Projekta attiecināmais finansējums sastāda  155 671.33 EUR. Pašreiz notiek Pāvilostas 
zvejas ostas izbūves darbi. Darbus veic SIA „VEGA 1”, atbilstoši SIA „BOREALIS” izstrādātam tehnis-
kam projektam. Līguma summa sastāda EUR 147 545.45, bez PVN 21%. Darbus paredzēts veikt līdz 
2014. gada 9. septembrim.

Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Piekrastes un jūras telpiskā plā
nošana Pērnavas līcī Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā/Piekrastes un jūras telpiskā plāno
šana” par Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”, projekta līguma 
Nr. EU43084 ietvaros Pāvilosta ir ieguvusi sekojošas lietas: 1) tika sakārtota – no jauna izbūvēta no-
brauktuve Tirgus ielas galā, nobraukšanai jūras piekrastē; 2) iegādāta glābšanas laiva ar aprīkojumu, 
kas pašreiz bāzējas Pāvilostas ostā un tiek izmantota glābšanas darbiem Baltijas jūrā; 3) atjaunots skatu 
tornis Kalna ielas stāvlaukumā. 

Pilnībā ir pabeigti skatu torņazārda rekonstrukcijas darbi Kalna ielas stāvlaukumā, Pāvilostā. 
Pēc SIA „JOMS” izstrādāta skatu torņa rekonstrukcijas projekta – tornis tika atjaunots iepriekšējā 

izskatā, darbus veica SIA „TelPro” par kopējo līguma summu EUR 14 833.82. Skatu torņa izbūves darbu 
izmaksas daļēji tika segtas no finansējuma, kas, projekta ietvaros, palika pāri no nobrauktuves izbūves 
Tirgus ielas galā un glābšanas laivas iegādes Pāvilostas ostā. Līdzfinansējuma daļu sedz Pāvilostas nova-
da pašvaldība. Lūgums skatu torņa apmeklētājiem: tornī nekāpt vairāk par 25 personām vienlaicīgi, kā 
arī neatstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam bez uzraudzības!

Skeitparka rekonstrukcija Pāvilostas stadionā
Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu vēl viena  ELFLA pasākuma „Vietējās 

attīstības stratēģijas” projekta „Skeitparka rekonstrukcija Pāvilostas stadionā” realizācijai, I.D. 
Nr. 1402LL09L413201000037. Pašreiz ir veikta cenu aptauja un noslēgts līgums ar SIA „Āķagals”  
par koka konstrukciju izgatavošanu un esošo daļu rekonstrukciju Pāvilostas skeitparkam. Esošais 
skeit parka aprīkojums ir nolietojies un neatbilst mūsdienu standartiem. Rampas vietām kustās un var 

apdraudēt sportistu drošību. Šī 
gada 16.  augustā Pāvilostas 
skeitparkā ir paredzētas sacensības 
«Kurzemes mēru kauss 2014», 
līdz ar to būtu nepieciešamas līdz 
minētajam datumam sakārtot 
skeitparka rampas atbilstoši visām 
patreizējām kvalitātes prasībām. 
Kopējā līguma summa 5458.54 
EUR, ar PVN 21%. Plānotos dar-
bus paredzēts veikt līdz 2014. gada 
8. augustam, lai varētu laicīgi sa-
gatavot un izmēģināt skeitparka 
rampas plānotajām sacensībām.

Projekta koordinatore 
Vizma Ģēģere

Rekonstruē skatu torni 
Pāvilostā

Brīvā laika pavadīšanas istabas izveide Ploces ciemā
Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi  projektu ELFLA pa-

sākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” projekta „Brīvā laika pava
dīšanas istabas izveide Ploces ciemā, Vērgales pagastā” ietvaros, 
I.D. Nr. 1402LL09L413201000015  SIA „Grobiņas SPMK” ir 
veicis Ploces kluba apkures ierīkošanas darbus, par kopējā līguma 
summu 5 163.74 EUR. Lai klubā Ploces iedzīvotāji varētu pilnvēr-
tīgi pavadīt savu brīvo laiku, ir iegādāts sporta un brīvā laika pa-
vadīšanas aprīkojums: tenisa galds ar aprīkojumu, novusa galds ar 
aprīkojumu, galda hokejs, šautriņu mešanas mērķis ar aprīkojumu 
un svaru bumbas. Minētais inventārs tika iegādāts sporta preču 
veikalā SIA „Inta-A”, kas uzvarēja cenu aptaujā. 

 
Jaunais apkures katls Ploces klubam
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Šāda veida rampas plānots izgatavot projekta ietvaros.

Akcija „Upes oga” aicina 
doties laivot ūdens maršrutos 
gan Latvijā, gan Igaunijā. Abās 

valstīs ir līdzīga laivošanas kultūra, bet neierastā 
lieta ir doties ārpus savas valsts robežām, tepat 
uz kaimiņvalsti. Laivojot abās valstīs, ir iespēja 
laimēt brīvdienu atpūtu Igaunijā 4 personām. 
Akcija norisinās arī Igaunijā, aicinot igauņus 
doties laivot uz Latviju. 

Kurzemē laivošanai piemērotākās upes ir Abava, 
Irbe, Rinda, Stende, Venta, Bārta, Vārtāja, Tebra, 
Durbe, Rīva, Užava, Roja, arī Liepājas cietokšņa 
kanāls. Rudens pusē, kad ūdens kļūst vairāk, iespējas 
papildinās ar mazām upītēm – Ruņa, Otaņķe, Alok-

ste, Vadakste, Ciecere un citas, savukārt pavasarī 
populārākās Kurzemes pusē tradicionāli ir Imula 
un Amula. Kurzemei ir arī vairāk kā 350 km gara 
jūras piekraste. Laivu nomas ar īpašām jūras laivām 
piedāvā laivošanu arī jūras viļņos, populārākie 
maršruti ir Pāvilostas apkārtnē un Kolkas ragā. 

Ne mazāk aizraujoši ir laivot arī Vidzemes 
upēs – Gauja, Salaca, Brasla, Mazā Jugla, Pededze, 
Ogre, Aiviekste. 

Arī Igaunijā latvieši var izbaudīt neapgūtus 
maršrutus. Dienvidigaunijā viena no populārā-
kajām upēm ir Vehandu, bet laivošanai piemērotas 
būs arī Emajegi, Kepu, Elva. Savukārt Ahjas kras-
tos ir unikālas, vairāk nekā 20 metrus augstas 

smilšakmens klintis. Iespējams, laivotājiem no Lat-
vijas būs interesanti laivot Igaunijas jūras piekrastē.

Tagad noorganizēt laivošanu Latvijā un Igaunijā 
ir pavisam vienkārši. Atliek tikai doties uz mājas 
lapu www.upesoga.lv, kur kontaktu sadaļā ir apko-
pota informācija par laivu nomām, kuras piedalās 
akcijā un ir vairāk kā 50. Turpat arī apkopotas 
idejas upju maršrutiem. Izīrējot laivu, uz laivas 
atradīsiet uzlīmi, kur būs norādīts akcijas kods. 
To nepieciešams reģistrēt kopā ar savu vārdu un 
uzvārdu mājas lapā www.upesoga.lv vai sūtot sms uz 
numuru 1879 un norādot ar atstarpēm: „Oga, vārds, 
uzvārds, kods, upe, kurā laivojiet”, piemēram: Oga 
Janis Berzins 99 Venta. Maksa par īsziņu 0.19 euro.

Tie, kas akcijas laikā reģistrēs savu laivu brau-
cienu gan pa Latvijas, gan Igaunijas upi, varēs 
laimēt vienu no balvām – atpūtu brīvdienās 
Igaunijā 4 pers.: doties atklāt brīnumzemi bērniem 
Veru novadā vai izbaudīt relaksējošu nedēļas 
nogali jūras krastā Lēnemā apriņķī vai pavadīt 
piedzīvojumu nedēļas nogali Otepes apkārtnē.

Laivošanas akcija norisināsies no 2014. gada 
1. jūlija līdz 15. novembrim.

Akcija tiek organizēta Igaunijas–Latvijas pār-
ro bežu sadarbības programmas projekta River-
ways ietvaros. Tāpat projekta ietvaros tiek tīrītas 
upes, iekārtotas atpūtas vietas, uzliktas norādes 
par maršrutiem. 

Pāvilostas ostas 
infrastruktūras izbūve

Latvieši dosies laivot uz Igauniju un igauņi uz Latviju
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2014. gada  AUGUSTS izglītība un sports

PIRMĀ SKOLAS DIENA PĀVILOSTAS 
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

 ¾1. septembrī plkst. 10:30 iepazīšanās stunda Pāvilostas 
PPII „Dzintariņš”. No 18. augusta laipni gaidīti visi vecāki, kuri vēlas 
pieteikt savus bērnus pirmsskolas iestādes apmeklējumam jaunajā mā-
cību gadā!

 ¾1. septembrī Vērgales PPII „Kastanītis” strādās kā katru darba 
dienu no 7:00–18:00.

 ¾1. septembrī plkst. 10.00 Zinību dienas sākums Vērgales pamat
skolā. 

 ¾1. septembrī plkst. 9:00 pirmā skolas diena Pāvilostas vidusskolā 
(aktu zālē).

 ¾1. septembrī plkst. 12.00 jaunais mācību gada sākums Pāvilostas 
Mūzikas skolā. 

 ¾8. septembrī plkst. 16:00 pirmā skolas diena Pāvilostas mākslas 
skolā. 

Uzmanību vecāki!
Pāvilostas vidusskolas skolēni tiks nodrošināti ar speciāli vidusskolai iz

gatavotām dienasgrāmatām, tāpēc skolēnu vecākiem dienasgrāmatas iegādā-
ties nevajadzēs.

Pāvilostas vidusskola aicina uz 10. klasi! 
Dokumentu pieņemšana uzņemšanai Pāvilostas vidusskolas vispārējās vidējās izglītī-

bas vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31011011) 10. klasē – no 2014. gada 
18. jūnija līdz 15. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Piesakoties uzņemšanai vidusskolā, jāiesniedz šādi dokumenti:
 � apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
 � sekmju izraksta par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
 � dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
 � bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 � vecāku vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, direktoram adresēts iesniegums (aizpilda 

skolas veidlapu).

Skola piedāvā vidusskolas laikā apgūt bez maksas uzņēmējdarbības programmu „Esi līderis”, 
kas ietver 7 mācību priekšmetus – uzņēmējdarbība, mārketings, grāmatvedība, lietvedība, lietišķā 
etiķete, likumdošana un  menedžments. Vidusskolu beidzot saņem vēl vienu izglītības dokumentu, 
kas dod priekšrocības iestājai augstskolās. Sīkāk var iepazīties – www.esilideris.lv

Jauniešiem ir iespēja arī iegūt autovadītāja tiesības, teorijas apmācību apmaksā skola.
Ar transportu nodrošina pašvaldība.
Ar aktivitātēm skolā var iepazīties mājas lapā – www. pavilostasvidusskola.lv, sīkāka informācija 

pa tālruni 29474462; 63498388.

Pāvilostas Mūzikas skola
                      uzņem audzēkņus uz 1. klasi 1. septembrī plkst. 13.00

– Klavierspēlē, akordeona spēlē;
– Vijoļspēlē, ģitārspēlē;
– Trompetes spēlē.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:
 jāaizpilda skolas iesnieguma veidlapa
    (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa); 
 jāpiedalās iestājeksāmenos.

Mācību ilgums 6 un 8 gadi: 
Mācību maksa EUR 7.11 mēnesī, (daudzbērnu ģimenēm EUR 5.69)
No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti:
 audzēkņi ar invaliditāti; 
 trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu ieguvušo ģimeņu (personu) bērni.

Ir iespējama instrumentu noma. Uz tikšanos!

Aktualitātes Vērgales bērnudārzā!
Vērgales bērnudārzs „Kas

tanītis” savu jauno   mācību 
gadu, tāpat kā pagājušajā 
gadā, sāks ar pasākumu „Pa
liec sveika, vasariņa”. Svētki 
iesāksies ar vecāku un mazu-
ļu sveikšanu, kuri ir dzimuši 
no pagājušā gada līdz šī gada 
augustam un viņu dzīvesvieta 
ir deklarēta Vērgales pagastā. 
Aicināti visi bērnudārza au-
dzēkņi   kopā ar saviem vecā-
kiem   29.  augustā pulksten 
15:00 pulcēties  bērnudārza 
sporta laukumā uz sportiskām 
aktivitātēm. Kamēr bērni ro-
taļāsies un  sportos, vecākiem notiks  informatīva sapulce bērnudārza zālē. 

Jauno audzēkņu reģistrācija bērnudārzā un dokumentu noformēšana no
18.–22. augustam  no pulksten 8:00–12:00 pie vadītājas. Vecākiem līdzi jāņem 

bērna dzimšanas apliecība un sava pase. Neskaidrību gadījumā zvanīt 29224893.

Pāvilostas pludmalē Zvejnieku svētku ietva
ros notika pludmales futbola turnīrs, kurā  pie-
dalījās deviņas komandas. Komandas tika sadalītas 
divās grupās, kurās spēlēja sekojošas komandas: 
A grupa „Black Bullet” 3 punkti

 „Puma” 3 punkti
 „Tīģeri” 2 punkti
 „Turlava” 2 punkti
 „Čerepahas” 0 punkti

B grupa  „Pāvilosta” 3 punkti
 „Kedas” 2 punkti
 „Niknās Ūdeles” 1 punkts
 „Aizpute” 0 punkti

Par iekļūšanu pusfinālā komanda „Puma” ar 
rezultātu 2:0 uzvarēja komandu „Niknās Ūdeles”, 
un komanda „Tīģeri” ar rezultātu 1:0 uzvarēja ko-
mandu „Kedas”.

Pusfināla spēlēs komanda „Black Bullet” ar 
rezultātu 2:0 uzvarēja komandu „Puma”, bet ko-
manda „Tīģeri” ar rezultātu 1:0 uzvarēja komandu 
„Pāvilosta”.

Spēlē par trešo vietu komanda „Pāvilosta” ar 
rezultātu 1:0 uzvarēja komandu „Puma”. Finālā 
tikās divas komandas no Ēdoles, kur komanda 
„Black Bullet” ar rezultātu 3:1 uzvarēja komandu 
„Tīģeri”. Pāvilostas komandā spēlēja Ivo Jaun-
zems, Ivars Horns, Matīss Eihvalds, Intars Rein-
golds, Andris Cābelis.

Zvejnieku svētku ietvaros notika arī pludma
les volejbola turnīrs, kurā piedalījās divas meite-
ņu komandas  un desmit vīru komandas. Meiteņu 
kategorijā komanda „Gigants” (Aizpute) ar rezul-
tātu 2:0 uzvarēja komandu „Ēdole”.

Vīru kategorijā, izspēlējot savstarpējās spēles, ar 
9 punktiem par turnīra uzvarētājiem kļuva koman-
da „Ozolu iela” (Ogre), otrajā vietā ar 9 punktiem 
palika komanda „ Zelta čiekurs” (Dunalka), bet tre-
šajā vietā ar 7 punktiem – komanda „Seši ar pusi” 
(Ēdole). Liels paldies Vairim Vilsonam un Guntim 
Balodim par sacensību organizēšanu un tiesāšanu.

 Aldis Barsukovs,  
Pāvilostas sporta organizators

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES 
ZVEJNIEKU SVĒTKOS

Foto: M. Kurčanova

26. jūlijā Pāvilostas stadio-
na tenisa kortos sadarbībā ar 
Pāvilostas novada pašvaldību 
notika SIA „Pūre chocolate” 
kausa izcīņa tenisā.

Turnīrā piedalījās pie-
cas sievietes un vienpadsmit 
vīrieši. Spēles notika pēc 
izslēgšanas principa – pāra 
zaudētājs izstājas, uzvarētājs 
turpina cīņu.

Sievietēm par uzvarētāju 
kļuva Kitija Kļaveniece (Lie-
pāja), 2. vietā  Karina Kļave-
niece (Liepāja), 3. vietā  Sinti-
ja Bieriņa  (Priekule).

Vīriešiem par uzvarētāju 
kļuva Ģirts Bērziņš  (Rīga), 2. 
vietā Andris Bērziņš (Pāvil-
osta), 3. vietā Raivo Špaks (Liepāja).

Bērniem līdz 16 gadiem turnīrs nenotika, jo pieteicās tikai viens dalībnieks.
Liels paldies Aivaram Žimantam par skaistajām balvām un gardajiem saldumiem.

Aldis Barsukovs, Pāvilostas sporta organizators

„Pūre chocolate”  kauss tenisā

Foto: Sandis Bieriņš

•	 Klaipēdā Starptautiskās bērnu un jauniešu 
šaha sacensībās Pāvilostas novada šahiste Evija 
Brikmane no Vērgales izcīnīja 1. vietu starp jau-
nietēm 15–18 gadīgo jauniešu grupā. Konkurence 
bija ļoti spēcīga, jo zēni un meitenes spēlēja vienā 
turnīrā.

•	 No 30. jūnija – 3. jūlijam Liepājā notika 
Starptautiskās bērnu un jauniešu sacensības „Bal-
tic open”. E. Brikmanei 1. vieta starp jaunietēm 
(1997./1998. dz. grupā).

•	 No 10.–13. jūlijam Starptautiskajās sa-

censībās „Liepājas rokāde” līdz pēdējai kārtai ar 
vienādu punktu skaitu 3 spēcīgi šahisti vīrieši un 
E. Brikmane cīnījās par reitingbalvu. Finišā nepa-
veicās izlozē, kur pēdējā kārtā pretinieks bija spē-
cīgs meistarkandidāts. Labs starts bija arī ātrspē-
les turnīrā. Dalībnieku sastāvs „Liepājas rokādē” 
bija ļoti spēcīgs!

•	 26. jūlijā Rucavā Ģ. Salmiņa 2. piemiņas tur-
nīrā E. Brikmane ieguva labākās jaunietes kausu.

Dzintars Semenkovs, 
Vērgales pagasta sporta nama vadītājs

Pāvilostas novada šahistu panākumi
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Pirmais Pāvilostas festivāls izskanējis
(Turpinājums no 1. lpp.)

Festivāla otrā diena iesākās sestdienas rītā Pāvilostas pludmalē ar smil-
šu skulptūru festivālu „Zelta smilšu grauds”. Tajā piedalījās 10 komandas 
mākslas skolu grupā un 11 dalībnieku komandas „Hobby” grupā. 

Šī gada smilšu figūru tēma bija „Tautasdziesma”. Tad nu arī katra koman-
da demonstrēja savu izpratni par šo tēmu, kādam tautasdziesma asociējas ar 
pastalām, vēl kādam ar putnu dziesmām, bet citam ar koklētāju un putras 
ēdāju. 

Vēlāk pēcpusdienā visdažādākās ierastās un neierastās lietas va-
rēja iegādāties Kalna ielas amatnieku tirdziņā – stikla un keramikas 
izstrādājumi, apģērbi un aksesuāri, Alsungas sklandrauši un maize no 
Liepājas mājražotājiem „Burbuļmaize”. Tik karstā laikā, kāds valdīja 
sestdien Pāvilostā, protams neiztikt bez garšīga saldējuma, ko piedā-
vāja Rīgas tirgotāji. Tirdziņš bija plaši apmeklēts. Vēl vēlā vakarpusē, 
kad sākās otrās festivāla dienas koncerts, nebeidzās Kalna ielas tirdzi-
ņa andele. 

Saulrieta staros Pāvilostas pludmalē, kas nebija pieredzējusi tik daudz cilvēku vienuviet, varēja sākties 
festivāla lielkoncerts. Pirmajā koncerta stundā, kad uz skatuves kāpa vakara vadītāja Baiba Sipeniece-

Gavare un sveica visus klātesošos, vēl gara rin-
da stiepās pie ieejas vārtiem. Cilvēki plūda uz 
pludmali no visām malu malām. Festivāla or-
ganizatori stāsta, ka lielkoncertu klausīties bija 
sanākuši vairāk kā 3000 cilvēku. Pēc novēroju-
miem gan jāsaka, ka tikpat liela daļa koncertu 
baudīja ārpus norobežojuma kāpās vai staigājot 
pa naksnīgo pludmali.

Lielkoncerts iesākās ar Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona sveicie-
nu sanākušajiem un organizatoriem. Kā dāva-
nu Uldim Marhilēvičam domes priekšsēdētājs 
pasniedza Pāvilostas pilsētas karogu, jo katram 
kārtīgam pāvilostniekam, kāds noteikti ir arī Ul-

dis, pie mājas jāplīvo pilsētas 
karogam. 

Koncerta pirmo daļu at-
klāja ar Ulda Marhilēviča 
dziesmu „Vai tu mani dzirdi”, 
ko izpildīja Aija Andrejeva, 
Ainars Virga, Ance Krauze, 
Ivo Fomins, Tomass Kleins 
un citi. Ulda Marhilēviča un 
citas tautā mīļas un popu-
lāras dziesmas izpildīja arī 
Roberts Zīle, Aivars Her-
manis, Pāvilostas meiteņu 
ansamblis, grupa „Vējdēlisti”, 
kurā tieši šim festivālam par 
godu apvienojušies vietējie 
Pāvilostas sērferi. Koncertu 
kuplināja arī Pavilostas dejo-
tāji ar savu sniegumu.

Festivāla noslēguma kon-
certs ilga līdz pusnaktij, kad 
tā izskaņā, viesiem kopā dzie-
dot Pāvilostas himnu, virs 
moliem naksnīgajās debesīs 
atmirdzēja svētku uguņoša-
na. Bet pēc tam līdz saullēk-
tam turpinājās tautas sadzie-
dāšanās un dejas ar Ufo.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 
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Vērgalnieki piedalās festivālā 
“Soļi smiltīs”

26. jūlijā Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” piedalījās 
14. vidējās paaudzes deju kolektīvu vasaras festivālā „Soļi smiltīs”. Kolektīvs bija 
viens no 30 kolektīviem, kurus Nīcas novada Bernātu pludmalē uzņēma nīcenieku 
vidējās paaudzes kolektīvs „Nīca” un jauniešu deju kolektīvs „Rietumvējš”. 

Dejotāji Bernātos sabrauca jau no rīta, kad saule vēl nebija iesilusi, bet dienas gai-
tā glābiņš vairākkārt tika meklēts jūras veldzē, lai jau vakarā pēc mēģinājumiem un 
dažādām aktivitātēm, zābaku mešanas, latvju zīmju veidošanas pludmalē un šprotu 
bundžu meklēšanas smiltīs, priecētu skatītājus koncertā. Vērgalnieki izdejoja trīs de-
jas – „Šķetināmais šēmenis”, „Jā, jā šos vārdus” un „Ābrampolka”, kā arī piedalījās 
koncerta noslēgumā kopīgajā dejā „Pie jūriņas maliņā”, kad turpat aiz kāpas šalkoja 
jūra un viļņos atspoguļojās saulriets.

Ineta Brensone

Foto: Uldis Dobelis

Jau piekto gadu kopā pulcējās ļaudis 
Vērgales pagasta Bebē, kas kādreiz tur dzī-
vojuši un dzīvo tagad, lai satiktos, parunā-
tos, atpūstos un iegūtu ko jaunu. 

Mēs bijām braukuši ekskursijā un iepa-
zinuši savu Bebi iepriekšējās divas reizes, 
tagad jau  piecus gadus mēs esam Pāvilos-
tas novadā un varbūt tā arī radās ideja šo-
gad izbraukt no Bebes. 

Plocē mēs redzējām no kalniņa ūde-
ļu fermu un klausījāmies Vijas Pirktiņas 
stāstījumā, apciemojām vienu no vecāka-
jām Bebes iedzīvotājām Simsoni Almu, 
kas tagad dzīvo Plocē pie meitas un bijām 
Plocē-23 – sociālo pakalpojumu centrā. 
Saraiķos mūs laipni uzņēma Zvejniek-
sētas saimniece – Ilma Ruduša, bet Aina 
Šteinberga mūs sagaidīja ar dāvaniņām. 
Mums bija iespēja satikt Ingūnu Kopštālu 
un redzēt bibliotēkas telpas jaunās skaņās, 
bet Dzintra Sokolova laipni izrādīja un pa-
stāstīja par Saraiķu baznīcu, un mūs visus 
vienoja kopīgi noskaitītā Tēvreize. 

Ziemupē bijām gan tautas namā, kur 
redzējām skaisto fotogrāfiju izstādi ,,Ku-
kaiņi tuvplānā” no Rīgas, gan baznīcā, 
kur Vija izmēģināja spēlēt harmoniju, gan 
stāvlaukumā un aizgājām arī  līdz jūrai, 
lai pēdas sajustu jūras pieskārienu, un šeit 
visur bijām kopā ar zinošo un stāstošo 
Dainu Vītolu. Autobusā, vēstures faktus 
brauciena laikā,  stāstīja Mirdza Sīpola. 
Nākošajā gadā turpināsim ekskursiju uz 
priekšu – ,,Laikas’’, Akmensraga bāka, 
Saka… 

Pēc ekskursijas atgriezāmies Be bes 
centrā. Pēc maniem ievadvārdiem  klausī-
jāmies Noras un Ojāra koncertu. Koncer-
tu iesāka ar pirmatskaņojumu. 2012. gada 
15. jūlijā Rasma Vērniece uzrakstīja dze-
joli ,,Atmiņas par mājām’’ un šogad Nora 
uzrakstīja šai dzejai mūziku un iznākusi 
ļoti jauka dziesma, ko izpildīja duets. Pēc 
koncerta kopīgi tika klāts mielastu galds 
un liels paldies arī ,,Muižkalniņu” kolektī-

vam par sarūpētajiem gardumiem. Un tad 
bija atmiņu stāstījumi, bilžu skatīšanās uz 
lielā ekrāna, ugunskurs un ceptās desiņas, 
danči un kopā padziedāšana. Paldies par 
palīdzību Vērgales komunālās saimniecī-
bas direktoram Ivaram Lapiņam un viņa 
darbiniekiem. Paldies Aletai Betijai Ani-
ņai par afišas noformējumu. Paldies Vijai 
Pirktiņai ar ģimeni, ka atkal uzņēmāt mūs 
visus savās mājās.  Gan jau kādreiz Jums 
visiem būs iespēja dzirdēt jauno dziesmu, 
bet dziesmas vārdus es tagad ļaušu Jums 
izlasīt. Varbūt tas ir arī par Jūsu mājām?

Rasma Vērniece 

Atmiņas par mājām
Vasaras smaržās laiks noreibis klusē,
Atmiņas klejo uz visām pusēm…
Pa ceļu, kas kalnos un ielejās vijas,
Eju, kur dzimtā sēta man bija.

Ozolam galotnē spēkus krāj bērnība,
 Gadskārtu gredzenos ievīta jaunība,
Laimīgās stundas jasmīnā šūpojas,
Saule un mēness uz vietu šo lūkojas.

Ap māju met kviešu lauks bagātu vilni,
Ligzdā jau svēteļi spārnus steidz cilināt.
Čakla kā bitīte ikdienas darbā,
Smaidīga saimniece cienastu gādā.

Aiz gadu desmitiem paslēptas atmiņas,
Es satieku gluži kā mīļas paziņas,
Lai citai saimniecei jasmīnkrūms smaržo,
Ja pagalmā varenais ozols vēl zaļo.

Es nevaru aiziet pa ceļu uz mājām,
Ceļš ievijas pagātnē, neiet tur kājām.
Man domas pie ozola atgriežas klusi,
Ar sirsnīgiem sveicieniem dzimtajai pusei.

Kopā ar visiem biju arī es – Velga 

Uz tikšanos pēc gada 
18. jūlijā!

Saraiķu bibliotēkas aktualitātes
Saraiķu bibliotēkas vadītāja Ingūna Kopštāle būs atvaļinājumā no 18. augusta 

līdz 7. septembrim. Kopēšanas,  printēšanas pakalpojumus, rēķinu nomaksu inter-
netā atvaļinājuma laikā varēs veikt, iepriekš vienojoties pa telefonu 26829626.

8. septembrī plkst. 15.00 Saraiķu saieta nama – bibliotēkas ēkas svinīga at
vēršana pēc rekonstukcijas. Mīļi gaidīti visi, kuri palīdzēja tapt, īstenot, līdzi just, 
atbalstīt un pacietīgi gaidīt rekonstrukcijas rezultātu!

BEBES SVĒTKI
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Pāvilostā svin Zvejnieku svētkus!
Sestdien, 12. jūlijā, Pāvilostā tika svinēti tradicionālie Zvejnieku svētki.
Rīts iesākās ar svētku tirdziņu, kurā varēja iegādāties gan zivis, gan īstu lauku rudzu mai-

zi un saldējumu, kā arī dažādas 
amatnieku darinātas lietas. Bēr-
nus vairāk vilināja cukurvate un 
popkorns, kā arī dažnedažādi spī-
guļi, rotaļlietas un baloni. Svētku 
tirdziņā visām gaumēm tika pie-
dāvāti arī ēdieni un dzērieni. 

Rīta agrumā pludmalē bija 
pulcējušies tie, kam tuvs sports. 
Pāvilostas jūrmalas smiltīs nori-
sinājās pludmales volejbola un 
futbola mači. Tajā piedalījās gan 
vietējā Pāvilostas komanda, gan 
arī komandas no visa Liepājas re-
ģiona. Savu prasmi ikviens varēja izmēģināt arī  loku šaušanā, 
ko piedāvāja SK „Bandavas strēlnieki”.

Kā katru gadu arī šogad 
Pāvilostas kapsētā notika 
atceres brīdis tiem jūrnie-
kiem un zvejniekiem, kuru 
kaps jūras dzelmē. Domes 
priekšsēdētājs Uldis Kris-

tapsons un citi klātesošie nolika ziedus 
pie piemiņas akmens.

Bet svētki turpinājās pludmalē ar 
Liepājas teātra aktiera Edgara Pujāta 
un dziedātāja Kristapa Pujāta koncert-
uzvedumu „Tāpēc jau, ka nevar zināt, 
kāpēc”. Visas dienas garumā svētku 
viesi varēja vizināties ar laivām un ku-
ģīšiem pa jūru un upi. Savukārt bērni 
priecājās SIA „Annels” piepūšamajās 
un izklaides atrakcijās. 

Šogad īpaši skaista bija kuģu un lai-
vu parāde, jo ar katru gadu tajā pieda-

lās ar vien vairāk dalībnieku. Bet svētku kulminācija bija Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana. 
Trīs daiļu nāru pavadīts un svētku viesu aicināts, Jūras valdnieks iznāca no jūras dzelmēm, lai 
ar svētku uzrunu sveiktu visus klātesošos un kuplinātu Pāvilostas Zvejnieku svētkus. Arī Pā-
vilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons sveica svētku dalībniekus un novēlēja 
no sirds atpūsties vienā no skaistākajām ostām Latvijā – Pāvilostā!

Pēc svētku uzrunām varēja sākties sportiskās aktivitātes zvejnieku stilā. Liela piekrišana bija 
glābšanas riņķa mešanas discip-
līnai, tai pieteicās liels skaits vīru 
un arī dažas meitenes. Izrādījās, 
ka riņķa mešana nav nemaz tik 
vienkārša – citam tas lidoja nepa-
reizā virzienā, bet vēl kādam ne-
aizlidoja nemaz, bet nokrita tur-
pat pie kājām. Vien daži vīri spēja 
riņķi aizmest līdz ūdens malai. 

Savukārt virves vilkšanai pie-
teicās divas sieviešu komandas 
un četras vīru komandas. Sīvā 
cīņā starp sieviešu komandām 
laurus plūca Pāvilostas sievie-
šu komanda, bet starp vīru ko-
mandām uzvarēja komanda no 
Liepājas. Pati pēdējā disciplīna, 
bet noteikti pati interesantākā 
bija slapjo skrējiens, kur puisim 
skrienot jūrā uz rokām jānotur 
meitene. Šai disciplīnai pieteicās 
drosmīgi pieci pāri. Protams, 
neiztika arī bez krišanas un kār-
tīgas saslapināšanās jūrā. 

Jau vakarpusē pēc jautrām 
izklaidēm Pāvilostas jūrmalā daudzi pulcējās Upesmuižas parka estrādē, kur notika grupas 
„Bet, bet” koncerts. Klausītāji sajūsmināti par grupas sniegumu, cēlās kājās un deju placī de-
joja. Koncerta izskaņā ar vētrainiem aplausiem tika sveikta grupa, saucot to atgriezties un 
nospēlēt vēl kādu dziesmu.

Bet pēc koncerta, kurā klausītāji jau bija kājas iekustinājuši, varēja sākties balle kopā ar 
grupu „Mākoņstūmēji” un Ediju Šnipki. Upesmuižas brīvdabas estrāde arī šogad bija ļaužu 

pilna, deju placis ne 
vienu brīdi nepalika 
tukšs.  Balles laikā, 
pusnaktī, visu svi-
nētāju skatieni bija 
vērsti debesīs, kurās 
atmirdzēja pasakaini 
skaists svētku salūts. 
Pēc salūta turpinājās 
balle līdz rīta gais-
mai.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību 
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Foto: M. Kurčanova

Smilšu skulptoru festivāls 
„Zelta smilšu grauds”

Pāvilostas pludmalē 26.  jū-
lija rītā notika tradicionālais 
smilšu skulptoru festivāls 
„Zelta smilšu grauds”. Šogad 
smilšu pilis būvēt bija sabrau-
kuši necerēti liels dalībnieku 
skaits – 10 komandas mākslas 
skolas grupā un 11 komandas 
„Hobby” grupā. Kā jau katru 
gadu  arī šogad bija tādi da-
lībnieki, kas festivālā piedalās 
jau daudzus gadus, un arī tādi, 
kas savu varēšanu smilšu figū-
ru būvēšanā izmēģināja pirmo 
reizi. 

Šogad festivāla tēma bija 
„Tautasdziesma”. Katra komanda de-
monstrēja savu izpratni un asociācijas 
ar šo tēmu. Kādam tautasdziesma asoci-
ējas ar pastalām, jostu, zeķēm un lādi, vēl 
kādam ar šūpuļa lācīti, putnu dziesmām 
un vardi, bet citam ar koklētāju un put-
ras ēdāju. Smilšu skulptūras atšķirībā no 
citiem gadiem šogad bija padevušās pa-
lielas savos izmēros, vien žēl, ka spēcīgais 
lietus figūras drīz vien noplacināja.

Par cik šogad smilšu festivāls notika 
Pāvilostas pirmā mūzikas un mākslas 
festivāla „Zaļais stars” ietvaros, pludmalē 
vērot komandu darbu bija sanākuši necerēti liels skatītāju pulks.  

Pēc ilgas un rūpīgas komandu izvērtēšanas, vietu sadalījums sekojošs:
Mākslas skolu grupā 1.vieta Tukuma mākslas skolai ar darbu „Vientuļā koklētāja”, 2. vieta – Ķekavas mākslas 

skolai ar darbu „Skaisti dzied sīki putni” un 3. vieta – Kuldīgas mākslas skolai ar skulptūru „Dārgie sapņi”.
„Hobby” grupā 1. vieta Selderiņu ģimenei no Kalvenes ar darbu „Putra”, 2. vieta – smilšu skulpūrai „Velo-

redele” un autoriem – Mārtiņam Zālītim, Agnim Svažam un Zandai Valinskai no Liepājas, bet 3. vieta grobiņ-
niekiem – Aigai Veisai, Kristīnei Aplokai, Everitai Ulbertei un Lienei Bernātei ar darbu „Galvā zelta vainadziņš”.

Paldies Pāvilostas mākslas skolas skolotāju komandai par labi noorganizēto un burvīgo smilšu skulptoru 
festivālu „Zelta smilšu grauds”.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pāvilostas bibliotēka izsludina konkursu 
jaunajiem dzejniekiem. Iespēja piedalīties 
konkursā tiek dota autoriem, kas raksta dzeju 
un dzīvo Pāvilostas novadā. Dzeja (ne vairāk 
kā trīs tekstus), kas agrāk nav publicēta, ir 
jānosūta uz Pāvilostas bibliotēkas e-pasta ad-
resi: mairita.vitola@pavilosta.lv vai jānogādā 
bibliotēkā – Dzintaru ielā 73, Pāvil ostā.

Nosūtamajā failā nepieciešams norādīt 
VĀRDU, UZVĀRDU, VECUMU, AUTORA 
NODARBOŠANOS un KONTAKTUS. 
Darbus ir jāiesniedz līdz 2014. gada 
15. septembrim.
Konkursa darbus vērtēs kompetenta žūrija. 
Labākie darbi tiks publicēti avīzē „Pāvilos
tas Novada Ziņas”. Žūrijas komisijai ir tiesī-
bas veikt atlasi un nepieciešamības gadījumā 
rediģēt iesūtītos tekstus.

Pāvilostas bibliotēkas 
dzejas konkursa „Jaunā dzeja”

 NOLIKUMS
1.    Konkursa mērķis:
1.1. Attīstīt dzejotāju radošās spējas.
1.2. Radīt iespēju katram izpaust savu talantu,   
       rasmes un iemaņas dzejoļu rakstīšanā.
2.    Konkursa rīkotājs – Pāvilostas bibliotēka.
3.    Darbu izvērtēšana:
       Iesniegtos dzejoļus izvērtē žūrija: Ausma
        Laugale, Inese Renķe, Vija Gabaliņa, Marita
       Horna, Lūcija Tomilova.
4.    Konkursa dalībnieki – ikviens dzejotājs.
5.    Radošo darbu forma – dzejolis
       (ne vairāk kā 3 darbi).
6.    Konkursa vērtēšanas kritēriji žūrijas
       vērtējumā:
6.1. Saistīta valoda.
6.2. Tēlainība.
6.3. Aktualitāte.
6.4. Oriģinalitāte.

Pāvilostas sieviešu koris piedalās 
Pasaules koru olimpiādes Lielkoncertā

13. jūlija vakarā Mežaparka Lielo estrādi Pasaules koru olimpiādes ietvaros pieskandināja pasaules apvieno-
tais koris, kurā desmit tūkstošiem Latvijas koru dziedātāju līdzās stājās aptuveni 5000 koristi no visas pasaules. 
Šo koristu vidū savu sniegumu un 
varēšanu rādīja arī Pāvilostas 
kultūras nama sieviešu koris.

Lielkoncertam dalībnieki 
gatavojušies vairāk kā pusgadu, 
lai koncertā atskaņotu mūziku 
no dažādiem kontinentiem, 
dažādās valodās, bet vienotā 
izpratnē par mūzikas īpašo 
spēju tuvināt tautas un kultū-
ras. Latviešu Dziesmusvētku 
klasisko repertuāru papildināja 
gan opermūzika, gan spiriču-
elu dziedājums, gan visiem labi 
zināmas, populāras melodijas. 

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību  

speciāliste
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Konkurss „Jaunā dzeja”!
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•	 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) no 4. augusta līdz oktobra 
vidum skatāma ceļojošā izstāde „PĀVILOSTA FOTOGRĀFIJĀS”. 

Pāvilostas novada TIC jau vairākus gadus rīko foto konkursu „Pāvilostas novads”, kā  rezultātā ir uzkrāju-
šās daudz iespaidīgu un profesionālu fotogrāfiju par Pāvilostu un tās apkārtni. Vēloties popularizēt labākās 
no šajos gados iesniegtajām fotogrāfijām un kā dāvanu pasniedzot Pāvilostas pilsētai 135. gadu jubilejā, 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālisti Maritu Kurčanovu 
izveidoja ceļojošo fotogrāfiju izstādi „Pāvilosta fotogrāfijās”. Sadarbojoties ar Kurzemes zonas bibliotēkām 
izstāde tiks parādīta arī plašākā mērogā, tādā veidā popularizējot savu pilsētu. Oktobra beigās izstāde būs 
skatāma Grobiņas bibliotēkā.

Izstāde tapusi Latvijas valsts mežu atbalstītā Kurzemes kultūras pārvaldes projektu konkursa, ko apstip-
rinājusi Valsts Kultūrkapitāla fonda padome, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” ad-
ministrētā projektu konkursā, projekta „Ceļojoša izstāde „Pāvilosta fotogrāfijās”” ietvaros (I.D. Nr. 31/
KKP).

•	 Š. g. 17. augustā plkst. 12.00 KAPU SVĒTKI Pāvilostas kapos.
•	 30. augustā tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā „SENĀS UGUNS NAKTS”.
Plkst. 10:00 Pāvilostas stadiona Tenisa kortos notiks tenisa turnīrs.
Plkst. 16:00 pie TIC aktīvā un atraktīvā gaisotnē aicinām teikt atvadas vasarai, darbojoties radošajā darb-

nīcā Mana uguntiņa, apskatot sēņu un interesanto dārza labumu izstādi, balsojot par interesantāko un skais-
tāko izstādes eksponātu, piedaloties dažādās atrakcijās lieliem un maziem, baudot rudenīgas garšas vasaras 
izskaņā, kā arī piedaloties aktivitātēs Sakas upē sadarbībā ar „Jūras laivām”. 

Plkst. 23:00 pie TIC – brīvdabas kino un silta tēja.
Plkst. 22:00 Upesmuižas parkā zaļumballe kopā ar grupu „V.I.A. Sienāži”.
Plkst. 23:30 Upesmuižas parkā  muzikāls uguns šovs no Fire Spirit.
Pusnaktī - Ugunskura iedegšana.
Ikviens interesents aicināts piedalīties izstādē ar savu eksponātu nogādājot to Pāvilostas novada TIC līdz 

30. augusta plkst. 14:00. Skatītāju simpātijas eksponātam pārsteiguma balviņa. Informācija par pasākumu 
29121894 (TIC).

•	 Pāvilostas	 novadpētniecības	muzejā	 skatāma	 izstāde	„JAUNIEGUVUMI	 	 SENATNES	LIECĪBAS”. No 
muzeja jaunieguvumiem – pēdējo piecu gadu laikā iegūtiem 538 eksponātiem – izstādes veidotāji izvēlē-
jās 118 līdz šim neparādītus sadzīves un rakstiskos priekšmetus. Izstāde ieskicē pagājuša gadsimta 60-tos 
gadus, kad mūziku atskaņoja uz platēm koferu patafonos un parādījās pirmie melnbaltie televizori. Izstādē 
apskatāma arī tā laika bufete, galds, trauki un trīs radiolas, kā arī bijušo pāvilostnieku plašu  kolekcija, kuras 
izgatavotas Rīgas ierakstu un skaņuplašu fabrikā,  un padomju laiku strādnieku ziemas apģērbs. 

•	 Pāvilostas novadpētniecības muzejā apskatāma izstāde „SAKNES PĀVILOSTĀ”. Izstādē skatā-
mi Guntas Ģēģeres-Vilnes (1961–2007) akvareļi un Kārļa Ģēģera (1922–1992) kokgriezumi. Vairāk lasīt 
iepriek šējā izdevuma numurā.

•	 Dzīvo dzīvi, kuru tu mīli, mīli dzīvi, kuru tu dzīvo! 
No 15.–17. augustam – VĒRGALES PAGASTA SVĒTKI! Vairāk lasīt 1. lpp.

•	 23. augustā Ziemupē atpūtas pasākums „maDARA”. No plkst. 15:00 Ziemupes jūrmalas stāvlau-
kumā norisināsies jau trešais atpūtas pasākums „ma-DARA”. Šī gada pasākuma pamattēma ir Saule. Saule 
ir viena no spēcīgākajām dievībām latviešu folklorā. Nenoliedzami mēs esam pakļauti un atkarīgi no tās 
ritējuma, tās labvēlības.

Šis gads ir īpašs, jo pasākums norisināsies Baltijas ceļa izveides dienā, tāpēc šogad mums būs viesi no 
Lietuvas. 

Šogad pasākumā būs izzinošā daļa, kurā būs iespējams uzzināt gan ko vairāk par mūsu spēka zīmēm, 
gan Saules nozīmību un ritējumu ne tikai latviešu folklorā, bet mūsu ikdienā. Mākslinieciskā daļa, kurā būs 
iespējams vērot gan izstādes, gan pats piedalīties zīmēšanas un gleznošanas procesā. Andele, kuras laikā būs 
iespējams iegādāties lietas ar zīmēm, suvenīrus, dabas veltes. Tējnīca, vieta, kur dzejnieki satiekas ar dzies-
miniekiem un kopā izskan uz saulrietu. Muzikālā sadaļa, kur apmeklētājus priecēs gan folkloras kopas, gan 
vokālās apvienības un ansambļi. Darinātava, kurā ikvienam būs iespējams izgatavot, izveidot, ko atmiņām 
paliekošu.

Šī pēcpusdiena, vakars un nakts tiks savīts lielā notikumu virpulī, lai ikviens interesents atrastu sev, ko 
tuvu. Galvenokārt, šī ir mūsu satikšanās, mūsu tradīcijas. 

Savu dalību jau ir apstiprinājuši Katlakalna folkloras kopa „RĀMUPE”, folkloras draugu kopa „SKANDI-
NIEKI”, muzikālā apvienība „ORNAMENTS”, Jaunie Austrasbērni, Inese Vanaga (dainu meditācija), vokālā 
grupa „SONORE”, Kurtuvēnu Etnogrāfiskais ansamblis „Kurtuove” (Lietuva), Sandra Jurberga, Baiba Dēķe-
na, Ineta Stadgale, Jana Egle, Zane Zālīte, Imants Kulinskis, Raimonds Knesis, Jānis Mackus, Agne Liesma 
(grāmatas „Senbaltu spēka zīmes un raksti” autore), Agnese Matisone (izstāde Trallallā),  Ilze Vainovska ar 
sava zīmola „Noķerts Liepājā” produkciju un radošajām darbnīcām, Ritvars Rekmanis ar dabas darbnīcām 
u.c.

Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākumu organizē biedrība „Ziemupīte”, atbalsta Pāvilostas novada dome. 
Sekojiet līdzi informācijai sociālajos tīklos vai www.ziemupe.ciemos.lv.

•	 Ziemupē fotoizstāde „KUKAIŅI TUVPLĀNĀ”. Ziemupes TN apskatāma Latvijas Dabas muzeja foto-
konkursa „Kukaiņi tuvplānā” bilžu izstāde. Fotokonkurss „Kukaiņi tuvplānā”  tapis, Latvijas Dabas muzejam 
sadarbojoties ar žurnālu „Vides Vēstis”. Oficiālā informācija pieejama www.dabasmuzejs.gov.lv. Ienāciet un 
apskatiet!

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums
„Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente
Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2014. gada 29. augustam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada 
domē (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 

Mobilais 
mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk savai 
dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradī
sies 22. augustā.

Pie veselības un sociālā centra, Le-
jas iela 10, Pāvilosta.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

•	 Sievietēm, kuras ir saņēmušas 

uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā ve-
selības dienesta Valsts skrīninga prog-
rammas ietvaros izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derī-
ga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

•	 Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu – izmeklējums maksā 
EUR 2.85. 

•	 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša 
ārsta norīkojumu, kuram NAV līgum-
attiecību ar Nacionālo veselības die-
nestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem
67142840 un 27866655. Sīkāka in-

formācija www.mamografija.lv vai uz 
e-pastu info@mamografija.lv

Ainaru BĒRZIŅU, Rutu GRĪNBERGU, Aigaru VALDMANI,  
Andri BALODI, Daci BUNKU, Edīti PETRUTI, 

Jolantu POMERANCI, Jāni RUDZĀJU, Jāni AKERFELDU, 
Ilzi ĀBOLTIŅU, Arvi VĪTOLIŅU, Edgaru MIEZĪTI! 

Pilngadniekus – Lindu ANSONI, Kristu GURCKU, 
Maldu REBUKU, Sabīni SĻESARENKO!

MŪŽĪBĀ
Uldis ZINGNIKS

17.08.1939.- 03.07.2014.

Anita Vilma PĒTERMANE
22.11.1928.- 03.07.2014.

Melanija VEINBERGA
05.03.1926.- 08.07.2014.

Almu PĪLĒNU – 92
Emīliju JEMBERGU – 91
Vilmu NIEDOLU – 89
Lidiju ŪŠI – 89
Ernu JĒCI – 88
Mariju RAZUVAJEVU – 88 
Liliju DREIMANI – 87
Augusti MEGNI – 87
Valentīnu URBĀNI – 86
Birutu MAČI – 85
Almu REBUKU – 85
Evgeniju UNTULIENI – 83
Veru LAPŠAKOVU – 82
Ievu PEČIULI – 82
Arvīdu PIRKTIŅU – 82
Miķeli REINI – 82

Rozāliju RIMKU – 82
Alīdu VINOVSKU – 82
Zoju BURKEVICU – 81
Onu KULBERGU – 81
Olgu SILU – 80
Mirdzu PUŠKO – 75
Vilmu REINHARDI – 75
Dzintru ŠĶILU – 70
Mārtiņu UPMANI – 70
Dainu BALANDI – 65
Irenu KŅŪTIŅU – 65
Annu LĀCĪTI – 65
Silviju VAŠKUSI – 65
Annu VILEMSONI – 65
Petru ŠMITU – 60

SLUDINĀJUMI

ATVAĻINĀJUMI

PATEICĪBAS

Ik jubileja – tikai ziedošs mirklis,
Caur kuru aizvadītos gadus tver,
Un jaunais mūža gads kļūst atkal šķirklis,
Kas tālākgaitai durvis vaļā ver.
                                /K. Apškrūma/

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās augustā 
dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Pateicos Andrim PAIPAM par 
atsaucību un veiksmīgu sadarbību 
pašvaldības prezentācijas materiālu sa-
gatavošanā, kā arī par izrādīto sapratni 
dažādās darba procesa situācijās. 

Aija Ozoliņa, Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejas vadītāja

Pāvilostas aušanas pulciņš pateicas 
Mārim PĒTERMANIM par dzijas dā-
vinājumu!

Juristes novada iedzīvotājiem ju
ridiskās konsultācijas sniegs 22. au
gustā

– plkst. 11.00 Pāvilostas novada 
pašvaldībā;

– plkst. 12.30 Vērgales pagasta pār-
valdē.

 Domes kasiere Mudīte Zamarīte 
būs atvaļinājumā no 14. augusta līdz 
29. augustam. Domes maksājumus 
pieņems galvenā grāmatvede Inguna 
Blaubārde. Par komunāliem pakalpo-
jumiem (ūdens, kanalizācija, asenizā-
cija u.c.) šajā laika posmā domē samak-
sāt nevarēs.

 Kasiere Māra Švītiņa būs atvaļi
nājumā no 4.–20. augustam.

 Sakas bibliotēkas vadītāja Va
lentīna Bubena būs atvaļinājumā no 
4.  augusta līdz 14. augustam. Atva-
ļinājuma laikā bibliotēka būs  atvērta 
trešdienās no 12:00 līdz 15:00.

Sveicam
Dvaitu SPURIŅU un 

Agnesi ZELČU 
kāzu dienā!

Kristapu MICKUS un 
Kristīni BAUZI 

kāzu dienā!


