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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas
ATGRIEŠANĀS

Šovasar daba pārspēj pati sevi, piedā-
vājot mums dažnedažādus pārsteigumus. 
Kas tie ir, rekordi, kā visur stāstīja, vai 
varbūt galējības? Taču jebkuras novirzes 
no normas, jeb zelta vidusceļa zaudēšana 
dara mūs bažīgus un neziņas pilnus. Un 
kā nu ne, jo tieši šovasar uzzinājām kas 
ir īsts karstums, jeb, pareizāk sakot, svel-
me. Turpmāk jau pašpārliecināti varēsim 
spriest, ka +30 grādi jau vēl nav nekas, jo 
togad, tieši tādā un tādā laika periodā pie-
dzīvojām dienas, kad termometra stabiņš 
baisi pakāpās līdz +38 grādu atzīmei! Pats 
par sevi saprotams, ka ēnā! Pat vējš nespēja 
mums palīdzēt un atvieglot ilgas pēc vēs-
mas un pat paši izturīgākie un karstumu 
mīlošie bija spiesti atzīties, ka ir zaudējuši 
sveloši versmainā karstuma priekšā. Cik 
daudz no mūsu dārzos pavasarī iedēstītā 
izdzīvoja? Kā nu kuram. Arī šeit tika no-
vēroti pārsteigumi. Tomēr bieži bija brīži, 
kad negribējās nemaz dārza virzienā lū-
koties, jo nācās smagu sirdi samierināties 
ar nenovēršamo. Cik daudz reižu saviem 
dārza lolojumiem nācās atzīties, ka visus 
ar ūdeni iepriecināt neizdosies un vel-
tīt tiem klusu atvainošanos... Un tad jau, 
kad pamalē cits citu grūstīdami, nemierīgi 
drūzmējās sen gaidītie, ļoti aizkavējušies, 
lietus mākoņi, tapa skaidrs, ka karstums 
jau vēl nebija viss lielo galējību sarakstā. 
Tobrīd tā vien šķita, ka kāds, tur augšā, nu 
ir aizmirsis aizgriezt ūdens krānu. Bet tā 
kā jāpaspēj iekavētais, nācās vien samieri-
nāties. Vasara gandrīz vienmēr asociējas ar 
bezrūpību. Tā ir draiska, mazliet vieglprā-
tīga, taču nenoliedzami skaista. Turpretī 
rudens ir nopietns, nosvērts, tāds, kā gā-
dīgs tēvs, kurš par visu vienmēr būs parū-
pējies. Pēc bezrūpīgās vasaras, kad esam it 
kā brīvi, tomēr nenormāli aizņemti, kad 
staigājam it kā metru virs zemes, šobrīd 
atgriežamies. Rudens ir sava veida atgrie-
šanās, atgriešanās realitātē vai piezemēša-
nās. Skolēniem un skolotājiem notiek at-
griešanās savās otrajās mājās – skolā, tiem, 
kuri baudījuši atvaļinājumu – atgriešanās 
darbā. Atgriežas ierastais dzīves ritms, 
viss iegrozās vecajās sliedēs. Bet tad, kad 
mūs jau sveicinās pirmās rudens vētras un 
logos vienmuļi līs rudenīgs lietus, lai ne-
lūgtas neatnāk skumjas, bet gluži otrādi – 
saulains prieks! 

Vita Braže

Palīdzēsim Lindai Silai!
Satiksmes negadījums, kas pirms 14 gadiem notika Vērgales pusē, iz-

mainīja Lindas dzīvi. No 6 jauniešiem, kas brauca kopā ar Lindu, viņa 
bija vienīgā, kas guva smagas traumas, kuru sekas izjūt vēl šodien.

Pēc nelaimes Linda 19 dienas pavadīja reanimācijā, pēc tam 3 mē-
nešus gulēja, nevarot pakustēties, jo labā iegurņa kauli bija sadragāti 
drumslās. Linda ir pārcietusi 11 operācijas, mācījusies no jauna staigāt, 
panākusi, ka viņa ir pirmā, kurai Baltijā veikta muguras smadzeņu sti-
mulatora implantācija. Neskatoties uz sāpēm un grūtībām, Linda pa-
beidza mācības, pārsteidza visus strādājot par pārdevēju, 2008. gadā ar 
sēdvolejbola komandu piedalījās paraolimpiskajās spēlēs Pekinā.

Šobrīd Lindai ir 29 gadi un pēdējos gadus Linda dzīvo Rīgā. Lindas 
lielākā problēma ir neciešamas sāpes un atkarība no stipriem narkotis-
kiem pretsāpju līdzekļiem lielās devās. Pēdējā laikā Linda lieto morfiju 
maksimālās devās, kas jau kļūst bīstams dzīvībai. Lindai ir apgrūtināta 
elpošana naktīs un ir nosmakšanas risks. Vakarā, ejot gulēt, viņa cer, ka 
no rīta pamodīsies. Izmēģināti visdažādākie līdzekļi sāpju mazināšanai, 
diemžēl tie nav bijuši efektīvi.

Neskatoties uz sāpēm un grūtībām, Linda ļoti mīl dzīvi, viņa cīnās 
un tic. Lai nebūtu jālieto morfijs, kas ir vajadzīgs bīstami lielās devās, 
ārstu konsīlijs ir lēmis par citu preparātu buprenorphini hydrohloridi. 
Tas mazina atkarību no morfija un vienlaikus tam ir pretsāpju iedarbība.

Diemžēl Nacionālais veselības dienests atsaka šo līdzekli apmaksāt, jo 
tas nav kompensējamo medikamentu sarakstā. Valsts kompensē citu at-
karību mazinošu medikamentu, bet Lindas gadījumā šis līdzeklis neder, 
jo tam nav pretsāpju iedarbības, kas ir būtiski viņai. Linda pirms vairā-

kiem gadiem, kad strādāja, spēja pati šo līdzekli iegādāties, bet tagad, kad 
viņai darba nav un viņa saņem tikai invaliditātes pensiju 93 eiro apmērā, 
viņa nespēj ik mēnesi apmaksāt 360 eiro zāļu iegādei. Ārstu konsīlijs no-
rāda, ka zālēs jālieto vismaz 1 gadu, kas naudas izteiksmē ir 4320 eiro. 
Palīdzēsim Lindai dzīvot!

Ļoti lūdzu palīdziet Lindai Silai, jo kopā TAS IZDOSIES!!!

ZIEDOŠANAS VEIDI
•	 Portālā www.ziedot.lv projektam „Palīdzība Lindai Silai” ar in-

ternetbankas starpniecību vai maksājuma karti
•	 Veicot pārskaitījumu bankās Swedbank, SEB banka, Nordea, 

DnB Banka, Citadele, Norvik bankā un Latvijas Pasta bankā. Ban-
kā jālūdz klientu apkalpošanas speciālistiem pārskaitīt jūsu izvēlēto 
ziedojumu uz FONDS „ZIEDOT” bankas kontu, kas atvērts katrā no 
šīm bankām, norādot maksājuma mērķī „Palīdzība Lindai Silai”.

Rekvizīti:
Fonds „Ziedot” Reģ. Nr 40008078226 Swedbank,
bankas kods: HABALV22 konta nr: LV95HABA0551006150241
mērķis: „Palīdzība Lindai Silai“

Zvanot uz ziedojumu tālruni 9006 7009 
maksa par zvanu 1,42 Eur.

Pāvilostas novada pašvaldība 
sveic izglītības iestāžu darbiniekus, 

skolēnus un viņu vecākus, 
jauno mācību gadu uzsākot!

Kaut kur tālumā uz lauka 
dzestrs rīts tiek miglā tīts. 
Kaut kur pļavā, rīta rasā 
kājas mazgā septembris

Tālumā aiz košiem siliem 
Noskan sapņains skolas zvans. 
Ir nu atkal klāt tas brīdis, 
kad uz skolu doties laiks.
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2014. gada 28. augustā Vērgales pagasta pārvaldē 
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, Gatis Brēdiķis, Vita Cielava un pašvaldības darbinieki – pašvaldības kancelejas 
vadītāja Aija Ozoliņa, pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde, pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste Marita Kurčanova, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Domes 
sēdes darba kārtībā bija izziņoti 18 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu pa-
pildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 4 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam deputāti izskatīja 
22 jautājumus.
 Piešķīra finansējumu 684,60 EUR apmērā Liepājas Neredzīgo biedrības projekta „Izzināsim 

un baudīsim „Dvēseles veldzes dārzu „Ziemupē”” realizēšanai. Finansējumu nolēma pārskaitīt 
pēc apliecinājuma saņemšanas no nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” par projekta 
atbalstīšanu. Finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta projektu sadaļas.
 Noraidīja Pāvilostas novada Sakas pagasta dārzkopības biedrības „Mežvidi 2” lūgumu par 

finansējuma piešķiršanu kaķeņu sterilizēšanai.
 Piešķīra finansējumu 2970,45 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras namam Zvejnieku 

svētku pasākuma izdevumu segšanai. Finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta projektu sa-
daļas.
 Nepiešķīra papildus finansējumu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādei „Kastanī-

tis”, jo finansējums ledesskapja iegādei tika rasts iestādes budžetā.
 Apstiprināja ar 2014. gada 1. septembri Vērgales pamatskolā šādas ēdināšanas – pusdienu 

izmaksas par vienu porciju vienai personai:
1. skolēniem un pašvaldības iestādēs strādājošiem – 0,80 EUR;
2. pārējām personām – 1,60 EUR.
 Sakarā ar Ingūnas Griškēvičas pieņemšanu darbā par Pāvilostas vidusskolas direktori, veica 

grozījumus domes lēmumos un aizstāja „Aina Ansone” ar „Ingūna Griškēviča”:
1. Pāvilostas novada domes 2013. gada 29. augusta lēmuma Nr. 5., 7.§ Par sakaru pakalpojumu 

limitu noteikšanu 2. punkta tabulas 17.1. punktā:

17. Pāvilostas vidusskola

17.1. Ingūna GRIŠKĒVIČA
6 34 98454 26,46 EUR
29151509* 14,23 EUR 

* – numurs reģistrēts uz lietotāja vārda

2. Pāvilostas novada domes 2013. gada 29. augusta lēmuma Nr. 5., 8.§ Par degvielas limitu no-
teikšanu Degvielas limitu tabulas 12.1. punktā:

12. Pāvilostas vidusskola
12.1. Direktore Ingūna GRIŠKĒVIČA 240

 Veica SIA „Vērgales komunālā saimniecība” pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nomi-
nālvērtības denomināciju no latiem uz euro, nosakot SIA „Vērgales komunālā saimniecība” citu 
daļas nominālvērtību EUR 1 līdzšinējā LVL 1 vietā,  kā rezultātā SIA „Vērgales komunālā saim-
niecība” pamatkapitāls sastāvēs no 489338 daļām un pamatkapitāls sastādīs EUR 489338. Uz-
deva SIA „Vērgales komunālā saimniecība” pamatkapitāla konvertācijas rezultātā iegūto starpību 
EUR 0,42 izmaksāt Pāvilostas novada pašvaldībai, kā arī uzdeva palielināt SIA „Vērgales komu-
nālā saimniecība” pamatkapitālu par EUR 8836, pretī saņemot 8836 daļas. Uzdeva SIA „Vērgales 
komunālā saimniecība” kapitāldaļu turētāja pārstāvim Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam līdz 15.09.2014. veikt visas Latvijas Republikas „Komerclikumā” paredzētas 
darbības un pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai pieteiktu komercreģistra iestādei SIA „Vērgales 
komunālā saimniecība”  statūtu grozījumus, nodrošinot šī lēmuma izpildi. Uzdeva SIA „Oza” līdz 
10.09.2014. sagatavot nepieciešamos dokumentus lēmuma izpildei. 
 Grozīja „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību pirms-

skolas izglītības pedagogu samaksai (bērnu izglītošanā no piecu gadu vecuma), vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai, interešu izglītības 
programmu finansēšanai Pāvilostas novadā sākot ar 01.09.2009.” 1.3. punktu un izteica to  šādā re-
dakcijā: „1.3. Minimālais klases piepildījums ir 6 (seši) skolēni katrā izglītības programmā”. Atļāva 
Pāvilostas vidusskolā atvērt 10. klasi ar sešiem skolēniem 2014./2015. mācību gadā un to finansēt 
no valsts budžeta iedalītajām mērķdotācijām.
 Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dārznieki”, Ziemupe, Vēr-

gales pagasts, Pāvilostas novads. Apstiprināja darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta iz-
strādes nolēma to apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes 
gabalam.
 Piekrita nekustamā īpašuma „Arāji” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā 

zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķīra nosaukumu  „Kalnarāji”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 7,66 ha noteica nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 Piekrita nekustamā īpašuma „Osīši” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā ze-

mes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Osēni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 4,9 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 Piekrita nekustamā īpašuma „Kamenes” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Lapsenes”, Vērgales pagasts, Pā-
vilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 1,96 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 Atlika lēmumu par telpu nomu Pāvilostā, Pāvilostas novadā līdz nākošai sēdei. Uzdeva telpu 

nomas interesentiem iesniegt uz nākamo domes sēdi telpu izmantošanas redzējumu un nomaksāt 
sakrājušos parādu.
 Nolēma nemainīt Vērgales pagasta pārvaldes darba laiku. Vērgales pagasta pārvaldes vadītā-

jam Jānim Vitrupam uzdeva nodrošināt darba laika ievērošanu Vērgales pagasta pārvaldē. Vērgal-
es pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Vitrupam uzdeva nodrošināt 18.07.2014. elektroniski nosū-
tīto iestādes lietvedes un kasieres amata pienākumu izmaiņu ieviešanu ar 2014. gada 1. septembri. 
 Sakarā ar nomnieka nāvi, izbeidza pašpatēriņa zvejas līgumu. Piešķīra nomnieka dēlam 

1 zivju tīkla, 1 reņģa tīkla un 32 kg mencu zvejas rīku limitus un nolēma slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumu par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes teritorijā, kuras 
dod tiesības pašpatēriņa zvejai no 2014. gada 1. septembra līdz 2014. gada 31. decembrim.
 Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai veikt trešo nekustamā īpašuma atsavināšanas 

izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam „Vasarnieki 21”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Nosacītā cena – 9 600 EUR, izsoles solis – 700 EUR. Noteica atsavināšanas 
veidu – pārdot izsolē. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vasarnieki 
21”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads trešās izsoles noteikumus.

 Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 12 „Pāvilostas novada administratīvās atbildības no-
teikumi” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos 
noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas uzdeva publicēt informatīvajā izdevumā „Pā-
vilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības 
ēkā un pagasta pārvaldē.
 Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 13 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas 

un kopšanas noteikumi” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas uzdeva publicēt informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv,  izlikt redzamā vietā 
pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē.
 Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zemturi”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads. Apstiprināja darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to nolēma 
apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam.
 Piešķīra  vienai personai 1 istabas dzīvokli Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā uz 1 gadu. 

Uzdeva 5 darba dienu  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas nomniekam slēgt  īres  līgumu  ar  
SIA „Vērgales komunālā  saimniecība”.
 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozī-

jumi Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Pāvilostas no-
vada pašvaldības budžets 2014. gadam”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošos noteikumus uzdeva publicēt pašvaldības mājaslapā 
www.pavilosta.lv,  nodrošināt brīvu pieejamību tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14

Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošajos noteikumos Nr. 1

„Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2014. gadam”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2) punktu, 
46. pantu un „Par pašvaldības budžetiem” 16. pantu

Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam:



Pielikums Nr. 1

Pāvilostas novada pašvaldības  pamatbudžeta ieņēmumi 
2014. gadam

Grupa Kods Koda nosaukums Plāns groz. 
28.07.14.

plāns 
 ar gr.

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1109445 0 1109445

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāk. nod. 1109445 1109445

1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 317172 0 317172

1.4. 4.1.0.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 317172 0 317172

4.1.1.0. NĪN par zemi 266355 266355

4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 50817 50817

2.0. 8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARB. 
UN ĪPAŠUMA 28 0 28

2.0. 8.6.0.0. % ieņēmumi no kotu atlikum. 28 28

9.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 
UN KANCELEJAS NODEVAS 2661 1000 3661

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašv. b. 1011 1011

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 1565 1000 2565

9.9.0.0 Pārējās nodevas 85 85

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 23814 23814

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 47106 0 47106

12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 8214 8214

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 38892 38892

13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO PAŠV. ĪPAŠ. PĀRDOŠ. 75208 50970 126178

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpaš. pard. 0 0

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īp. pārdoš. 54625 54625

13.4.0.0. Ieņēmumi no kust. un mantas realiz. 20583 50970 71553

5.0. 17.0.0.0. NO VALSTS BUDŽ. DAĻĒJI FIN. 9850 0 9850

5.0. 17.2.0.0. Transf. no v. budž. daļēji fin. atv. pers. 9850 9850

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 843930 134884 978814

18.6.0.0. Ieņēm. no valsts budž. transf. pašv. PB 843930 134884 978814

19.0.0.0. PAŠVALD. BUDŽETU TRANSFERTI 40487 0 40487

19.1.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām budž. v. 0 0 0

19.2.0.0. Ieņēmumi pašv. budž. no citām pašv. 40487 40487

3.0. 21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 122326 0 122326

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budž. iest. sniegt. m. pak. 122326 122326

ATLIKUMS uz 01.01.2014.: 140241 140241

KOPĀ  IEŅĒMUMI: 2592027 186854 2778881

IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 2732268 186854 2919122
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 Pieciem deputātiem balsojot „Par” un četriem deputātiem atturoties, apstiprināja Zani Eni-
ņu par Pāvilostas mākslas skolas direktori. Nolēma nosūtīt vēstuli Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrijas informācijas centram ar lūgumu sniegt informāciju par Zanes Eniņas sodāmību. Pēc 
informācijas saņemšanas, nolēma nosūtīt domes lēmumu un Zanes Eniņas izglītības dokumentu 
kopijas uz LR Kultūras ministriju kandidāta amata saskaņošanai. Uzdeva izpilddirektoram A. Ma-
gonem slēgt darba līgumu ar Zani Eniņu pēc atzinuma saņemšanas no LR Kultūras ministrijas.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2014. gada 18. septembrī.
Nākamā domes sēde plānota 2014. gada 25. septembrī.

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Marita Kurčanova



Paziņojumi
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekusta-

mam īpašumam „Vasarnieki 21”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā trešo 
izsoli, kas sastāv no zemes gabala 0,2304 ha platībā, 2014. gada 10. oktobrī plkst. 10.00. 
Izsoles sākumcena 9 600 EUR, nodrošinājums 960 EUR. Pēc Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2024. gadam, plānotā  (atļautā) izmantošana zemes gabalam ir savrupmāju 
apbūves teritorija.

Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā LV32HA-
BA0001402037066, A/S „Swedbank”, kods HABALV22X.

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles pretendenti pieteiku-
mu dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 8. ok-
tobrim plkst. 17.00 Pāvilostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 pie privatizācijas komisijas 
sekretāres, tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  
izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
iesniedzot to Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.”

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

1.  Kalna iela 23, Pāvilostā   – 6,42 ha;
2.  Brīvības iela 2, Pāvilostā   – 616 m2;
3.  „Mežvidi A-1”, Sakas pagastā   – 0,07 ha;
4.  Ķīvīšu iela 10, Pāvilosta   – 6800 m2;
5.  Krasta iela 25, Pāvilosta   – 1186 m2;
6.  „Šķūnis”, Sakas pagastā   – 0,5 ha;
7.  „Kalngraviņas”, Vērgales pagastā – 4,14 ha;
8.  „Mālaiņi”, Vērgales pagastā  – 1,79 ha.

Pielikums Nr. 2

  Pāvilostas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
 2014. gadā

Kods Koda nosaukums Plāns groz.
28.07.14.

Plāns
ar gr.

01.000 Vispārējie valdības dienesti 457 905 14 700 472605

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 305431 4 700 300 731

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 103 474 103474

01.800 Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv. budžetam 53 700 10 000 63700

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 74 968 0 74968

03.100 Policija 34 758 34758

03.200 Ugunsdroš., ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 8170 8170

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 19 572 19572

03.600 Pārējie iepriekš neklas. sab. kārtības un dr. pak. 12 468 12468

04.000 Ekonomiskā darbība 546 615 44 300 590915

04.100 Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. darbība 33 480 33480

04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 34 914 34914

04.500 Transports 157 033 157 033

04.700 Citas nozares 298 716 39 801 338517

04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 22 472 4 499 26971

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 107 040 0 107040

06.200 Teritoriju attīstība 107 040 107040

06.600 Pārējā citur neklasificētā pašv. ter. un māj. aps. d. 0 0

07.000 Veselība 2 679 0 2679

07.600 Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe 2 679 2679

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 312 468 2 970 315438

08.100 Sporta iestādes 60701 60701

08.200 Kultūra 251767 2970 254737

09.000 Izglītība 1048272 134884 1183156

09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms 312877 10692 323569

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 637797 124192 761989

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 97598 97598

10.000 Sociālā aizsardzība 182 321 -10 000 172 321

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 182 321 -10 000 172321

KOPĀ  IZDEVUMI:  2 732 268 186 854 2 919 122

IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA 0

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 2 732 268 186 854 2919122

PIRMPIRKUMA  TIESĪBAS

2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks kārtējās  parlamenta vēlēšanas, 
kurās vēlēsim 12. Saeimu un  ievēlēsim 100 Saeimas deputātus.

Ar 12. Saeimas deputātu kandidātu sarakstiem,  priekšvēlēšanu programmām 
un statistiku var iepazīties šeit http://sv2014.cvk.lv/saraksti/ un Pāvilostas novada 
vēlēšanu iecirkņos.

Iecirkņa komisiju darba laiks: 
29.09. (pirmdienā) – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
30.09. (otrdienā) – no plkst. 8.00 līdz 11.00,
01.10. (trešdienā) – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
02.10. (ceturtdienā) – no plkst. 9.00 līdz 12.00,
03.10. (piektdienā) – no plkst. 10.00 līdz 16.00. 

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās  ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā 

būs sasnieguši 18 gadu vecumu. 
Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei nelieto vēlētāju reģistru. Balsotājus reģistrē vēlēša-

nu iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē. 
Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd valstī ir aptuveni 24000 pilsoņu, kuru vienīgais personu 

apliecinošais dokuments ir personas apliecība (eID), Saeima šā gada 14. jūlijā atbalstīja 
grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz pirms 12. Saeimas vēlēšanām izsniegt 
šiem vēlētājiem personalizētu vēlētāja apliecību. 

Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecības, ir aicināti laikus noformēt 
Latvijas pilsoņa pasi  vai no 2014. gada 22. septembra līdz 3. oktobrim izņemt vēlētāja 
apliecību. Vēlētāja apliecību varēs saņemt bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja personas apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Balsot var 

jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.
Vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs, Saeimas vēlēšanās var piedalīties, balsojot vēlēšanu 

dienā kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem vai pa pastu. Pasta balsošanai 
jāpiesakās iepriekš no 3. maija līdz 12. septembrim. 

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprū-
pētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balso-
šana atrašanās vietā jāpiesaka no 29. septembra līdz 4. oktobrim.

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija
tālrunis 29725727

12. SAEIMAS VĒLĒŠANAS

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrs viesojas 
Pāvilostā!

Ceturtdienas, 28. augusta pēcpusdienā Pāvilostas novada domē izbraukuma vizītē viesojās 
VARAM ministrs Romāns Naudiņš. 

Tikšanās laikā  ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu tika ap-
spriesti  Pāvil ostas novada  aktuālie jautājumi – Latvijas mazo ostu attīstība, kuru skaitā 
ir arī Pāvilostas osta; Pāvil ostas molu pagarināšana, kas novērstu smilts sanesumus starp 
moliem, kas savukārt neļauj ienākt ostā zvejas kuģiem un tādējādi bremzē uzņēmējdarbību 
pilsētā; infrastruktūras attīstības un uzņēmējdarbības veicināšana ne tikai pilsētās, bet arī 
reģionos, kas radītu novadu lielāku apdzīvotību un darba vietas, tai skaitā arī bērnu skaita 
pieaugumu mazajās skolās un citus novadam svarīgus jautājumus.

Tā kā ministrs Pāvilostā viesojās pirmo reizi, domes priekšsēdētājs ierosināja pēc oficā-
lajām sarunām doties nelielā izbraucienā pa pilsētu, lai apskatītu ostu un jau paveikto tajā, 
izrādītu pilsētas vēsturisko daļu, kas agrāk bija ciems ar smilšu takām ielu vietā, kā arī pa-
domju gados uzcelto pilsētas jauno daļu ar daudzstāvu mājām, vidusskolu, bērnudārzu un 
sporta stadionu.

Vizītes noslēgumā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš 
pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu Pāvilostā.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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TOP 10 tīrākās pludmales 2014
   (atkritumu vienības 100 metros)

Irbes ieteka   34
Abragciems   54
Mazirbe    56
Kaltene    58
PĀVILOSTA   60
Pūrciems   64
Oviši    79
Bernāti    83
ZIEMUPE   87
Užava    95

NOTIKUMI

Augustā pašvaldības policija veica šādus dar-
bus: sastādīja divus protokolus – paziņojumus par 
automašīnas atrašanos Baltijas jūras krasta kāpu 
aizsargjoslā; izteica divus mutiskus brīdinājumus 
suņu saimniekiem par atrašanos ar tiem Pāvilos-
tas pludmalē; uzsāka administratīvā pārkāpuma 
lietvedību pēc LAPK 167. panta – sīkais huligā-
nisms; nodeva informāciju Valsts policijai par zā-

dzību Pāvilostas veikalā „TOP”; aizrādīja diviem 
jauniešiem par braukšanu ar velosipēdiem bez 
atstarojošās vestes diennakts tumšajā laikā, veica 
astoņas patrulēšanas gar Baltijas jūras krasta kāpu 
aizsargjoslu.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2014. gada augustā

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2014. gada   21. augusta sēdē izskatīja 
12 administratīvā pārkāpuma lietas. Par Latvijas valsts karoga nepacelšanu 3 personas tika sodītas 
ar brīdinājumu, bet 7 personām uzlikts naudas sods, jo pārkāpums konstatēts atkārtoti. Vienai per-
sonai tika izbeigta lietvedība un viena persona tika sodīta par iebraukšanu ar automašīnu Baltijas 
krasta kāpu aizsargjoslā.

Liene Vaškus,  Pāvilostas novada pašvaldības lietvede

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” 
Igaunijas un Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas ietvaros

Pāvilostas novada pašvaldība realizē Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības (ESLAT) prog-
rammas projektu „Riverways”, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions. Pašvaldības līdzfinan-
sējums projektā sastāda 17%, ERAF 83%.

Ir pabeigti ESTLAT programmas projekta «Riverways» ietvaros veiktie darbi – Rīvas upes at-
brīvošanai no kritušiem kokiem un lielizmēra sadzīves atkritumiem. Rīvas upe bija visvairāk ar 
kritalām «bagātākā» upe un izlaivošana jeb laivas pārvietošana pāri kritušajiem kokiem un to 
sastrēgumiem laivotājiem sagādāja lielu piepūli. Viegli negāja arī firmai «Serviss RJ» IK, kas veica 

upes tīrīšanas darbus, jo koku aizdambējumi nereti bija vairāku 
mājas stāvu augstumā, kā arī atsevišķi upes posmi sastāvēja no 
vieniem aizdambējumiem. Patreiz ir iztīrīts upes posms no Rī-
vas ciema tilta, līdz Pāvilostas novada robežai, netālu no Labraga 
baznīcas.  Pēc TIC novērojumiem, pēc upes tīrīšanas darbu veik-
šanas, Rīvas upe laivotāju vidū ir ļoti iecienīta upe. Piekritēju – 
laivotāju arī netrūkst abām pārējām, projekta ietvaros iztīrītām 
upēm – Tebrai un Durbei.

 

Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu 
atbalstu un praktiski realizējusi projektu ELFLA pasā-
kuma „Vietējās attīstības stratēģijas” projekta „Skeitpar-
ka rekon strukcija Pāvilostas stadionā” ietvaros, I.D. Nr. 
14-02-LL09-L413201-000037. Darbus – jaunu  kons-
trukciju izgatavošanu un veco, bīstamo konstrukciju 
atjaunošanu  veica SIA „Āķagals”.  20. septembrī atjau-
notajā skeitparkā plānotas sacensības „Kurzemes mēru 
kauss 2014”.

Projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere

Bezmaksas informatīvais seminārs 
jauniešiem par uzņēmējdarbības būtību 
un inovācijas atbalsta iespējām

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA „Ķemers Business and 
Law Company” organizē bezmaksas semināru vidējās (10.–12. klase) izglītības iestāžu izglī-
tojamiem, kā attīstīt un īstenot savas radošās biznesa idejas, par inovatīvas uzņēmējdarbības 
uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas, papildināt skolā gūtās zināšanas un attīstīt prasmes, kas 
nepieciešamas attīstot biznesu un pielietot savas teorētiskās zināšanas ekonomikā.

Semināru vadīs uzņēmēja un pasniedzēja Marta Banceviča, kura stāstīs, kā vislabāk attīs-
tīt un īstenot savas radošās biznesa idejas, palīdzēs rosināt interesi par inovatīvas uzņēmēj-
darbības uzsākšanu, dalīsies pieredzē un viedoklī, stāstīs par jaunu produktu virzīšanu tirgū 
un konkurētspējas veicināšanu, palīdzēs attīstīt prezentēšanas prasmes, stāstīs par inovācijas 
atbalsta iespējām (Biznesa inkubatori, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls u.c.), un citi temati, kas 
saistīti ar semināra dalībnieku prasmju pilnveidošanu.

Marta Banceviča – LU doktorante, specializējusies biznesa plānu, projektu, apmācību 
programmu izstrādē, biznesa stratēģiskās attīstības konsultante. Darbojas vairākās sabied-
riskās organizācijās. Dažādos studiju posmos apguvusi vairākas valodas.  Martas Bancevi-
čas kā pasniedzējas pieredze saistīta ar tēmām: „Aktualitātes inovāciju un zinātnes jomā” 
„Starptautiskās sadarbības iespējas zinātnē”, „Stratēģiskā plānošana, vadīšana un tās nozīme 
organizācijās“.

Pētnieciskās intereses saistītas ar starppaudžu solidaritāti Latvijā, uz pierādījumiem 
balstītas rīcībpolitikas nozīmi pārvaldībā.

Seminārs skolēniem notiek LIAA realizētās „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām 
un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Savienības Struktuālie 
fondi.

Seminārs notiks 
23. septembrī, plkst. 10:00, Grobiņas sporta centra telpās, M. Namiķa iela 2b, Grobiņa.

Vairāk informācijas par semināru var saņemt sazinoties ar 
Elīnu Gusāri, tel: 28686372

AKTUĀLIE PROJEKTI NOVADĀ

Pāvilostas novada pludmales 
ierindojas starp tīrākajām valstī

Šovasar kampaņas „Mana jūra 2014” laikā notika piekrastes pludmaļu monitorings, kura laikā 
tika vērtēts, cik tīras ir piekrastes pludmales. Pludmaļu tīrība tika vērtēta pēc konkrēta skaita at-
kritumu vienībām uz 100 metriem. Pludmali par tīru var uzskatīt, ja uz 100 metriem ir ne vairāk 
kā 100 atkritumu vienības.

Šogad par netīrāko pludmali ir atzīta Apšuciema pludmale, bet par tīrāko – Irbes ieteka, žur-
nālistiem pavēstīja Vides izglītības fonda pārstāvis Jānis Ulme. Saskaņā ar monitoringa datiem 
Apšuciemā uz 100 metriem savāktas 1436 atkritumu vienības. Pretēja situācija ir Irbes ietekas 
pludmalē – tur uz 100 metriem salasīti vien 34 atkritumi.

Par netīrāko piekrastes joslu atzīta Kurzemes josla no Kolkas raga līdz Lapmežciemam, kur ko-
pumā uz 100 metriem uzlasītas 323 atkritumu vienības. Pagājušajā gadā šajā vietā uzlasīts krietni 
vien mazāk atkritumu vienību – 157. Tīrākā ir Ventspils piekraste no Pāvilostas līdz Kolkai, kur 
salasītas 102 atkritumu vienības.

Netīrākās pludmales titulu šogad ieguvušas arī Daugavgrīvas pludmale ar 680 atkritumu vienī-
bām uz 100 metriem, Engure (580 vienības), Tūja (341 vienība), Vecāķi (340 vienības), Papes bāka 
(318 vienības), Zvejniekciems (312 vienības), Staldzene (266 vienības), Lapmežciems un Vakar-
buļļi (224 vienības) un Kolka ar 221 atkritumu vienību uz 100 metriem.

Savukārt starp desmit tīrākajām peldvietām bez Irbes ietekas peldvietas ir Abragciems, Ma-
zirbe, Kaltene, Pāvilosta, Pūrciems, Oviši, Bernāti, Ziemupe un Užava. Turklāt pirmās trīs peld-
vietas starp tīrākajām ir jau trešo gadu pēc kārtas.

No piekrastes joslas posmiem otra tīrākā ir Liepājas piekraste – no valsts robežas līdz Pāvil-
ostai, kur šogad monitoringa laikā uzlasīta 131 atkritumu vienība, kas ir par astoņām mazāk nekā 
pagājušajā gadā. Rīgas un Jūrmalas piekrastē no Jaunķemeriem līdz Vecāķiem uzlasītas 290 atkri-
tumu vienības, bet Vidzemes piekrastē no Lilastes līdz Kuivižiem – 178, kas gan ir par 31 vienību 
vairāk nekā pagājušajā gadā.

Galvenie piesārņojuma veidi ir plastmasas priekšmeti, cigarešu izsmēķi, akmeņogles, būvmate-
riāli, kafijas automātu rezervuāri, ausu tīrāmie kociņi. Ulme atzina, ka ne tikai atpūtnieki ir vainīgi 
pie pludmaļu piesārņošanas, vainojami ir arī zvejnieki, jūras atpūtas nozare.

„Šādi piesārņojuma dati ir ļoti nopietns drauds piekrastes ekosistēmai,” atzina Ulme.
Ulme atzina, ka, veicot piekrastes joslas monitoringu, bijusi cerība, ka šogad situācija peldvietās 

būs labāka nekā iepriekšējos gadus. Taču visas ilūzijas par to zudušas, līdz ekspedīcija nonākusi 
Kurzemes piekrastē, kur atklājusies kritiska aina. Tik netīras peldvietas neesot pat citās Baltijas 
valstīs.

Vides izglītības fonds arī sagatavojis ieteikumus, lai situāciju piekrastes joslā mainītu. Pēc vides 
ekspertu domām, situāciju varētu mainīt izmaiņas dabas resursa nodokļa iekasēšanā, depozīta sis-
tēmas ieviešana, ierobežojumi vienreizlietojamai tarai, kā arī funkcionējoša atkritumu šķirošanas 
sistēma. Tāpat nepieciešams izglītot sabiedrību un iesaistīt vides sakārtošanā.

Monitoringa veicējus arī nepatīkami pārsteidzis fakts, ka no 1500 fiksētām vietām tikai 10–15% 
ir labiekārtotas peldvietas. Turklāt liela daļa peldvietu nav gatavas tik lielai noslodzei, kāda tā šo-
gad bijusi jūlijā.

Ziņas no www.leta.lv un www.rekurzeme.lv
Attēls no www.videsfonds.lv



5

2014. gada  SEPTEMBRIS SABIEDRĪBA

Sociālais dienests ziņo

Informācija

Augusta mēnesī piešķirts 8 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei piešķirts pamatpabalsts, 
2 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselī-
bas aprūpei, 2 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts apbedīšanas pabalsts, 1 personai 
pārtraukta pamatpabalsta izmaksa, sakarā ar līdzdarbības pienākumu nepildīšanu, 1 personai piešķirts 
vienreizējs pabalsts pases kārtošanai, 1 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, 5 daudzbērnu 
ģimeņu bērniem piešķirts atvieglojums 10 bērnu ēdināšanai.

Atgādinājums
Tiesības saņemt atvieglojumus bērnu ēdināšanai ir Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā 

deklarētiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Pāvilostas novada izglītības iestādēs. Ja kāds no 
daudzbērnu ģimeņu bērniem sasniedzis pilngadību un turpina mācības vispārējās, profesionālās izglī-
tības iestādē vai augstskolā pilna laika studiju programmā, sociālajā dienestā jāiesniedz mācību iestādes 
apliecinoša izziņa.

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespējams 
apgūt kādu no 15 profesionālās izglītības programmām SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā 
vidusskolā, piemēram, datorsistēmas, komerczinības, apdrukas tehnoloģijas un citas.

Mācoties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studējot koledžā personām ar invaliditāti un prog-
nozējamu invaliditāti valsts apmaksā ne tikai izglītības programmu apguvi, bet arī nodrošina speciālistu 
(piemēram, ārsta, psihologa, ergoterapeita u.c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicino-
šas procedūras, autovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu sadarbī-
bā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu. 2014./2015 gadā 
uzņemšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā notiek programmās, lai iegūtu šādas kvalifikācijas – 
datorsistēmu tehniķis, pavārs, pavāra palīgs, rūpniecības komercdarbinieks, tirdzniecības zāles dar-
binieks, elektrotehnikas montētājs, montāžas darbu atslēdznieks, informācijas ievadīšanas operators, 
uzskaitvedis, palīgšuvējs, apdrukās tehnoloģiju speciālists, veļas mazgātājs un gludinātājs (bez izglītības 
ierobežojuma). 2014./2015. gadā uzņemšana SIVA Koledžā notiek sešās programmās – grāmatvedība 
un nodokļi, mārketings un tirdzniecība, cilvēku resursu vadība, viesnīcu servisa vadība informācijas 
tehnoloģijas un tulkošana – surdotulka kvalifikācijas iegūšanai.Pirms mācību uzsākšanas cilvēkiem ar 
invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana. Tās laikā tiek 
veiktas konsultācijas ar speciālistiem un dažādi testi, lai palīdzētu izvēlēties piemērotāko izglītības prog-
rammu atbilstoši katra individuālajām vēlmēm, veselības stāvoklim un iepriekšējām zināšanām. Profe-
sionālās piemērotības noteikšanas process ilgst līdz 10 dienām, kuru laikā par valsts budžeta līdzekļiem 
tiek nodrošināta arī ēdināšana, dzīvošana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams) Jūrmalā un surdotulkoša-
na personām ar dzirdes traucējumiem sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību. 

Vairāk informācijas www.siva.gov.lv vai pa tālruņiem 67811750 (Profesionālās piemērotības noteik-
šana), 67811757 (SIVA Koledža) un 67811705 (Jūrmalas profesionālā vidusskola).

Par Pāvilostas novada domes rīkoto konkursu
„SAKOPTĀKĀ SĒTA 

PĀVILOSTAS NOVADĀ 2014”

Valstī turpina izplatīties 
Āfrikas cūku mēris

Valstī turpina izplatīties Āfrikas cūku mēris (ĀCM), kas ir ļoti lipīga infekcijas slimība mājas un 
meža cūkām. Cilvēkiem šī slimība nav bīstama. ĀCM plosās daudzās Āfrikas un arī Eiropas valstīs, 
dažās tās likvidācija notiek jau vairākus gadu desmitus. Pašreizējā situācija liecina, ka slimības 
izplatības teritorija lēnām, bet pastāvīgi paplašinās un iespējams, ka tā skars visu valsts teritoriju – 
tas var būt tikai laika jautājums.

Ko varam darīt savā un valsts labā šobrīd slimības neskartajās teritorijās? 
Katram cūku īpašniekam un turētājam dzīvnieki jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra 

(LDC) datu bāzē. Reģistrācija ir bez maksas. LDC darba laikus skatīt mājaslapā http://www.ldc.
gov.lv. Par nereģistrētajiem, ĀCM gadījumā kautajiem vai nobeigušajiem dzīvniekiem nevarēs 
saņemt kompensācijas, kā arī iespējamā slimības gadījumā būs apgrūtināta un kavēta slimības 
likvidācija.

Lai dzīvniekus pārvietotu no novietnes, kur tie atrodas uz citu novietni, pirms pārvietošanas 
jāveic cūku „apzīmēšana” – krotāliju vai tetovējuma veidā. Tāpat Pārvietošanas deklarācijā jāno-
rāda novietne, no kuras pārvieto un novietne, uz kuru pārvieto, kā arī dzīvnieku turētāja vārds, 
uzvārds, uz tās jābūt parakstam.

Ieteicams apsvērt iespējas personīgajai lietošanai paredzētās cūkas nokaut ātrāk, sadalīt ģime-
nes locekļiem, negaidot, ka ĀCM ierobežojumu dēļ cūkgaļas izvešana no novietnes būs liegta. 

Iespēju robežās atturēties no sivēnu iegādes (it sevišķi no nezināmas izcelsmes novietnēm, bez 
izcelsmes dokumentiem) un cūku turēšanas līdz slimības likvidācijai.

Slimības skartajās teritorijās ir atļauts turēt mājas cūkas novietnē, kuras var nodrošināt Minis-
tru kabineta noteikumos Nr. 621 (20.08.2013) paredzētos stingros biodrošības pasākumus. Pēc 
pašreizējās pieredzes Latgales un Vidzemes zonās, šādus pasākumus jau ir nodrošinājuši lielie 
cūkaudzētāji. 

Par saviem dzīvniekiem – viņu veselību, labturību un biodrošības nodrošināšanu ir atbildīgi 
tikai un vienīgi dzīvnieku īpašnieki vai turētāji.

Cūkaudzētājiem vajadzētu pievērst lielu uzmanību dzīvnieku barībai. Labības kulšanas laikā 
labības laukā Vidzemes pusē jau ir atrastas beigtas, ar ĀCM slimas cūkas, kas, var būt, inficējušas 
labību. Tāpat meža cūkas, arī slimās, mēdz rakņāties pa piemājas dārziem un pastaigāties dzīvo-
jamo māju un dzīvnieku novietņu apkārtnē. Jāizvērtē, no kurienes iegādāta, kāda barība tiek dota 
cūkām. Visdrošāk to būtu apstrādāt vismaz pusstundu 70° C temperatūrā.

Slimības jau skartajās teritorijās cūku turētāji ne reti mēģina savus dzīvniekus slēpt, neatļauti 
nokaut, gaļu visādos veidos izplatīt, izvadājot nepiemērotos higiēnas apstākļos pa mājām, pagal-
miem un kāpņu telpām. Tas ir ne tikai risks izplatīt ĀCM, bet arī apdraudējums cilvēka veselībai, 
lietojot nezināmas izcelsmes, nezināmos apstākļos, iespējami slimu vai agonijā kautu, nezināmos 
higiēnas un temperatūras apstākļos uzglabātu un pārvadātu gaļu vai tās produktus.

Par iespējamo mājas vai meža cūku saslimšanu un nobeigšanos lūgums nekavējoties ziņot ve-
terinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem, vai PVD automātiskajam atbildē-
tājam 67027402, nosaucot konkrētas adreses, kontaktpersonas un viņu telefonu numurus, kas var 
sniegt plašāku informāciju par konkrēto gadījumu. PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv ir atrodama 
plaša informācija par ĀCM un ar to saistītiem jautājumiem. 

Pāvilostas novada pašvaldība kārtējo reizi rī-
koja un vērtēja Pāvilostas novada sakoptākās sē-
tas. Šogad tika izvērtētas sekojošas nominācijas:

– sakņu un/vai augļu dārzs piemājas vai lau-
ku saimniecībā;

Skats no malas:
1. skats uz augšu – jumti, skursteņi, vējrāži 

u.c.;
2. skats uz mājas vizītkarti – pastkastīti;
3. skats no malas – kopskats uz lauku saim-

niecību.

Viesu mājas:
1. plašākais piedāvājums;
2. viesu māja ar leģendu (īpašu stāstu vie-

siem);
3. viesu mājas cienasts vai īpaša recepte.
Dārzus 5. un 6. augustā apsekoja un vērtēja 

žūrija sekojošā sastāvā: Vizma Ģēģere, Anna 
Brūkle, Marita Kurčanova, Arita Brūkle, Velga 
Freimane, Iveta Vanaga, Anita Sprudzāne un 
Gunita Vērniece. Kopumā tika vērtētas: 24 sē-
tas Vērgales pagastā, 16 sētas Sakas pagastā un 
20 objekti Pāvilostas pilsētā. Liels paldies visiem 
šo sētu saimniekiem, kas gan paši pieteicās un 
gan arī neatteica piedalīties konkursā. Kā balva 
visiem konkursa dalībniekiem plānota tradicio-
nālā ekskursija augusta beigās maršrutā uz Lat-
gali.  

Visi konkursā pieteiktie dārzi un lauku sē-
tas bija sakoptas un katrai bija sava „odziņa”. 
Kā vienmēr bija arī patīkami pārsteigumi, kas 
priecēja žūriju. Šogad vairāk notika vērtēšana ar 
skatu no malas. Tika apzināti gandrīz visi nova-
da vējrāži. Pāvilostā vērtēšanas komisijas uzma-
nību pievērsa brīvdienu mājas „Dandzenieki” 
vējrādim – plekstei jeb butei uz atpūtas namiņa, 
kas tik ļoti atbilst Pāvilostai. Savukārt īpašu un 
oriģinālu pastkastīšu novadā bija maz. Komisija 
izvēlējās Sakas pagasta „Labmaizes” pastkastīti 
ar maizes kukuli, kas tik ļoti atbilst māju nosau-
kumam.

Izvērtējot sakņu dārzus, žūrija izvēlējās 
Gruntmaņu ģimenes samērā nelielo, bet perfek-
ti sakopto mazdārziņu Pāvilostā. Arī pārējā sēta 
bija ideālā kārtībā un  ar gaumi iekārtota. Pēc 
vairāku gadu pārtraukuma iegriezāmies arī Sa-
kas pagasta „Mazsēkās”, kurās bija vērojams liels 
progress – pilnībā pabeigta bija gan pati ēka, lab-
iekārtots dārzs, jauns un plašs augļu dārzs, kā arī  
pārsteidza dažādas augu kolekcijas: gan pīlādžu, 
hostu, īrisu u.c. 

Apsekojot Vērgales pagastu, kā vienmēr pie-
rādījās, ka klāt nāk arvien jaunas labiekārtotas 
sētas pašā Vērgales centrā. Šogad tās bija „Sak-
tas” un „Kalves”. „Iemetām aci” arī Vērgales cen-
tra mazdārziņu kolonijā, kas kopumā visa bija 
labi kopta un komisijai pat grūti bija izvēlēties 
vienu konkrētu laureātu. Šoreiz izvēle krita ar 

Sandras Almanes mazdārziņu, kas bija perfekti 
izravēts, sakopts un īpašu žūrijas uzmanību pie-
saistīja topoša akmens upe. Savukārt Benita Bal-
trune bija izvēlējusies veidu kā izmantot vecās 
rokassomiņas un pārvērtusi tās par ziedošiem 
puķupodiem, kas, izvietoti uz šķūņa sienas, iz-
skatījās ļoti oriģināli. Īpaša aura valdīja nelielā 
lauku sētā „Mazziediņi”. Savukārt Aniņu ģime-
ne savā īpašumā „Izdegas” iekārtojuši oriģinālu 
atpūtas vietu pie Vāveru ezera ar čigānu pirti un 
niedru apjumtu lapeni, kā arī citiem dabas vei-
dojumiem. Vērgales pagastā visvairāk vējrāžus 
sastapām lauku mājās „Luntes”. Uz jumta mūs 
sagaidīja gailis, bet kurmju aizbaidīšanai bija iz-
vietoti vējrāži dažādu zvēru veidolā. 

Bez iepriekšēja pieteikuma, vadoties pēc 
„skats no malas” sajūtām, pa ceļam uz Ziemupi 
iegriezāmies sētā „Laivenieki”. Izrādījās, ka šeit 
saimnieko Liepājas neredzīgo biedrības „Dvē-
seles veldzes dārzs”, kas veido un kopj apkārtējo 
ainavu: diženi aug Sajūtu dobe, birzītē būs pa-
staigu takas invalīdiem, top viesu istabiņas, ir 
liels un perfekts sakņu dārzs. Cilvēki šeit brauc 
un strādā brīvprātīgi un rezultāts jau ir manāms.

Nu jau vairākus gadu tiek vērtētas arī novada 
viesu mājas. Kā jaunums šogad, protams, bija no 
pelniem atdzimusī atpūtas māja „Āķagals”, kuru 
rotā īpašs vējrādis. Savukārt brīvdienu nams 
„Ostgals” ir ar interesantu, no jūras izskalotiem 
kociņiem izveidotu mājas nosaukumu. Šeit vie-
siem ir arī interesanti noformēts zāļu tēju pie-
dāvājums. Savukārt viesu mājā „VIGA” viesu 
ērtībām un telpu noformējumam ir piedomāts 
pie katra sīkuma, ko arī viesi novērtē, atgriežo-
ties atkal un atkal. Brīvdienu māja „PuortoVV” 
pārsteidza ar sava cienasta veselīgo garšas bau-
dījumu. Brīvdienu māja „Atpūta upes krastā” 
savukārt precīzi ir izvēlējusies savu viesu mājas 
nosaukumu, jo tiešām atpūtas vieta upes krastā 
pārsteidz un skats uz Sakas upi šeit ir iespaidīgs.

Ziemupē apsekojām divas brīvdienu mājas 
„Laikas” un „Kaijas”. Viesu namā „Laikās” iepa-
zināmies ar jauno  piedāvājumu – lielo viesu 
māju, bet brīvdienu mājā „Kaijas” mūs gaidīja 
īpašs pārsteigums – studijas „Tev un man„ bēr-
nu koncerts. 

Labāko sētu īpašnieku apbalvošana Vērga-
les pagastā notika Vērgales pagasta svētku ietva-
ros 16.  augustā, bet Pāvilostas un Sakas pagasta 
sakoptākās sētas tiks apbalvotas Latvijas Valsts 
proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā 
18. novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

Paldies žūrijai un  visiem dalībniekiem, kas 
veltīja savu laiku un piedalījās konkursā.

Foto no sakoptākajām sētām un ekskursiju 
var aplūkot Pāvilostas novada pašvaldības mājas 
lapā: www.pavilosta.lv, sadaļā galerijas 

Konkursa komisijas priekšsēdētāja 
Vizma Ģēģere

Konkursa „ Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā – 2014” 
apbalvošanai izvirzīto labāko sētu protokols

VĒRGALES PAGASTS 
1.  Sandra Almane, ģimenes dārziņi, par perfektu mazdārziņu.
2.  Gatim Ozolam un Agitai Lankovskai „Saktas”, par bērnu stūrīti un oriģinālu „viesistabu” dārzā.
3.  Šķiparu ģimenei „Kalves”,  par sētu – parku ar  romantisku atpūtas vietu.
4.  Benita Baltrune „Virši”, par oriģināliem puķupodiņiem.
5.  Aniņu ģimenei „Izdegas”,  par oriģinālu atpūtas vietu un īpašo tūrisma piedāvājumu.
6.  Intai Kažei „Mazziediņi”, par  lauku sētu ar īpašu auru.
7.  Voldemāram Mačim „Luntes”,  par vējrāžu kolekciju.
8.  Brīvdienu mājai „Kaijas”, viesu māja ar stāstu un īpašu cienastu viesiem.
9.  „Laivenieki”, Liepājas neredzīgo biedrība „Dvēseles veldzes dārzs”, par topošo Sajūtu dārzu 

un vietu ar īpašu auru.
10.  SIA „Muižkalniņi”  veikaliem Pāvilostā un Vērgalē, par  sakoptību un ziedu rotu pie veikaliem.

PĀVILOSTA UN SAKAS PAGASTS 
11. Viesu namam  „Āķagals”, par spēju atdzimt no pelniem.
12. Brīvdienu mājai „Ostgals”, par oriģināli viesu mājas nosaukumu no vietējiem materiāliem 

un tēju piedāvājumu viesiem.
13. Brīvdienu mājai „PuertoVV”, par viesu māju ar īpašo garšas baudījumu viesiem.
14. Brīvdienu mājai „Dandzenieki”, par  oriģinālu, Pāvilostai atbilstošu vējrādi.
15. Brīvdienu māja „Atpūta upes krastā”, par atbilstību viesu mājas nosaukumam – īpašo atpū-

tas vietu Sakas upes krastā.
16. Brīvdienu māja „VIGA”, par viesu māju ar stāstu un piedomātām detaļām interjera nofor-

mējumā.
17.  Gruntmaņu ģimenei, par sakoptu sētu ar mazdārziņu.
18. Narkevicu ģimenei, „Mazsēkas”, par progresu lauku sētā un kolekciju dažādību dārzā.
19. Darkevicu  ģimenei, „Labmaizes”, par  oriģinālu pastkastītes noformējumu.
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PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLA
 PIEDALĀS KONKURSĀ

Pāvilostas Mākslas skolas divas audzēknes otrajā vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā „Ikara sapņi šodien” ieguvušas 
godalgotas vietas gleznošanā.

Elizabete Priedoliņa ieguva 2. vietu par darbu „Gribu redzēt 
pasauli”, bet Luīze Svilpe – 3. vieta par darbu „Tur aiz horizon-
ta”. 

Konkursu organizēja Priekules Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Priekules 
novada pašvaldību. Konkursā bija iesūtīti 90 darbi no 15 Latvijas izglītības iestādēm, 
to skaitā no 7 mākslas skolām.

R. Ozola

Vērgales pamatskolā 
sākas jauns mācību gads

1. septembrī pie Vērgales pamatskolas pulcējās skolēni, skolotāji un vecāki, lai svinīgi iesāktu 
jauno mācību gadu.

Vispirms Vērgales pamatskolā svinīgi tika uzņemti pirmklasnieki. Katram tika pasniegta krā-
saina bilžu grāmata un daudzkrāsaini gaisa baloni, kurus bērni kopā ar audzinātāju palaida gaisā, 
nolasot solījumu skolai. 

Šogad skolas gaitas Vērgales 
pamatskolā uzsāka 14 skolēni  – 
Artūrs AKERFELDS, Madara 
BRĒDIĶE, Paula Loreta BRĒDI-
ĶE, Ieva ČIPĀNE, Ilze DĀRZ-
NIECE, Raivis DRĪLIŅŠ, Herita 
GRIČELE, Sanija JĒKABSONE, 
Nikola KRAUKLE, Ralfs LAU-
MANIS, Emīls SMIRNOVS, Kiars 
Fatahs ŠORIŠS, Viktorija Edija 
VIHMANE un Marta VĪTOLI-
ŅA. Pirmklasnieku audzinātāja 
turpmākos četrus gadus būs sko-
lotāja Sigita FREIMANE. Ziedus 
no audzinātājas saņēma tie vecā-
ki, kuru bērni Vērgales pamatsko-
lā skolas gaitas uzsāk pirmo reizi.

Sveikt svētkos skolēnus, skolotājus un vecākus bija ieradušies arī pašvaldības pārstāvji – Vēr-
gales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups un Pāvilostas novada domes izpilddirektors Alfrēds 
Magone, kurš pasniedza četriem Vērgales pamatskolas zēniem apbalvojumus par piedalīšanos 
Latvijas čempionātā ugunsdzēsības sportā jauniešu komandām. Diplomus saņēma Lauris RIMS, 
Markuss GEDMINS, Reinis TROFIMOVS un Artis ŠTĀLBERGS.

Savukārt sporta sko-
lotājs Einārs VĀRS-
BERGS visus, jauno 
mācību gadu uzsākot, 
aicināja uz kopīgu deju. 
Ikviens varēja kārtīgi 
izkustēties, pie reizes 
atsaucot atmiņā vasarā 
darīto.  

Šajā mācību gadā 
Vērgales pamatskolā zi-
nības apgūs 104 skolēni, 
bet par viņu izglītošanu 
rūpēsies 16 skolotāji.

Vita Braže
Foto: V. Braže

PALIEC  SVEIKA,  VASARIŅA!

Ežmalītē sēdu  skatos,
Vasariņa  vārpu  ratos
Aizbrauc  pāri  laukiem  maniem,
Zvanīdama  dzērvju  zvaniem.
Miežu  stiebru  ritentiņi,
Auzu  skaru  iemauktiņi,
Groži  tīmeklīšu  diegi –
Mirdzēt  mirdz  kā  balti sniegi.
Aizbrauc,  aizbrauc  vasariņa...

Jau tradicionāli augusta pēdējā piektdienā Vērgales pirmsskolas izglītības iestādē  „Kastanītis”  
notiek jaunā mācību gada ieskandināšanas pasākums bērniem un  viņu vecākiem. Aizejošā  vasa-
riņa (Velga Freimane – paldies viņai par šī tēla iedzīvināšanu) mācīja visus,  kā iet  mežāsēņot, kas 
jādara un  kas jāpatur prātā, lai mežā neapmaldītos un sēņu būtu pilns grozs. 

„Kastanīši”  savā  pulkā  uzņēma 14 jaunus  kastaņbērnus, dāvinot  viņiem  savu piespraudi. 
Visi bērnudārza  

audzēkņi piedalījās  
sportiskās aktivitātēs  
un veidoja skaistu  
ziedu  taureni, savu-
kārt vecāki  sapulcē  
saņēma  noderīgu  
informāciju. 

Vecāki varēja iepa-
zīties ar  sava bēr-
na  grupas telpām. 
Varam priecāties, ka 
šovasar ir izremontē-
ta 6-gadnieku  gru-
pas telpa  un  veļas  
mazgātava. Atjaunota 
arī jaunākās  grupi-
ņas  nojume, par ko  
lielais paldies mūsu  
iestādes  saimniekam 
Dmitrijam Kiss.

Jaunais mācību  gads iesācies  
ar 62 bērniem un ar jauku pārstei-
gumu. 

Vērgales pagasta „Censoņu” 
mājas  saimnieki  Simona  un  
Aksels  Raizeri  mācību gada sā-
kumā  noziedoja bērnudārzam 
53,10 EUR, par  kuriem  iegādā-
simies bērniem jaunas rotaļlie-
tas. Tas  bija negaidīti, bet  ļoti, 
ļoti  mīļi!  LIELS, LIELS VIŅIEM 
PALDIES!

Aicinu visus jaunos vecākus, 
kas nākošgad vēlas savu bērnu 
laist bērnudārzā jau laicīgi RAKS-
TISKI pieteikties pie bērnudār-
za vadītājas. Šajā mācību gadā  
mums vēl ir divas brīvas vietas 
jaunākajā grupiņā.

RADOŠU, IDEJĀM BAGĀTU  JAUNO  MĀCĪBU  GADU  SKOLOTĀJIEM!
VESELĪBU, PACIETĪBU  UN  DZĪVESPRIEKU  BĒRNIEM UN  VECĀKIEM!

Iestādes  vadītāja  Gaida  Akerfelde
Foto: V. Braže
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Jaunais mācību gads Pāvilostas izglītības iestādēs
Šogad 1. septembris jeb Zinību diena iekritusi īpašā dienā – 

pirmdienā. Tie, kuri savas skolas gaitas uzsāks pirmo reizi, par šo 
faktu ļoti priecājas, bet vecāko klašu skolēni tik sajūsmināti gan 
nešķita.

Uz svinīgo jauno mācību gadu Pāvilostas vidusskolā pulcējās 
gan skolēni un viņu vecāki, gan skolotāji un tehniskie darbinie-
ki. Pamazām piepildot tukšās klases, skolā atgriezās bērnu soļi un 
smiekli. Prieks par atkalsatikšanos bija gan vecāko klašu skolē-
niem, gan jaunākajiem.

Pirms svinīgā jaunā gada atklāšanas brīža skolas aktu zālē skolē-
ni un skolotājas pulcējās klasēs, kur, sasēdušies pa ierastajām vietā, 
noklausījās skolotājas teikto, aprunājās ar solas biedru un dalījās ar 
vasarā piedzīvoto.

Bet jau ap pulkstens deviņiem visi pulcējās skolas zālē. Šajā mā-
cību gadā skola piedzīvo daudz jaunumu – jauna direktore, jau-
numi mācību priekšmetos un pārbaudes darbos, jauni skolēni un 
skolotāji. 

Savu pirmo svinīgo uzrunu klātesošajiem teica Pāvilostas vidusskolas direktore Ingūna Griš-
kēviča, uzsvaru liekot uz savstarpēju sadarbību un saskaņu, lai raiti un produktīvi noritētu skolas 
darbs. Direktore sveica visus Pāvilostas vidusskolas skolēnus, bet īpaši tos, kuriem šis mācību gads 
būs visnozīmīgākais – 1. un 10. klases skolēniem uzsākot mācības, bet 9. un 12. klases skolēniem 
noslēdzot kādu dzīves posmu šajā skolā. Svinīgus vārdus pasākumā teica arī bijusī Pāvilostas vi-
dusskolas direktore Aina Ansone, neslēpjot prieku par atkal iespēju būt skolā un satikt skolēnus 
un darba kolēģus. Ar šī mācība gada jaunumiem iepazīstināja direktores vietniece Aina Jakovļeva, 
bet uzmundrinājumu, veselību un izdošanos vēlēja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons.

Pasākumu kulpināja 2. klases zēnu skaitītais dzejolis par skolas gaitām un skolas meiteņu an-
sambļa dziedājums. Svinīgā brīža izskaņā direktores vietniece iepazīstināja ar mācību priekšmetu 
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un klašu audzinātājiem, kurus sirsnīgi ar rudenīgiem zie-
diem sveica skolēni.

Pēc svinīgā pasākuma skolas aktu zālē skolēni un viņu vecāki devās savās klasēs, lai kopīgi ar 
skolotāju izrunātu skolas un klases iekšējos jautājumus – par jaunumiem mācību darbā, par mācī-
bu līdzekļiem, par svinīgiem pasākumiem, par adaptācijas nedēļu un daudzus citus. Par patīkamu 
pārsteigumu skolas pirmajām trīs klasītēm bija parūpējies skolas virtuves kolektīvs, sagatavojot 
svētku cienastiņu.

Šogad Pāvilostas vidusskolā jauno mācību gadu uzsāks 124 skolēni, tai skaitā sākumskolā mācī-
sies 41 skolēns, pamatskolā – 54 skolēni, bet vidusskolā – 29 skolēni. Pāvilostas vidusskolas 1. klasē 
skolas gaitas uzsāka 8 skolēni.

Svinīgs 1. septembra rīts iesākās arī Pāvi-
lostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš”, kurā bērni un viņu vecāki tika 
aicināti uz Iepazīšanās stundiņu. Cits bērns 
dārziņā pavadījis visu vasaru, bet kādam šis 
brīdis bija satraukumu un pārdzīvojumu 
pilns. Lai bērniem šis brīdis būtu skaistāks 
un atmiņā paliekošs, audzinātājas sveica 
audzēkņus ar mazu cienastiņu, bet bērni 
audzinātājām un auklītēm dāvāja skaistus, 
rudenīgus ziedus.

Vecāki un audzēkņi iepazinās ar savu 
grupiņu, grupiņas audzinātājām un auklī-
ti, jaunajām un neredzētajām rotaļlietām, 
vecākus iepazīstināja ar iekšējās kārtības 
noteikumiem un dienas režīmu dārziņā. Šo-
gad bērnudārza gaitas „Dzintariņā” uzsāks 
47 audzēkņi. 

Arī Pāvilostas Mūzikas skola savu jau-
no mācību gadu uzsāka pirmdienā, 1. sep-
tembrī. Uz svinīgo brīdi Mūzikas skolā bija 

pulcējušies gan skolotāji, 
gan skolēni un viņu vecāki. 
Šajā mācību gadā Pāvilos-
tas Mūzikas skolā mācīsies 
44  audzēkņi. Mūzikas sko-
las direktore Inga Šnore 
sveica visus klātesošos un 
vēlēja izdošanos jaunajā 
mācību gadā, bet skolotāja 
Antra Ķikute atraktīvā vei-
dā iepazīstināja skolēnus un 
vecākus ar jaunajiem mācī-
bu līdzekļiem.

Savukārt Pāvilostas Māk-
slas skolas jaunais mācību 
gads šogad sākās 8. septem-
brī, bet pirms tam skolas 
audzēkņi apmeklēja māks-
las plenēra darbnīcas.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas vidusskolas 12. klase.
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 Pāvilostas vidusskolas 
1.  klase. Pirmā rindā no 
kreisās – Gerda Lācīte, Petra 
Perella Griškēviča, Marija 
Elizabete Muižniece, otrā 
rindā no kreisās – Kristiāns 
Daniels Burmeisters, Emīls 
Kurčanovs, Markuss Liel-
juksis, trešā rindā no krei-
sās – klases audzinātāja Inta 
Priedoliņa, Marija Zavecka, 
Valters Ansons.
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Cienījamie lasītāji! 
Sakarā ar inventarizāciju Sakas bibliotēkā no 15. septembra līdz 15. oktobrim, lū-

dzu paņemtās grāmatas atgriezt bibliotēkā.
Bibliotēka apmeklētājiem būs pieejama, tikai netiks izniegtas grāmatas lasīšanai 

mājās.
Sakas bibliotēkas vadītāja

Pāvilostas bibliotēkas ziņas!
Sakarā ar remontdarbiem domes ēkā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) par Dzejas 

dienām Pāvilostā lūdzam sekot līdzi informācijai mājas lapā www.pavilosta.lv, kā 
arī uz informācijas stendiem pilsētā.

PIRMS  JAUNĀS  SEZONAS
Augusta pirmās nedēļas nogalē Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” devās 

divu dienu laivu braucienā pa Abavas upi, ko ar  savu  darbu  bija  nopelnījuši par  stabiliem  sasniegu
miem deju  skatēs. Pirmo reizi dejotāji devās izbraucienā, atstājot mājās tautastērpus. Daži atzina, ka 
bijis savādi noskatīties, ka tērpi paliek mājās. Šoreiz tautastērpu vietā bija jāatceras par peldkostīmiem, 
jo saulīte laivotājus lutināja un arī nežēloja, jo pēc pirmās dienas uz upes lielākā daļa braucēju  bija 
viegli rozā. 

Pārbaudījumi sākās 
Sabiles Zviedru cepurē, 
kur dejotāji sēdās rodeļos 
un izbaudīja asos pagrie
zienus. Mazliet aiz Sabiles 
ceļotāji kāpa plostos un  
laidās pa upes  straumi. 
Pa ceļam bija gan ūdens 
kaujas, gan pīļu barošana. 
Pīles tik ļoti saradušas ar 
laivotājiem, ka labu gaba
lu pavadīja  pa  upi. Lē
nām laivojot, vakarpusē 
dejotāji nonāca  pie Aba
vas rumbas, kur cēla tel
tis un gatavoja vakariņas. 
Uz ugunskura vārītā zupa 
bija ļoti garda. 

Otrā dienā tika mērots ceļš līdz Rendas tiltam, pa ceļam izbaudot Abavas ātrāko posmu, jo bija 
gan krācītes, gan lielāka straume kā iepriekš. Mājupceļā „Vērgalīte” iegriezās Kuldīgā, kur ļāvās Ventas 
rumbas ūdens masāžāsm. 

Visi kā viens atzina, ka laivošana  ir izdevusies  un vēl  vairāk  kolektīvu  saliedējusi. Šādi pasākumi 
jāievieš par tradīciju arī turpmāk.  Paldies sakām mūsu Mārim Kupšim par brauciena plānošanu un 
sagatavošanu, šoferim  Rolandam  par  pacietību un  kultūras  nama  vadītājai Velgai par atbalstu. 

Jau 16. augustā „Vērgalīte” aicina visus  uz Vērgales svētkiem, kuru laikā  notiks  kolektīva  jaunāko  
tērpu  prezentācija! 

Ieva Kupše
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Svin Sakas pagasta svētkus
8. augusta vakarpusē neierasti daudz ļaužu bija pulcējušies Sakas pagasta mājas pagalmā, lai 

svinētu Sakas svētkus. Šogad Sakas pagasts svinēja 784. gadadienu.

Svētki iesākās ar svinīgu Pāvilostas novada izpilddirektora Alfrēda Magones uzrunu klātesošajiem 
un Sakas pagastā dzimušo un novadā reģistrēto jaundzimušo sveikšanu. 

Vēlāk humora pilnu un atraktīvu 
izrādi „Lielais vinnests” demonstrēja Aiz
putes Tautas teātris. Pēc izrādes visi varēja 
izlustēties ballē kopā ar grupu „Piemare”.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: A. Brūkle

Ziemupnieku saiets
9. augustā Ziemupē notika gadskārtējais ziemupnieku saiets. Šis notikums katru gadu ir gaidīts, 

jo pulcē vienkopus gan vietējos iedzīvotājus, gan tuvus un tālus viesus, kuriem saknes ir Ziemupē. 
Diena iesākās ar Kapu 

svētku dievkalpojumu 
Ziemupes kapos. Turpi
nājumā visi tika gaidīti 
Ziemupes tautas namā, 
lai apskatītu Latvijas Da
bas muzeja fotokonkursa 
„Kukaiņi tuvplānā” bilžu 
izstādi un noklausītos vi
jolnieka Edgara Zinges 
koncertu. Klausītājiem 
tika piedāvātas pasaulē 
pazīstamas un populāras 
melodijas, kuras māksli
nieks izpildīja ar apbrīno
jamu virtuozitāti. 

Bet vakarā Ziemupes tautas namā visi tika aicināti uz dejām kopā ar Modri un Agnesi. 
Vita Braže
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„Novadu diena”  
Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā

28. augustā ar plašu pasākumu programmu norisinājās LNB atklāšanas nedēļas 
„Novadu diena”. Pasākumā piedalījās novadi no visas Latvijas. Notika koncerti, 
prezentācijas, dzejas lasījumi, folkloras skandināšana, starpnovadu sadziedāšanās, 
produktu demonstrējumi u.c. aktivitātes. Šajā laikā jebkuram interesentam bibliotēka 
bija pieejama apskatei.

Pāvilostas novadu pārstāvējām, stāstot un rādot par mūsu novada unikālo dabu, 
vēsturisko mantojumu un atraktīvajām atpūtas iespējām. Vairākums apmeklētāju 
Pāvilostas novadu novērtēja kā vienu no skaistākajiem ceļojumu galamērķiem Latvijā 
un izteica vēlmi vēlreiz noteikti atgriezties!

Pasākuma apmeklētājus ar skaisto tautastērpu parādi priecēja deju kolektīvs 
„Vērgalīte”. Tika demonstrēti Nīcas, Kuldīgas, Alsungas, Lībiešu, Pērkones, Asītes un 
Priekules tautastērpi vasaras un  ziemas komplektācijā.

Novadu pārstāvēja Pāvilostas novada TIC vadītāja Arita Brūkle, Ziemupes TIC 
vadītāja Daina Vītola un Lāsma Mūrniece, tautastērpus demonstrēja deju kolektīva 
„Vērgalīte” dejotāji.

Arita Brūkle,  Pāvilostas novada TIC p.i.

„Vērgalīte” piedalās Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas atklāšanas pasākumā

Pēc Kurzemes tautastērpu informācijas centa vadītājas Lias Monas Ģībietes 
uzaicinājuma Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” devās uz Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas pasākumu – Novadu dienas. 

28. augusta vakarā dejotāji kopā ar Liepājas muzeja pārstāvjiem izrādīja savus 
pūrā esošos Kurzemes tautastērpus. Tautastērpu speciāliste L. Ģībiete stāstīja par to 
veidošanos, nēsāšanas tradīcijām un pareizu, etnogrāfisku komplektāciju. „Vērgalīte” 
izrādīja Nīcas, Priekules, Pērkones, Asītes, Kuldīgas, Alsungas, Lībiešu un Sakas 
tautastērpu ziemas un vasaras variantus. Tā kā deju kolektīvam biedrība „Vērgalīte” 
nupat īstenojusi projektu „Tautastērps – mana rota”, kura rezultātā kolektīvs kļuva par 
deviņiem etnogrāfiski pareiziem tautastērpiem bagātāks, dejotājiem bija ko izrādīt. Arī 
tautastērpu speciāliste L. Ģībiete projekta prezentācijā atzina, ka kolektīvu tagad var 
rādīt kā piemēru pārējiem, kā jānēsā un jākomplektē ikvienam tik īpašo atpģērbu.

Bildes no projekta noslēguma pasākuma Vērgales svētku laikā tika rādītas arī Nova
du dienās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kā atzina dejotāji sajūta Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā jeb Gaismas pilī bijusi īpaša, cilvēki skatījušies ar interesi un skaļi aplaudējuši, 
kad skaistā solī izstaigāta viena no jaunās ēkas lasītavām.

Ieva Kupše 
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Gadskārtējie Vērgales svētki šogad norisinājās no 15. 
līdz 17. augustam. 

15. augustā, visas dienas garumā Vērgales centrā un tās 
apkārtnē tika veidotas svētku kompozīcijas. Šī gada tēma – 
aplis. Krāšņas ziedu kompozīcijas un skaisti noformējumi 
rotāja zālienu Vērgales centrā, pie Vērgales pamatskolas, Vēr
gales komunālās saimniecības un bibliotēkas, pie „Muižkal
niņu” veikala, „Top” veikala, Vērgales muzeja, Vērgales bēr
nudārza, „Alfu” un „Videnieku” mājām.  

Šīs pašas dienas vakarā Ziemupē norisinājās nakts trase. 
Tajā šogad piedalījās astoņas komandas. Laiks dalībniekus 
nelutināja, jo bez trasē pārvaramajiem šķēršļiem bija jāsa
mierinās arī ar dabas untumiem – lietu un negaisu.  

16. augusta rīts varēja sākties ar tirgus apmeklējumu 
Vērgales centrā. Pircējiem tika piedāvāta pašcepta maize, 
kūpinātas zivis, medus, saldumi un grāmatas. Tirgotāju va

rēja būt vairāk, bet daudzus nobaidīja sliktie laika apstākļi. 
Bet nojumē varēja nobaudīt Simonas un Aksela tikko cep
tās pankūkas ar ābolu biezeni. Vislabākās zīlnieces no cirka 
trupas „BEZTEMATA” visiem zīlēja nākotni un ieteica kas 
labāk veiksies turpmākajā dzīves periodā. Mazākajiem svēt
ku dalībniekiem bija iespēja ar milzu kaķenēm šaut mērķī un 
izdauzīties piepūšamajās atrakcijās. Par muzikālām aktivitā
tēm gādāja Rucavas kapela un deju studijas „Rotaļa” priekš
nesumi. Vērgales centra dīķī, bijušais vērgalnieks Vitauts 
Liepa, piedāvāja ūdens bumbu atrakciju, kas izpelnījās lielu 
atsaucību gan bērnu, gan pieaugušo vidū. 

Turpmākās aktivitātes norisinājās pie Vērgales pamatsko
las. Ikviens par simbolisku cenu varēja nobaudīt skolas saim
nieču gardo soļanku un noskatīties VPDK „Vērgalīte” izrādī
tos, jaunos, dažādu novadu tautas tērpus, kuri tapuši projekta 
„Tautas tērps – mana rota” ietvaros. Šāds projekts Latvijā tiek 
īstenots pirmo reizi un parāda, cik dažādi var būt tautas tērpi. 

Vēlāk Vērgales kultūras namā koncertu sniedza dziedošā 
Kārkliņu ģimene un viņu draugi no Kalvenes. Ģimene gan 
atzina, ka vairāk ir muzicējoša ģimene, taču, lai attaisnotu 
skatītāju cerības, tika dziedātas arī dziesmas. Priekšnesumos 
tika izmantoti ļoti dažādi mūzikas instrumenti – ģitāras, da
žādi pūšamie instrumenti, akordeons, marimba u.c. Koncer
ta beigās laukā jau bija dzirdama skaļa motoru rūkoņa, kas 

liecināja, ka motoparāde Vērgales centrā var sākties. Taču tie, 
kurus vairāk interesēja pārvietošanās pa ūdeni, varēja to da
rīt Vērgales centra dīķī, kur norisinājās arī ātrumlaivu šovs. 

Visas dienas garumā Vērgales kultūras namā varēja vērot 
foto izstādi „Vērgales sētas 2014”, bet svētku izskaņā, muižas 
laukumā notika sakoptāko sētu īpašnieku godināšana. Aivars 
Sprudzāns apbalvoja 9. augusta pludiņmakšķerēšanas sacen
sību uzvarētājus bērniem un pieaugušajiem. Prieks, ka Vēr
galē aug jaunā makšķernieku paaudze. Vērgales pamatskolas 
skolēns Jānis Bunka ar noķerto lomu daudz neatpalika no 
pieaugušajiem. 

Pēc tam vērgalnieki un viesi skatījās Liepājas Tautas 
Mākslas un Kultūras centra Metalurgu Tautas teātra izrādi 
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Viss bija pa īstam, gan zirdziņš 
(pat divi), gan motocikls ar blakusvāģi, gan siena zārds un 
pat žigulis. 

Žiguļa īstais īpašnieks ir liepājnieks, kas sešdesmitajos ga
dos bija strādājis Vērgales krejotavā, uzstādot jaunās iekārtas 
un šajā laikā dzīvojis „Dīķniekos”. Aktieru spēle iepriecināja 
visus, ko apliecināja aplausi un smiekli. Bet vakarā pat nelie
lais lietutiņš neaizbaidīja dejotājus un klausītājus no kārtīgas 
zaļumballes kopā ar Kuldīgas grupu „Rumbas kvartets”.  

Vita Braže
Foto: V. Braže

VĒRGALES  SVĒTKI  AIZVADĪTI

23. augustā, jau trešo reizi, Ziemupes stāvlaukumā notika atpūtas 
pasākums „ma – DARA”.

Šī gada pasākuma 
tēma – Saule, viena no 
spēcīgākajām dievībām 
latviešu folklorā. Tie
sa gan šajā dienā tā 
spītīgi centās slēpties aiz 
mākoņiem, dažubrīd at
sūtot pa lietus mākonim 
un skarbākam vēja pū
tienam. 

Taču visai dažādie lai
ka apstākļi neaizkavēja 
daudzos pasākuma ap
mek lētājus, kuri šajā 
dienā bija nolēmuši ap
ciemot Ziemupi un tik
ties ar dzejniekiem, mūziķiem un māksliniekiem, lai vienkārši jauki pavadītu vienu no 
pēdējām šīs vasaras dienām jūras krastā. Par to, lai saulīte no mums nenovērstu savu vaigu, 
parūpējās folkloras kopa „SKANDINIEKI”, skanīgi izdziedot „Spīguļo, saulīt!”.  Un tiešām,  
lietus mākoņi atkāpās!

Atpūtas pasākums „ma – DARA” šogad sakrita ar Baltijas ceļa izveides dienu, tādēļ 
klātesošos ar savu ierašanos pagodināja folkloras kopa „KURTUOVE” no Lietuvas. Lietuviešu 
muzikālais sniegums un Lietuvas Republikas karoga ienešana pasākuma laikā radīja svinīgu 
un ļoti saviļņojošu sajūtu gluži kā toreiz, pirms 25 gadiem, kad sadevāmies rokās, lai cauri 
visām trim Baltijas valstīm izveidotu cilvēku ķēdi.

Patīkamus muzikālus mirkļus pasākuma laikā sagādāja arī folkloras kopa „RĀMUPE”, 
Inese VANAGA un muzikālā apvienība „ORNAMENTS”. Paralēli jau iepriekšminētajiem 
notikumiem, pasākuma laikā 
norisinājās arī Pūķspārna 
vasaras skolas noslēguma 
nodarbība, kuru vadīja 
vienpadsmitgadīgais ziemup
nieks Artūrs Valters Vītols.

Savukārt, dienai sliecoties 
uz vakara pusi, uz ugunsku
ra tika gatavota garda tēja 
un kopā pulcējās dzejnieki 
un dziesminieki. Vēlāk visi 
kopā pulcējās uz saulītes 
pavadīšanu, uguns rituālu un 
sadziedāšanos caur dainām.

Vita Braže
Foto: V. Braže  

Atpūtas pasākums  „ma – DARA”
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Tradicionāli kā katru gadu arī šogad augusta mēneša 
pēdējā sestdienā Pāvilostā notika „Senās uguns nakts” pa
sākums, kas reizē ir arī Pāvilostas novada Tūrisma sezonas 
noslēguma pasākums.

Pēc lietainās darba nedēļas sestdienas, 30. augusta, rīts 
pienāca saulains un silts. Par to ļoti priecājās tie, kas agra
jā rītā bija pulcējušies Pāvilostas tenisa kortā un Pāvilostas 
pludmalē. 

Pāvilostas tenisa kortos notika ikgadējais tenisa turnīrs 
„Pāvilostas vasaras kauss 2014” pāvilostniekiem un vie
siem. Šogad turnīrs notika Pāvilostas novada pašvaldībai 
sadarbībā ar reklāmas suvenīru aģentūru „BALTEX SA”. 
Turnīrs norisinājās trīs grupās – vispirms savstarpēji spē
les izspēlēja zēni, tad sievietes, bet noslēgumā tenisa mačos 
cīnījās vīrieši.

Zēnu grupā piedalījās pieci dalībnieki un par uzvarētā
ju kļuva Jānis Štokmanis,  2. vietā atstājot Kristeru Cābeli, 
bet 3. vieta – Artūram Bērziņam. 

Sieviešu grupā piedalījās četras dalībnieces un par uzvarē
tāju kļuva Kitija Kļaveniece no Liepājas, 2. vietā – Vera Aļe
ņičeva no Maskavas, bet 3. vietā palika Karina Kļaveniece no 
Liepājas.

Vīru grupā piedalījās septiņi dalībnieki un par uzvarētāju 
kļuva Vjačeslavs Aļeņičevs no Maskavas, 2. vieta Robertam 
Rumbam no Rīgas, bet 3. vietu ieguva pāvilostnieks Andris 
Bērziņš.

Organizatoru vārdā sakām LIELU PALDIES „BALTEX 
SA” aģentūras pārstāvim Andejam Stepčenko par skaista
jām dāvanām visiem dalībniekiem un sporta atbalstīšanu 
Pāvilostā, kā arī Aivaram Žimantam par gardajiem saldu
miem.

Vienlaikus ar spraigajām izspēlēm Pāvilostas tenisa kortā 
Pāvilostas pilsētas pludmalē pēc Andra Cābeļa iniciatīvas sa
darbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību  notika Pāvilostas 
ceļojošā kausa izcīņa pludmales futbolā. 

Turnīrā piedalījās septiņas komandas – divas koman
das no Ēdoles, pa vienai komandai no Skrundas, Liepājas, 
Dunalkas, Medzes un arī, protams, Pāvilostas komanda. 

Izspēlējot savstarpējās spēles, turnīra rezultāti seko
joši  – 1. vietā Skrundas komanda ar 12 punktiem,  2. vietā 
Pāvilostas komanda ar 8 punktiem, 3.vietā komanda „Black 
Bullet” no   Ēdoles ar 7 punktiem,  4. vietā Kapsēdes ko
manda ar   5 punktiem, 5. vietā komanda „Tīģeri” no Ēdo

les ar 4  punktiem,  6. vietā Dunalkas komanda ar 3  punk
tiem, 7. vietā Liepājas komanda „Susuri” ar 3 punktiem.

Pāvilostas komandā spēlēja Ivars Horns, Ivo Jaunzems, 
Andris Cābelis, Intars Reingolds, Matīs Eihvalds, Vairis Vil
sons, Toms Podziņš, Nauris Stirna. Par turnīra labāko spē
lētāju atzina Artūru Liepiņu no Ēdoles komandas, bet par 
labāko vārtsargu –  Klāvu Betheru no Medzes komandas. 
Organizatori saka lielu paldies Andrim Cābelim par skaisto 
kausu un balvām. Ņemot vērā labās atsauksmes par turnīru, 
nākamajā gadā plānots turnīru turpināt.

Pēc sportiski aktīvā rīta pludmalē un tenisa kortos vēlāk 
pēcpusdienā pie tūrisma informācijas centra pulcējās lieli un 
mazi, lai aktīvā un aktraktīvā gaisotnē atvadītos no siltās va
saras un pamazām nobriestu rudens un ziemas darbiem.

Kā katru gadu arī šogad Pāvilostas novada TIC sadarbī
bā ar pilsētas kultūras namu organizēja izstādi „Viss par un 
ap sēnēm”, kurā bija skatāma lielā daudzveidībā gan ēdamās, 
gan indīgās sēnes. Vienlaikus varēja iepazīties ar interesan
tām sēņu receptēm, lai pagatavotu gardu krājumu ziemai vai 
lieliskas vakariņas. 

Organizatori bija padomājuši gan par atrakcijām pieaugu
šajiem, gan bērniem. Kamēr mazākie pasākuma apmeklētāji 
krāsoja, līmēja, zīmēja, lēca ar maisiem vai netradicionālās 
klasītes, pieaugušie baudīja gardo zupu, ko meistarīgi bija 
pagatavojis kultūras nama kolektīvs, mācījās staigāt ar koka 
ķekatām un pieveica stafeti ar kanoe laivā Sakas upē. Lielu 
atsaucību bērnu vidū guva atrakcija „kartupeļu talka tumsā”, 
kā arī atrakcija „sānu zilināšana”, kurā bija jānogāž pretinieks 
no celma, sitot ar salmu maisu. 

Tie, kuri nevēlējās piedalīties atrakcijās, varēja nobalsot 
par lābāko un interesantāko izstādē izlikto „amizanto” eks
ponātu – deguntomātu, gurķu dvīņiem, zilonkartupeli un 
daudziem citiem.

Bet pasākuma izskaņā vēlā vakarstundā visi tika aicināti 
baudīt brīvdabas kino un siltu tēju. Pāvilostas novada TIC 
sadarbībā ar biedrību „No idejas līdz attīsltībai” iesākumā 
demonstrēja biedrības projekta „Radi dzīvi pats!” ietvaros 
fotovideo darbnīcā tapušās īsfilmas un materiālus plašākai 
auditorijai. Video klipiņos varēja redzēt gan Pāvilostas pilsē
tas skaistākos skatus, kas piesaista šai vietai tūristus, gan arī 
biedrības īstenoto citu projektu video dienasgrāmatas.

Par šī gada brīvdabas kino filmu pasākuma organizatori 
bija izvēlējušies 2004. gadā tapušo latviešu komēdiju „Ūdens
bumba resnajam runcim”.

Vienlaikus ar brīvdabas kino baudīšanu pie tūrisma in
formācijas centra Pāvilostas Upesmuižas estrādē sākās arī 
zaļumballe, kurā spēlēja grupa „V.I.A. Sienāži” no Ugāles. 
Par balles kulmināciju kļuva mistēriski piesātinātais, mu
zikālais ugunsšovs, ko piedāvāja uguns pavēlnieki no „Fire 
Spirit”. 

Bet pusnaktī vienojoties ar citām pie Baltijas jūras dzīvo
jošajām tautām arī Pāvilostā nu jau 16. reizi tika iedegts sim
boliskais ugunskurs, kas aicina rūpēties par jūru, kas vieno 
cilvēkus, pilsētas un valstis, par tās vides kvalitāti, par dabas 
resursu saglabāšanu savai un nākamajām paaudzēm.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto:  M. Kurčanova

„Senās uguns nakts”  Pāvilostā

Pāvilostas bibliotēka izsludina konkursu jaunajiem dzejniekiem. 
Iespēja piedalīties konkursā tiek dota autoriem, kas raksta dzeju un dzīvo 
Pāvilostas novadā. Dzeju (ne vairāk kā trīs tekstus), kuri agrāk nav pub
licēti, ir jānosūta uz Pāvilostas bibliotēkas epasta adresi: mairita.vitola@
pavilostas.lv vai jānogādā bibliotēkā – Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Nosūtamajā failā nepieciešams norādīt VĀRDU, UZVĀRDU, VECU
MU, AUTORA NODARBOŠANOS un KONTAKTUS. 

Darbus ir jāiesniedz līdz 2014. gada 15. septembrim.
Konkursa darbus vērtēs kompetenta žūrija. Labākie darbi tiks pub

licēti avīzē „Pāvilostas Novada Ziņas”. Žūrijas komisijai ir tiesības veikt 
atlasi un nepieciešamības gadījumā rediģēt iesūtītos tekstus. 

1. Konkursa mērķis:
1.1. Attīstīt dzejotāju radošās spējas.
1.2. Radīt iespēju katram izpaust 
       savu talantu, prasmes un 
       iemaņas dzejoļu rakstīšanā.

2. Konkursa rīkotājs – Pāvilostas bibliotēka.
3. Darbu izvērtēšana – Iesniegtos dzejoļus iz

vērtē žūrija:Ausma Laugale, Inese Reņķe, 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 vērtē

jumā:
6.1. Saistīta valoda.
6.2. Tēlainība.
6.3. Aktualitāte.
6.4. Orģinalitāte.

Pāvilostas bibliotēkas dzejas konkursa „Jaunā dzeja”
NOLIKUMS

Konkurss „Jaunā dzeja”!
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Informācija LAD klientiem!
No 2015. gada  stāsies spēkā izmaiņas Tiešo maksājumu nosacīju-

mos. Ar nākošo gadu tiks ieviestas Zaļināšanas prasības un Kultūrau-
gu dažādošanas prasības, tādēļ lauksaimniekiem plānojot ziemāju sēju 
un nākamā gada laukus, būtu nepieciešams ņemt vērā jaunās prasības. 
Vairāk informācijas par šiem noteikumiem atrodamas LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv

Viens no nākamā gada nosacījumiem ir arī tas, ka tiem, kuri LAD 
platīb maksājumiem  piesaka 10 un vairāk ha, tas obligāti būs jādara elek
troniski, aizpildot platībmaksājumu iesniegumus Elektroniskajā Pieteik
šanās Sistēmā (EPS). Tādēļ lūgums jau laicīgi slēgt līgumus „Par Lauku atbal
sta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.’’

No nākamā gada tiks ieviesta Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma. 
Tas ir:
 Fiksēts ikgadējs maksājums uz saimniecību 500 EUR/gadā;
 Aizstāj tiešo maksājumu standartshēmu atbalstu;
 Pievienoties shēmai varēs tikai vienu reizi – līdz 2015. gada 15. mai

jam, izstāties – jebkurā laikā.
 Jāsaglabā rīcībā to ha skaits, kas bija pievienojoties shēmai;
 Mazie lauksaimnieki atbrīvoti no zaļināšanas prasībām un savstarpē

jās atbilstības kontrolēm un samazinājumiem.
 
Gribu arī atgādināt, ka no 15. maija līdz 15. novembrim ir iespēja 

pieteikties atbalstam par zīdītājgovīm. 
Atbalstu var saņemt par:
 gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas 

šķirnes dzīvnieku; 
 govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas 

Zilā, Šveices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. šķirnes); 
 telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu 

vecumu. 

Likme par vienu dzīvnieku tiek noteikta 101,40 EUR. Iesnieguma veid
lapas ir iespēja saņemt pie manis vai LAD mājaslapā.

Informāciju apkopoja Pāvilostas novada lauku attīstības konsultante 
Anita Šteinberga

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā 
apmērā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Lauku at
balsta dienests jau ir izsūtījis 15 700 vēstules, lai infor
mētu lauksaimniekus.

Pamatā platību maksājumi 2015. gadā sastāvēs no 
divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksā
juma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. 
Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro 
obligāti.

2015. gadā saimniecībām obligāti būs jāievēro zaļi
nāšana, kas sastāv no:

– kultūraugu dažādošanas;
– ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas 

un/vai uzturēšanas;

– esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas 
un ganības) saglabāšanas.

Tuvojas ziemāju sēja, tāpēc ir vērts vērst uzmanību 
uz atsevišķām svarīgām izmaiņām, lai saimniecībā no
drošinātu atbilstošu sējumu struktūru.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties 
pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā, rakstot epastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz 
informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku kon
sultāciju un izglītības centrā.

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000

Platību maksājumu daļa
Tālrunis: 67027850

Kas notiek būvniecībā?
Būvniecības nozarē šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu, tāpēc Liepājas pilsētas un 

apkārtējo novadu darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji tiksies trīspusējā būvniecības 
nozares pārstāvju seminārā, lai identificētu, diskutētu un meklētu risinājumus sasāpēju-
šajām būvniecības nozares problēmām Liepājas pilsētā un novadā, un uzzinātu vairāk par 
aktualitātēm būvniecībā Liepājas novadā.

Latvijas Celtnieku arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju un Liepājas pilsētas domi rī
kos trīspusējo būvniecības nozares pārstāvju semināru  diskusiju „Būvniecība un tās attīstība”, kuras mēr
ķis ir būvnieku informēšana par nākotnes plāniem būvniecības nozarē Liepājas pilsētā un novadā. Būvnieki 
tiksies, lai apspriestu būtiskākās problēmas būvniecības nozarē Liepājas novadā, kā arī izvērtētu iespējas 
ieviest cilvēka cienīga darba iespējas reģionā. Seminārā tiks apskatītas arī aktualitātes publisko iepirkumu 
procesā. 

Semināra laikā tiks organizēta diskusija ar klātesošajiem būvniekiem un valsts iestāžu pārstāvjiem par 
aktualitātēm un situāciju būvniecības darba tirgū Liepājas novadā, par nepieciešamību attīstīt un pilnveidot 
sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem reģionā.  

Laiks: 2014. gada 16. septembris, plkst. 13:00–16:00
Vieta: Liepāja, Promenade Hotel viesnīca, „Hika Spīķera zāle”, Vecā Ostmala 40

12:30 – 13:00 Reģistrācija, pēcpusdienas kafija

13:00 – 13:10 Semināra atklāšana Didzis Jēriņš,
Liepājas domes izpilddirektora vietnieks

13:10 – 13:15 Semināra atklāšana
Ieva Gretere,
Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja 
vietniece

13:15 – 13:20 Semināra atklāšana Normunds Grinbergs,
Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents

13:20 – 13:50 Nozīmīgākie būvobjekti un nākotnē plānotie 
būvobjekti Liepājas pilsētā un novadā

Mārtiņš Ābols,
Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs

13:50 – 14:20 Aktualitātes publisko iepirkumu procesā 
būvniecības nozarē

Monta Oga,
Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā 
departamenta direktora vietniece

14:20 – 14:50 Solidārās atbildības un publisko iepirkumu 
process būvniecības nozarē

Nataļja Mickeviča,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
Eiropas Savienības normatīvo aktu 
un politikas dokumentu eksperte

14:50– 15:00 Reģionālo semināru izvirzīto būvniecības 
nozares jautājumu kopsavilkums

Normunds Grinbergs,
Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents

15:00 – 16:00 Paneļdiskusija par situāciju būvniecības darba tirgū valstī un Liepājas pilsētā un novadā, 
būtiskāko problēmu identificēšana.  

Uz bezmaksas semināru tiek aicināti Liepājas pilsētas un novada būvniecības kompāniju vadītāji, 
pašvaldību un sabiedrisko apvienību atbildīgās personas. Semināram var pieteikties sūtot epastu uz 
adresi: liga@lca.lv

Sagatavoja: 
Līga Kokmane, Latvijas Celtnieku arodbiedrības projektu vadītāja

e-pasts: liga@lca.lv; mob. tālr: +371 27808971

Liepājas nodaļa
aicina pievienoties komandai:

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU/I
Pāvilostas novadā (1 vakance)

Darba pienākumi:
 sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus lauku uzņēmē

jiem un lauku iedzīvotājiem par lauku attīstību un lauku uzņēmējdarbību, 
tai skaitā, par valsts, ES un citiem atbalsta veidiem;
 sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā;
 izvērtēt teritorijas resursus;
 izplatīt aktuālo ar lauku attīstību saistīto informāciju un organizēt 

informatīvās dienas. 

Prasības:
 augstākā vai vidējā profesionālā (lauksaimnieciskā) izglītība;
 izpratne par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un Lat

vijā;
 labas latviešu valodas zināšanas;
 labas datorlietotāja iemaņas;
 iniciatīva, spēja uzņemties atbildību un rast patstāvīgus risinājumus;
 labas komunikācijas spējas; 
 B kategorijas autovadītāja apliecība;
 personīgais transportlīdzeklis.

Mēs piedāvājam:
 darbam atbilstošu atalgojumu;
 mūsdienīgus darba apstākļus;
 atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 profesionālās izaugsmes iespējas. 
 
Pieteikumu un CV lūdzam iesniegt līdz š. g. 19. septembrim.

Mūsu adrese: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Liepājas nodaļa, Bāriņu ielā 15, LV3401; e–pasts: anita.
berzina@llkc.lv; http://www.llkc.lv. Tālrunis uzziņām: 29227465.

Lauksaimnieki saņem informatīvas vēstules 
par zaļināšanas prasībām
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 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē 11. septembrī 

plkst. 16:00 dr. paed. Daiga Kalniņa aicina uz lekcijudis
kusiju „Kā palīdzēt bērnam mācīties?”. 

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 12. septembrī 
plkst.  17:00 12. Saeimas 12. saraksta ZZS deputātu 
kandidāti aicina kopā ar mūziķiem no „Sērkociņa ceha” 
un „Credo” izdziedāt Raimonda Paula dziemas. Ieeja 
bezmaksas.

 Pāvilostas pilsētas stadionā 14. septembrī no 
plkst.  9:00 līdz plkst.  14:00 notiks VISLATVIJAS 
SPĒKA DIENAS PASĀKUMS. Sīkāku info var saņemt 
pie Pāvilostas sporta organizatora Alda Barsukova pa 
tel. 29230995. 

 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 uzkrājušās 
daudz iespaidīgu un profesionālu fotogrāfiju par Pāvilostu 
un tās apkārtni. Vēloties popularizēt labākās no šajos ga
dos 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 Kurze
mes kultūras pārvaldes projektu konkursa, ko apstiprinājusi 
Valsts  Kultūrkapitāla fonda padome, Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” administrētā 
projektu konkursā, projekta „Ceļojoša izstāde „Pāvilosta 
fotogrāfijās”” ietvaros (I.D. Nr. 31/KKP).

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma izstāde 
„JAUNIEGUVUMI SENATNES LIECĪBAS”. No muzeja 
jaunieguvumiem – pēdējo piecu gadu laikā iegūtiem 538 
eksponātiem  – izstādes veidotāji izvēlējās 118 līdz šim 
neparādītus sadzīves un rakstiskos priekšmetus. Izstāde 
ieskicē pagājušā gadsimta 60tos gadus, kad mūziku 
atskaņoja uz platēm koferu patafonos un parādījās pirmie 
melnbaltie televizori. Izstādē apskatāma arī tā laika bufe
te, 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 skatāmi Gun
tas ĢēģeresVilnes (19612007) akvareļi un Kārļa Ģēģera 
(19221992) kokgriezumi. Vairāk lasīt iepriekšējā izdevu
ma numurā.

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc! 
                                                            /A.Āre/

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
septembrī dzimušos 

Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Oļegu GLUŠKOVU, Dzintru KUČINSKENI, Andri CĀBELI, Veroniku LIELJUKSI, 
Ivo MEĻĶI, Atvaru PĒTERMANI, Gintu VAGULI, Jāni ZAĻKALNU, Elvi SILU!

Pilngadniekus – Amandu JONAUSKU, Līgu PĒTERMANI, 
Arvi PĒTERMANI, Sintiju ROLMANI!

MŪŽĪBĀ
BRIGITA TIMOŠKINA 

(07.11.1959.–10.07.2014.) 

ALFONS DREIMANS 
(11.01.1927.–07.08.2014.)

RALFS BEĶERIS 
(19.04.1960.–21.08.2014.)

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 
sniegs 30. septembrī

plkst. 10.30 Vērgales pagasta pārvaldē 

plkst. 11.30 Pāvilostas novada pašvaldībā.

RELIĢISKĀS ZIŅAS
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiek kat

ra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.  13.00. 

Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā notiks 
21. septembrī plkst. 11.00.

  9:00  Pāvilostas novada dome

  9:30  Pāvilostas tirgus laukums

10:00  Pāvilostas PII „Dzintariņš”

10:30  Sakā pie „Pagasta mājas”

10:50  Pāvilostas vidusskola

11:10  Pansionāts (Cīruļu iela 6)

12:50  Vērgales skola

13:15  Vērgales centrs, k/n

14:00  Ziemupe

    15:00  Saraiķi

    15:30   Ploce

    16:30   Rīva

Nedaudz par mums: 
           www.skriverusaldumi.lv 

Sveicam
Elīnu STORĶI un Edgaru TIMOŠKINU 

ar meitas ENIJAS MĀRLIJAS piedzimšanu! 

Mariju PRIEDOLIŅU – 95
Vilmu LUKAŠEVICU – 94

Ievu ŠALMU – 90
Liliju DŪDIŅU – 87
Vēru LIELJUKSI – 87
Faniju SILKALNI – 87
Dzidru REKMANI – 86

Jāni AUSMANI – 85
Almu SMILGU – 85
Ainu BETHERI – 81
Jāni LOSĀNU – 81

Elitu MILZARĀJU – 81
Gunaru OZOLU – 81

Ilmāru RUDZĪTI – 81
Margitu GRASI – 75

Modru PETERLEVIČU – 75
Lidiju UNGURI – 75

Rutu ŪŠI – 75
Zentu JANSONI – 70
Ināru NIEDRU – 65

Elmāru POMERANCI – 65
Ritu ŠIHOVU – 65
Andri RENĶI – 60
Ināru ŠULCI – 60

Andri VOLENBERGU – 60

10. oktobrī
būs iespējams iegādāties
„Skrīveru saldumus”

PĀVILOSTAS  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

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. septembrim.
Rakstus var iesūtīt pa epastu 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 – 1000 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Grafika: Elizabete Priedoliņa, 
Pāvilostas Mākslas skolas 4. kurss
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