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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas
Sirds vārdi Latvijai

Dienas un nedēļas ritot uz priekšu nemanāmi pār
vērtušās rudenī, īstā, konkrētā nešaubīgi stabilā rude
nī. Beidzot ir tapis skaidrs, ka ieilgusī vasara beigusies 
un rudens nu ir atnācis uz palikšanu. Septiņas die
nas nedēļā, skan kā septiņas notis toņkārtā un rit uz 
priekšu, tikai uz priekšu. „Nāk rudens apgleznot Lat
viju, bet nepūlies, necenties tā...” Un varbūt tieši šo
mēnes vairāk kā jebkad mūsos ieskanas šīs dziesmas 
vārdi. Mazliet smeldzīgi, tomēr sirsnīgi. Ne jau tāpat 
vien, jo tie jau vairākus gadu desmitus kalpo kā sirds 
vārdi Latvijai. Ir jābūt pilnīgi bezjūtīgam, lai ne rin
diņa, lai ne nots neaizskartu kaut niecīgāko dvēseles 
stūrīti, izdzirdot šo melodiju, kuru radīja Uldis Sta
bulnieks, šos vārdus, kurus pirms daudziem gadiem 
sacerēja Māra Zālīte. Sacerēja toreiz, kad par Latvijas 
Republiku pat atklāti runāt nedrīkstēja, kad neeksis
tēja 18. novembris kā svētku diena un pret savu gribu 
bijām svešas valsts sastāvā. Tā laika jaunākā paaudze 
īsti nezināja patiesību, bet vecāka gadagājuma ļaudis 
brīvās Latvijas vārdu svētu turēja domās un darbos. 
Bet kas notiek šodien? Jau vairāk kā divdesmit gadus 
dzīvojam atjaunotā brīvā valstī, taču rodas iespaids, 
ka esam kļuvuši pasīvi un vienaldzīgi par Latvijā no
tiekošo, īgņojamies pat par niecīgākajām problēmām. 
Problēmas mēģinām saskatīt tur, kur to nemaz nav un 
vēlamies lai viss notiktu pats no sevis un tiktu iedots 
tāpat. Rodas iespaids, ka sūri grūti izcīnītā brīvība jau 
ir kļuvusi tik ikdienišķa un pašsaprotama, ka liekas, 
to kā gardu ēdienu, esam baudījuši daudzkārt par 
daudz. Vismaz šomēnes uzdosim katrs sev jautājumu, 
kas mums ir Latvija? Atbildes būs dažnedažādas, arī 
ar nosodījuma un sarūgtinājuma pieskaņu. Bet, lai vai 
kā, Latvija ir un paliek mūsu mājas un vieta uz plašās 
pasaules kur vienmēr atgriezties. Lai Jāņa Jaunsud
rabiņa trimdā rakstītie mīlestības vārdi Latvijai liek 
aizmirst visus aizvainojumus, rada sirds siltumu un 
palīdz ienest katrā no mums īstu Latvijas sajūtu!

„Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skais
tāka vārda par šo vārdu, tāpēc nemities to daudzināt, 
nebeidz slavēt šo valsti, kas šo vārdu nes. Gada lai
kiem nākot un ejot – piemini Latviju! Turi Latviju 
dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko 
nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. 
Piemini Latviju!” 

Vita Braže

Pāvilostas novada pašvaldība sveic novada iedzīvotājus 
Lāčplēša dienā un 

Latvijas Republikas dzimšanas dienā!
Pacelsim pie mājām valsts karogus, apliecinot savu piederību mūsu valstij un tautai. 

Turpināsim arī iedibināto tradīciju un ēku logos ieliksim aizdegtas svecītes.

Latvija
Vienkārša, bet skaista. 
Gan māca, gan vieno un baro mūs. 
Šeit ir vieta, kur cilvēku sapņi  
                                   piepildās, 
Kur Saule nekad nenoriet, 
Kur daba nekad neaizmieg, 
Kur krāsas ir viskošākās. 
Tā mūsu Latvija.

Reinis Trofimovs,
Vērgales pamatskolas 9. klases skolnieks

ŠAJÁ NUMURÁ LASIET:

 ¾ Latvijas Valsts svētku
 pasākumi           – 9. lpp.

 ¾ TIC apkopotā statistika   
                                   – 5. lpp.

 ¾ Nozvejas kvotas Baltijas  
 jūrā 2015. gadam  
                                   – 12. lpp.

 ¾ Novembra pasākumu 
  plāns 
                                   – 14. lpp.

Tradicionāli oktobra mēnesī Pāvilostas novada dome 
organizēja aptauju 2014. gada nominācijām. Atbilstoši  
apstiprinātiem noteikumiem, tituls „Goda Novadnieks” 
ir augstākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir 
par sevišķiem nopelniem novada labā. Šogad par „Goda 
Novadnieku 2014” kļuvis bijušais kooperatīvās sabiedrības 
„Vērgale 1” valdes priekšsēdētājs AIVARS GRAVA.

Savukārt titulam „Gada Novadnieks 2014”, kas ir Pāvil ostas 
novada apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu 
kādā pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privāt
uzņēmuma darbā par konkrētu periodu, komisija pēc balsu 
saskaitīšanas un domes atbalsta apstiprināja Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāju ULDI KRISTAPSONU. Arī 
nomināciju „Labais darbs novadam 2014”, kurā tiek izvirzīti 
nominanti un godināti ar Pāvilostas novada apbalvojumu par 
novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, dodot 
pienesumu novadam, nesaņemot par to materiālu atlīdzību, 
saņem domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS. 

Diemžēl jāatzīst, ka balsu nepietiekamības dēļ, kā to 
paredzēja nolikums, šogad Vērgales pagastam izpalika 
nominācijas „Gada Novadnieks 2014” un „Labais darbs nova
dam 2014”.

Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS  svinī
gajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai pasniegs – Edītei LĀCEI, Igoram TARANAM, 
Gaidai AKERFELDEI, Mārai VIŠEMIRSKAI, Irēnai OZOLAI 
un Guntai STANKĒVIČAI.

Vislielākā atsaucība iedzīvotāju vidū bija nominācijai 
„Cilvēks Cilvēkam 2014”, kurā novadnieki izvirzījuši 
kop skaitā 23 savus līdzcilvēkus – Artu BUNKU, Gunu 
VAGOTIŅUVAGULI, Austru VAGOTIŅUVAGULI, Veltu 
CITSKOVSKU, Vitu KANTI, Laimu OZOLU, Guntu ZIT
MANI, Modru RAČI, Mairu BRIEDI, Arti RAIBARTU, Liliju 
LOSĀNI, Irēnu JAUNSKUNGU, Ingūnu KOPŠTĀLI, Kārli 

NOVADU, Guntu Ingrīdu KLEINŠMITI, Vizmu ALSEIKU, 
Ojāru NOVADU, Elīnu un Ēriku BRILJONOKUS, Albertu 
MUCENIEKU, Jāni BETHERU, Aivaru LAUMANI, Ilzi 
JACKĒVIČUVOITKEVIČU un Māru ŠVĪTIŅU.

Nominētos novadniekus godināsim un sveiksim Latvijas 
valsts svētku pasākumos Vērgalē 14. novembrī plkst. 19:00 
un Pāvilostā – 17. novembrī plkst. 15:00.

Paldies visiem, kas atrada laiku un labus vārdus, aizpildot 
anketas un izvirzot novadniekus apbalvojumiem!

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

GADA NOMINĀCIJAS 2014

Luīze Svilpe, Pāvilostas Mākslas skolas 3. kurss
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2014. gada 30. oktobrī Vērgalē notika kārtējā domes sēde 
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes 

deputāti – Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, 
Gints Juriks, Andris Zaļkalns, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmat
vede Inguna Blaubārde, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurča
nova, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne. Domes sēdes darba kārtībā bija izziņots 
31 darba kārtības punkts, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl 
ar 4 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 35 jautājumi.

Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Pā
vilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Pāvilostas novada pašval
dības budžets 2014. gadam”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. Saistošos noteikumus nolēma publicēt pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, uzdeva no
drošināt brīvu pieejamību tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16

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:
1. Pielikums – pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām;

 ¾Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Pāvilostas novada pašvaldības 
nolikums””. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

 ¾Nolēma pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 18 „Par likuma „Par nekustamā īpašuma no
dokli” normu piemērošanu 2015. gadā” projektu. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un 
elektroniskā veidā nolēma nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma saņemšanas nolēma publicēt Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevu
mā un izlikt redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

 ¾Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 27.03.2014. lēmumu (Protokola Nr. 5., 15.§) „Par īpašuma 
atsavināšanu” („Vasarnieki 21”, Ziemupe, Vērgales pagasts Pāvilostas novads).

 ¾Nolēma atlikt 27.03.2014. lēmuma (protokols Nr. 5., 16.§) 3.3. un 3.4. punktu izpildi, līdz persona 
būs īpašumtiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

 ¾Piešķīra finansējumu 1201,32 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 2.–4. klašu deju ko
lektīva tautas tērpu izgatavošanai; piešķīra finansējumu 17 996,84 EUR apmērā Vērgales pagasta pār
valdei, izdevumu segšanai dzīvojamās mājas Ploce 23 jumta vienkāršās renovācijas darbu veikšanai. 
Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta neparedzēto izdevumu sadaļas.

 ¾Noraidīja nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” lūgumu 2015. gadā pašvaldības budžetā paredzēt 
atbalstu nodibinājuma projektam. 

 ¾Piešķīra finansējumu 585,89 EUR apmērā biedrībai „Vērgalīte” projekta „Pie jūriņas maliņā” reali
zēšanai. Finansējumu iekļaut 2015. gada budžeta projektā un pārskaitīt pēc 2015. gada budžeta projekta 
apstiprināšanas. Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta projektu sadaļas.

 ¾Nolēma veikt grozījumus un izteikt jaunā redakcijā:

1. Pāvilostas novada domes 2013. gada 29. augusta lēmuma Nr. 5., 7.§ Par sakaru pakalpojumu limi
tu noteikšanu 2. punkta tabulas 20. punktu:

20. Pāvilostas mākslas skola

20.1. Zane ENIŅA
6 34 98435 7,11 EUR
26267977* 4,27 EUR 

* numurs reģistrēts uz lietotāju vārda     

2. Pāvilostas novada domes 2013. gada 29. augusta lēmuma Nr. 5., 8.§ Par degvielas limitu noteikša
nu Degvielas limitu tabulas 15.1. punktu:

15. Pāvilostas mākslas skola
15.1. Direktore Zane ENIŅA 450 l

 ¾Atcēla iepriekšējo Pāvilostas novada TIC līdzšinējo darba laiku un apstiprināja  no 2014. gada 
1. oktobra Pāvilostas novada  TIC  šādu darba laiku:

  1. oktobris – 31. marts
 Pirmdiena – piektdiena plkst. 7:45–19:00

Kods Koda nosaukums  Plāns Groz. 
30,10.14.

Plāns ar 
gr.

01.000 Vispārējie valdības dienesti  472 605 23 993 496598
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu darbība 305 431 17 997 323428
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi  103 474 2 996 106470

01.800 Vispārēja rakstura transferti no v. budž. pašv.
budžetam 63 700 3 000 66700

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 590 915 -19 185 571730
04.100 Vispārējā ekonomiska, komerciāla un nod. darbība 33 480 1 808 35288
04.200 Lauksaimniecība (zemkopība), zivsaimniecība 34 914 2 000 36914
04.500 Transports 157 033 6 700 163 733
04.700 Citas nozares 338 517 -27 693 310824
04.900 Pārējā citur neklasificēta   ekonomiskā darbība 26 971 -2 000 24971

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 315 438 0 315438
08.100 Sporta iestādes 60701 60701
08.200 Kultūra 254737 254737
09.000 Izglītība 1183156 8626 1191782
09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms 323569 8626 332195
09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība  761989   761989
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  97598   97598
10.000 Sociālā aizsardzība 172 321 -3 000 169 321
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 172 321 -3 000 169321

KOPĀ  IZDEVUMI: 2 919 122 10 434 2 929 556
IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA     0

            PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 2 919 122 10 434 2929556

Kodi Rādītāji Plāns Groz. 
30, 10, 14

Plāns ar 
gr.

1000 Atlīdzība 1 457 598 40 893 1 498 491
1100 Darba samaksa 1153451 7355 1160806
1110 Darba samaksa 1086741 7409 1094150
1140 Piemaksas un prēmijas 17007 271 17278
1150 Atalgojums fiz. personām 48118 -359 47759
1170 Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1585 34 1619
1200 Darba devēja vsaoi, sociāla rakstura pab., komp. 304147 33538 337685

1210 Valsts soc. apdroš. oblig. iemaksas – 23,59% 304147 33538 337685
2000 Preces un pakalpojumi 1144963 -53251 1074586
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 4453 77 4530
2200 Pakalpojumi 852586 -63921 788665
2210 Pasta, telefonu un citu sakaru pakalpojumi 28286 -454 27832
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 211714 -13299 198415
2230 Ar iestādes darb. un f-ju nodroš. saistītie pakalp. 130146 8224 138370

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pak. 152576 1151 153727
2250 Inform. tehnoloģijas pakalpojumi 22908 2389 25297
2260 Īre un noma 10881 1422 12303
2270 Citi pakalpojumi 296075 -63354 232721

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja pr.  
inventārs 266578 9528 276106

2310 Biroja preces un inventārs 34904 -327 34577
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 96081 1001 97082

2340 Zāles, ķimikālijas, lab. preces, med. ierīces, 
instrumenti 1238 -150 1088

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas mat. 44316 2670 46986
2360 Pašvald. aprūpē un apgādē esošo pers. uzturēšana 61530 4533 66063
2370 Mācību līdzekļi un materiāli 9679 0 9679
2390 Pārējās preces 18830 1801 20631
2400 Grāmatas un žurnāli 5285   5285
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 16061 1065 17126
2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 16061 1065 17126
4000 Procentu izdevumi 0 0 0
4300 Pārējo % maksājumi 0 0 0
4311 Pašvaldību budžetu % maksājumi VK 0 0 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 178142 27380 205522
5120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes u.c. 110   110
5200 Pamatlīdzekļi 178032 27380 205412
5210 Zeme, ēkas un būves 8362 0 8362
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 0 0
5230 Pārējie pamatlīdzekļi 52169 3386 55555
5240 PL izveidošana un nepabeigtā celtniecība 31822 48582 80404
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 85679 -24588 61091
6000 Sociālie pabalsti 103177 -9088 94089
6200 Sociālie pabalsti naudā 53304 -4338 48966
6240 Valsts nodarbinātības pabalsti naudā 8413 1808 10221
6250 Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem 17515 0 17515
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 11721 -3000 8721
6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 6403 0 6403
6290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 9252 -3146 6106
6300 Sociālie pabalsti natūrā 11667 -5000 6667
6400 Pārējie pabalsti 38206 250 38456
7000 Transferti, dot. un mērķdot. pašvaldībām 35242 4500 39742
7200 Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti 35242 4500 39742

I Z D E V U M I   2 919 122 10 434 2 929 556

2. Pielikums – pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām funkcijām. 
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  Sestdiena – svētdiena plkst. 7:45–16:00
   1. aprīlis – 24. jūnijs
  Pirmdiena – piektdiena plkst. 7:45–19:30

  Sestdiena – svētdiena plkst. 7:45–16:00
 25. jūnijs – 15. augusts
  Pirmdiena – svētdiena plkst. 7:30–21:00
 16. augusts – 30. septembris
  Pirmdiena – piektdiena plkst. 7:45–19:30
  Sestdiena – svētdiena plkst. 7:45–16:00

 ¾Apstiprināja Pāvilostas Mūzikas skolas nolikumu jaunā redakcijā.
 ¾Apstiprināja Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.–2020. gadam (turp

māk – plāns) attiecībā uz Pašvaldības teritoriju. Noteica, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga 
SIA „Liepājas RAS”. SIA „Liepājas RAS” uzdeva sagatavot un SIA „Liepājas RAS” valdes priekšsēdētā
jam iesniegt noteiktā kārtībā Pašvaldībā informatīvu ziņojumu – par plāna izpildi 2014. un 2015. gadā – 
līdz 2016. gada 1. jūlijam; par plāna izpildi 2016., 2017. un 2018. gadā – līdz 2019. gada 1. jūlijam; par 
plāna izpildi 2019. un 2020. gadā – līdz 2021. gada 1.  jūlijam.

 ¾Nolēma uzsākt Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030. gadam izstrādi. Par 
Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030. gadam izstrādes vadītāju apstiprināja 
Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri. Apstiprināja darba uzdevumu un 
darba izstrādes termiņus Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.–2030. gadam. Pazi
ņojumu par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu uzdeva publicēt paš
valdības mājas lapā www.pavilosta.lv un informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”. Lēmumu 
par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes plānošanas 
reģionam. 

 ¾ Pāvilostas novada domes medību koordinācijas komisijas sastāvā nolēma apstiprināt meža īpaš
nieku apvienības – pārstāvi Uldi Ozolu.

 ¾ Nolēma neatcelt nokavējuma naudu personai par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
 ¾ Piekrita nekustamā īpašuma „OŠI” sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes 

vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Meža oši”, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads. 
Atdalītajai zemes vienībai platībā 16,9 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 ¾ Piekrita nekustamā īpašuma „ARĀJI” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes 
vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Mežarāji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
Atdalītajai zemes vienībai platībā 5,08 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 ¾ Piekrita nekustamā īpašuma „TUNDRAS”  sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā 
zemes vienības, atdalītajām  zemes vienībām  piešķirt nosaukumu  „Taigas”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajām zemes vienībām platībā 6,5 ha  un platībā 4,0 ha  noteikt nekustamā īpašuma lieto
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 ¾ Piekrita nekustamā īpašuma „PAGASTA MEŽI” sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot 
no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt „Dzenīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
Atdalītajai zemes vienībai platībā 46,07 ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 ¾ Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pagasta meži”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads. Apstiprināja darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to nolēma ap
stiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam.

 ¾ Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Eglaines”, Vērgales pagasts, Pāvil
ostas novads. Apstiprināja darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to nolēma apstipri
nāt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam.

 ¾ Nolēma piešķirt adreses/nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala Nr. Platība
ha Adrese/ Nosaukums NĪLMK

Atbilstība 
teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 1 14,4

Saglabāt nosaukumu 
„Māliņi”, Vērgales pag., Pāvilostas nov. 
Dzīvojamai ēkai – drupas un kūtij 
saglabāt adresi „Māliņi”, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov. Adreses klasifikatora 
kods 104074762

0101

Zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2 15,8 Piešķirt nosaukumu „Mālkalni”, 

Vērgales pagasts,  Pāvilostas novads. 0101 

Zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

 ¾ Anulēja zemes nomas līgumu vienai personai. Noslēdza zemes nomas līgumu uz desmit gadiem 
citai personai uz zemes lietojumu „Druvas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Zemes nomas maksu 
gadā noteikt 0,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Uzdeva nomniekam papildus zemes nomas maksai 
iznomātājam samaksāt LR likumos noteiktos nodokļus. Nolēma ierakstīt Vērgales pagasta zemesgrā
matā zemes lietojumu „Druvas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz pašvaldības vārda. Pēc ierak
stīšanas Vērgales pagasta zemesgrāmatā uzdeva lemt par zemes lietojuma „Druvas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads atsavināšanu.
¾ Piešķīra dzīvojamai mājai, saimniecības ēkai ar garāžu un šķūnim, kuri atrodas uz zemes gabala 

„Lazdāji”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā adresi „Lazdāji”, Vērgales  pagasts, Pāvil ostas novads, 
LV3463.

 ¾ Atklāti balsojot „PAR” 7 deputātiem, „PRET” – 1 deputātam un „ATTURAS” – 1 deputātam, 
Pāvilostas novada dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem nekustamā īpašuma „Pagasta meži”, Vērgales 
pag., Pāvilostas novads, zemes vienības daļu platībā 10,0 ha. Zemes nomas maksu gadā noteica 3,0% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Uzdeva nomniekam papildus nomas maksai iznomātājam sa
maksāt LR likumos noteiktos nodokļus. Uzdeva pašvaldības juridisko pakalpojumu sniedzējam SIA 
„OZA” līdz 12.11.2014. sagatavot zemes nomas līguma projektu, kas pēc elektroniskas saskaņošanas ar 
SIA „Cerība resnīšiem” apstiprināms kārtējā domes sēdē. Papildus līgumā nolēma norādīt visus iero
bežojumus un aizliegumus, kas jāievēro apsaimniekojot Ziemupes dabas lieguma teritoriju. Uzdeva 
SIA „Cerība resnīšiem” iesniegt biznesa plānu par iznomāto platību, kuru pievienojama pie nomas 
līguma. 

 ¾ Nolēma slēgt uz 5 gadiem  nomas līgumu uz nekustamā īpašuma „Stallīši”, Vērgales pagasts, Pā
vilostas novads nedzīvojamām telpām nr. 19 un nr. 20. Nomas maksu par telpām noteikt par 7,00 euro 
gadā. Uzdeva papildus nomas maksai nomniekam samaksāt iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli 
un SIA „Vērgales komunālā saimniecībai” par izlietoto elektroenerģiju un ūdeni.

 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pan-
tu, Gatis Brēdiķis lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma pagarināt nomas līgumu par Ziemupes 

jūrmalas stāvlaukuma nomu no 2015. gada 18. maija līdz 2018. gada 17. maijam.
 ¾ Ar 2014. gada 31. oktobri nolēma izbeigt personai īres tiesības uz dzīvokli Nr. 7 „Rīvas 1”, Rīvas, 

Sakas pagastā, Pāvilostas novadā un līdz 2014. gada 30. novembrim uzdeva samaksāt nekustamā īpašu
ma nodokli un nomaksāt parādu SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”. 

 ¾ Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
Dace Bērzniece lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  Nolēma izdarīt grozījumus protokolā, samazinot zve
jas limitu šādām personām, kuras nav sākušas izmantot piešķirto zvejas rīku skaita limitu no lēmuma 
paziņošanas brīža:

•	 Vienai pers. – esošo zivju tīkla limitu 1 samazināt līdz 0,  esošo mencu kvotu 33 samazināt 
līdz 0;

•	 Vienai pers. – esošo zivju tīkla limitu 1 samazināt līdz 0,  esošo reņģu tīkla limitu 1 samazināt līdz 
0, esošo 100 zivju āķu limitu samazināt līdz 0, esošo mencu kvotu 32 samazināt līdz 0.

 ¾ Abpusēji vienojoties, izbeidza ar  vienu personu 15.01.2014. noslēgto līgumu Nr. 59.2014. ar lē
muma pieņemšanas brīdi.

 ¾ Abpusēji vienojoties izbeigt ar  vienu personu 21.01.2014. noslēgto līgumu Nr. 63/2014. ar lēmu
ma pieņemšanas brīdi.

 ¾ Atturoties domes priekšsēdētājam U. Kristapsonam, nolēma apstiprināt Pāvilostas novada domes 
izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.10.2014. sēdes  protokolu un piešķirt apbalvojumus šādās 
nominācijās:

•	 Titulu „Goda novadnieks” piešķīra Aivaram GRAVAM;
•	 Titulu „Gada novadnieks” piešķīra Uldim KRISTAPSONAM; 
•	 Titulu „Labais darbs novadam” piešķīra Uldim KRISTAPSONAM;
•	 Titulu „Cilvēks Cilvēkam” piešķīra Artai BUNKAI, Austrai VAGOTIŅAIVAGULEI, Gunai 

VAGOTIŅAIVAGULEI, Veltai CITSKOVSKAI, Vitai KANTEI, Laimai OZOLAI, Guntai ZITMA
NEI, Modrai RAČEI, Mairai BRIEDEI, Artim RAIBARTAM, Lilijai LOSĀNEI, Ingūnai KOPŠTĀLEI, 
Kārlim NOVADAM, Guntai Ingrīdai KLEINŠMITEI, Vizmai ALSEIKAI, Ojāram NOVADAM, Elīnai 
un Ērikam BRILJONOKIEM, Albertam MUCENIEKAM, Jānim BETHERAM, Aivaram LAUMANIM, 
Ilzei JACKĒVIČAIVOITKEVIČAI, Mārai ŠVĪTIŅAI un Irēnai JAUNSKUNGAI;

•	 Piešķīra „Pateicības” Edītei LĀCEI, Igoram TARANAM, Gaidai AKERFELDEI, Mārai VIŠE
MIRSKAI, Irēnai OZOLAI un Guntai STANKĒVIČAI.

Piešķīra naudas dāvinājumus:
•	 titula GODA NOVADNIEKS saņēmējam – 100,00 EUR apmērā;
•	 titula GADA NOVADNIEKS saņēmējam – 75,00 EUR apmērā;
•	 nominācija „LABAIS DARBS NOVADAM” saņēmējam – 35,00 EUR apmērā;
•	 pateicības saņēmējam – 15,00 EUR apmērā.
Finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta koda Nr. 04.740 – vairāku mērķu attīstības projektu 

līdzekļiem.
 ¾ Nolēma apliecināt, ka Pāvilostas pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes reformas process. Apstip

rināja pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi Pāvil
ostas pilsētā. Nolēma lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabineta rīkojuma 
projektu par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā.

 ¾ Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziņojumu par administrācijas 
un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2014. gada 20. novembrī.
Nākamā domes sēde plānota 2014. gada 27. novembrī.

Informāciju sagatavoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova

PAR PĀVILOSTAS NOVADA 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS 
2015.–2030. GADAM IZSTRĀDI

Ar 2014. gada 30. oktobra Pāvilostas novada domes sēdes lēmumu 
(protokols 16., 14.paragrāfs) Pāvilostas novada pašvaldība uzsāk Pāvi-
lostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030. gadam 
izstrādi. Par izstrādes vadītāju no pašvaldības puses ir apstiprināta pro
jektu koordinatore Vizma Ģēģere.

Ir apstiprināts darba uzdevums, kurā noteikti stratēģijas izstrādes iz
pildes termiņi: 

– redakcijas izstāde – līdz 2015. gada 15. februārim, 

– publiskā apspriešana – 2015. gada februāris – marts, 

– saskaņošana ar Kurzemes plānošanas reģionu līdz 2015. gada aprī
lim, 

– gala redakcijas izstrāde – līdz 2015. gada maijam, 

– Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas 
apstiprināšana domes sēdē – 2015. gada maijā.

Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.–2030. gadam 
kalpos kā pamatdokuments finansējuma piesaistei no ES un citiem fon
diem un programmām jaunajā plānošanas periodā. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
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2014. gada  NOVEMBRISdomes ziņas

APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 28.08.2014.

sēdes protokolu Nr.14., 17.§

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12

PĀVILOSTAS NOVADA 
ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti  saskaņā  ar LR likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 2., 4., 6. apakšpunktiem

I. 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 pārkāpumus kā arī veicināt iedzīvotāju ap
zinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.

2. Par Pāvilostas novada domes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu personas sauca
mas pie administratīvas atbildības saskaņā ar šiem noteikumiem.

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

4. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lie
tas un uzlikt administratīvos sodus par Pāvilostas novada domes izdoto saistošo noteikumu 
pārkāpumiem ir tiesīga Pāvilostas novada pašvaldības policija un citas Latvijas Administra
tīvā pārkāpumu kodeksā (turpmāk – Latvijas APK) norādītās institūcijas un pilnvarotās per
sonas (turpmāk tekstā – amatpersonas).

5. Gadījumos, kad atbildību par šajos noteikumos 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).

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

7. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos aktos noteiktajā 
procesuālajā kārtībā.

II. TERITORIJAS APBŪVES UN UZTURĒŠANAS 
NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

8. Ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu izvietošanas noteikumu neievērošana.
8.1. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās 

vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, juridis-
kajām personām – līdz EUR 140; 

8.2. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos notei
kumos noteiktajā kārtībā izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140.

9. Īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzkopšana un uzturēšana. 
9.1. Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot 

sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) neuztu
rēšanu 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 invali
ditātes 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;

9.2. Par žoga neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsaka brīdināju-
mu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 250, juridiskajām personām – līdz 
EUR 500.

9.3. Par ēku kāpņu telpu, apstādījumu, lokālo kanalizācijas sistēmu, zālāju, ietvju netīrīša
nu – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 95, juridiska-
jām personām – līdz EUR 210;

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

9.5. 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 bīsta
mās vietas  vai veikti citi atbilstoši drošības pasākumi – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140;

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

9.7. Par citiem Pāvilostas novada Teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteiku
mu pārkāpumiem – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 200, juridiskajām personām – līdz EUR 500.

III.  PUBLISKĀ LIETOŠANĀ 
ESOŠO MEŽU UN ŪDEŅU LIETOŠANAS,

PILSĒTAS ZAĻUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN 
AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

10. Publisko mežu, parku, zaļumstādījumu un pludmales lietošanas pārkāpumi.
10.1. Par pilsētas zaļās zonas bojāšanu vai izmantošanu neparedzētiem mērķiem (automa

šīnu novietošanu, ugunskura kurināšana, zāles dedzināšana, pārvietošanās ar automašīnu pa 
zaļās zonas gājēju celiņiem) – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām perso-
nām līdz EUR 350, juridiskajām personām – līdz EUR 710;

10.2. 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;

10.3. 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; 

10.4. Par telts celšanu publiski pieejamās vietās (skvēros, parkos), izņemot telts celšanu 
tam paredzētajās vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 100 juridiskajām personām – līdz  EUR 250. 

11. 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 fiziska-
jām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140.

12. 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.

IV.  SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI UN CITI PĀRKĀPUMI
13. Ielas, laukumi un citas sabiedriskās vietas. 
13.1. Par sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas 

sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 210;
13.2. Par ietvju kaisīšanu ar izdedžiem, sāli, un citām piegružojušām vielām sniega vai 

ledus nenotīrīšanai no ietvēm – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām perso-
nām līdz EUR 140, juridiskajām personām – līdz EUR 210.

13.3. Par braukšanu ar mehāniskiem transportlīdzekļiem Pāvilostas pilsētas stadiona teri
torijā – uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 10 līdz EUR 200, juridiskām personām 
no EUR 10 līdz EUR 350.

13.4. Par automašīnu, citu transportu līdzekļu un peldlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko 
apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140. 

V.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 15. oktobri.
15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pāvilostas novada domes 

2014. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 9 „Pāvilostas novada administratīvās atbildī
bas noteikumi”. 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
Pašvaldība oktobra mēnesī atteicās no pirmpirkuma 

tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem:

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

1. „Akmeņi”, Vērgales pagastā – 6,1 ha platībā
2. „Lapsenes”, Vērgales pagastā – 1,96 ha platībā
3. „Kļavas”, Sakas pagastā – 1,38 ha platībā
4. „Misiņi”, Vērgales pagastā – 10,05 ha platībā
5. „Evitas”, Sakas pagastā – 4,85 ha platībā
6. „Saraiķu Jaunzemji”, Vērgales pagastā – 3,13 ha platībā

PAR DARBA DIENAS PĀRCELŠANU
Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka no Pāvilostas novada pašval

dības budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba 
nedēļa, tiks pārcelta darba diena no pirmdienas, 2014. gada 17. novem-
bra, uz sestdienu, 2014. gada 22. novembri.

Paula Pelnēna, Pāvilostas Mākslas skolas 4. kurss
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NOTIKUMI

Oktobrī pašvaldības policija veica šādus 
darbus: pie Rudupes iztekas tika atrastas trīs 
beigtas mežacūkas, informējām medniekus 
un veterināro dienestu; ar redzamiem mie
sas bojājumiem ātrai palīdzībai tika nodots 
Pāvilostā piekauts vīrietis, par atgadījumu 
ziņots Valsts policijai; kopā ar Pāvilostas no
vada bāriņtiesu tika veikta Pāvilostas nova
da nelabvēlīgo ģimeņu apsekošana Stembrē; 
sastādīts protokolspaziņojums par auto
mašīnas atrašanos Baltijas jūras piekrastes 
krasta aizsargjoslā; tika nodzēsts ugunskurs, 
kas dedzināts būves tuvumā; skaļai cilvēku 

kompānijai Pāvilostā aizrādīts par nakts
miera traucēšanu; Pāvilostā divi vīrieši, kas 
bija stiprā alkoholiskā reibuma stāvoklī, tika 
nogādāti mājās, Vērgalē vienam dzērājam sa
stādīts administratīvā pārkāpuma protokols; 
atvērto durvju dienā zvērsaimniecībā Plocē 
tika nodrošināta kārtība, pārkāpumi netika 
konstatēti; Parka ielā Pāvilostā tika atrasts 
beigts buks, par notikumu informējām mež
zini; Zaļkalna mežā atrasts nesprādzis lādiņš, 
informācija nodota Valsts policijai.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2014. gada oktobrī

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2014. gada 16. oktobra 
sēdē izskatīja 1 administratīvā pārkāpuma lietu par iebraukšanu ar automašīnu 
kāpu zonā. Persona sodīta ar naudas sodu 30 EUR apmērā. 

Liene Vaškus, 
Pāvilostas novada pašvaldības lietvede

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

•	 Vērgales pamatskolas fasādes darbi rit pēc iecerētā plāna un plānojas, ka darbi varētu 
beigties decembrī.

•	 21. oktobrī Vērgales muzeju apmeklēja akreditācijas komisija. Latvijas Republikas 
Muzeju likums nosaka, ka valsts un pašvaldību muzejiem jāakreditējas. Akreditācija tiek 
veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām 
orientētu muzeju darbību. Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, pēc kura 
tiek piešķirts valsts atzīts, jeb akreditēta muzeja statuss. Vērgales muzejā ieradās komisija no 
Rīgas 4 cilvēku sastāvā, piedalījās arī pašvaldības pārstāvji – Silvija Leja un Uldis Kristapsons. 
Šī gada nogalē būs zināmi vērtēšanas rezultāti.

•	 24. oktobrī Vērgales bērnudārza „Kastanītis” lielāko bērnu grupiņa un skolotājas cie
mojās atvērto durvju dienā Ploces kažokzvēru fermā.

•	 Pāvilostas vidusskolas 1. un 2. klase (15 bērni) ar 6. novembri sāka apmeklēt Liepājas 
Olimpiskā centra peldbaseinu.

•	 7. novembrī notika Pāvilostas vidusskolas akreditācija, bet 19. decembrī akreditāci
jas process paredzēts Pāvilostas Mūzikas skolai.

•	 Vērgales bērnudārzs „Kastanītis” ir iesaistījies programmā „Erasmus”. Kopā šajā 
programmā darbosies piecas valstis – Latvija, Ungārija, Turcija, Bulgārija un Rumānija. 
9. novembrī „Kastanīša” pārstāvji devās uz pirmo satikšanās vizīti Rumānijā.

•	 No 10.–16. novembrim Pāvilostas novada bibliotēkās notiks „Ziemeļvalstu biblio-
tēku nedēļa”, kurā šogad izvirzīta tēma „Troļļi Ziemeļos”. Pasākumu laikā apmeklētājiem būs 
iespēja veidot un izkrāsot pašiem savus troļļus.

•	 26. novembrī Durbē paredzēta bijušā Liepājas rajona muzeju un krātuvju pārstāvju 
tikšanās.

•	 19. novembrī Pāvilostas pirmsskolā „Dzintariņš” viesosies Liepājas Leļļu teātris ar iz-
rādi „Pifa piedzīvojumi”.

Oktobra mēnesī 23 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pa
matpabalsts, 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts 
vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 8 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 3 daudzbērnu 
ģimeņu bērniem piešķirts atvieglojums 3 bērnu ēdināšanai, 1 personai pieņemts lēmums par 
sociālā pakalpojuma nepieciešamību no valsts budžeta līdzekļiem.

Sociālā dienesta darbinieki 22. oktobrī apmeklēja Labklājības ministrijas organizēto in
formatīvo sanāksmi Kurzemes reģionā. Diskusijas notika par grozījumiem Sociālo pakal
pojumu un sociālās palīdzības likumā, par aktuālām problēmām un sociālā darba attīstības 
virzieniem.

11. novembrī, par godu Latvijas sociālo darbinieku dienai, sociālā dienesta darbinieki no
lēmuši apmeklēt svinīgu pasākumu Vaiņodes novadā.

Sociālā dienesta vadītāja gādājusi par sveicienu sociālā dienesta darbiniekiem un vērš dar
binieku un citu sabiedrības locekļu uzmanību uz sociālo un ekonomisko krīzi, kuru jārisina, 
veicinot vienlīdzību un taisnīgumu, radot apstākļus ilgtspējīgas dzīves nodrošināšanai, veici
not līdzdalību, cienot dažādību un vienojot cilvēkus. 

Novēlu sociālā dienesta darbiniekiem izturību, neatlaidību, mērķtiecību, rīcībspēju un 
gandarījumu, darbojoties sociālā darba nozarē!

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Pāvilostas novada 
Tūrisma informācijas centra statistika 

par 2014. gada trīs ceturkšņiem
Veiksmīgi aizritējusi šī gada aktīvā tūrisma sezona.  Ja pagājušajā gadā varējām teikt, ka 

2013. gads bijis veiksmīgākais gads apmeklētāju skaita ziņā, kopš tiek veikta statistikas uz
skaite, tad šogad varam teikt to pašu par 2014. gadu. Tūrisma informācijas centra apkopotie 
dati rāda, ka 2014. gada 9 mēnešos Pāvilostas novada TIC kopā apkalpoti 14009 apmeklētāji, 
t.sk.  13184 klātienē TIC, 719 telefoniski, 106 pa epastu.  TIC apmeklētāju skaits salīdzinot 
ar 2013. gadu pieaudzis par 1136 apmeklētājiem. Salīdzinoši pa gadiem apmeklētāju skaits 
attēlots 1. attēlā.

1. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits (datus skat. 1. tabulā pielikumā)

Vislielākais apmeklētāju pieplūdums bijis jūlijā, kas skaidrojams ar Zvejnieksvētkiem un 
jauno festivālu „Zaļais stars”, kā arī pateicīgajiem laika apstākļiem atpūtai pie jūras. Apmek
lētāju skaits jūlijā pieaudzis par 1298 apmeklētājiem. Lielākoties apmeklētāju skaits pieaudzis 
katrā mēnesī, nedaudz samazinājies martā.

Situācija nedaudz pamainījusies attiecībā uz ārvalstu tūristu TOP3 valstīm. Pagājušajā 
gadā visvairāk ārvalstu tūristu bija no Lietuvas, otrajā vietā ierindojās Vācija un trešajā vietā – 
Krievija. Šogad TIC apmeklējuši 1005 apmeklētāji no Vācijas, 701 apmeklētājs no Lietuvas, 
un 165 apmeklētāji no Krievijas. Kopumā uz septembra beigām vērojams Lietuvas tūristu 
samazinājums, salīdzinot ar pagājušo gadu.

Šogad aktīvākajā tūrisma sezonas periodā, no 25. jūnija līdz 15. augustam Tūrisma in
formācijas centrs strādāja katru dienu līdz 21:00. Šādu darba laiku noteikti saglabāsim arī 
turpmāk, jo apmeklētāju uzskaite parāda, ka apmeklētāji ierodas un meklē informāciju arī 
pašā vakarā.

Kā jaunums šogad bija Pāvilostas novada viesu aptaujas anketas, kuras tika izstrādātas pēc 
tūrisma uzņēmēju ierosinājuma. Kopumā TIC tika aizpildītas 22 anketas. Īss apkopojums par 
anketām ir sekojošs – lielākā daļa no respondentiem Pāvilostas novadu apmeklē jau atkārtoti 
un pavada šeit 1–3 dienas vasarā. Kā galvenais apmeklējuma mērķis tiek minēts atpūta pie jū
ras. Informācija tiek iegūta interneta vidē, kā arī no draugiem un paziņām. Respondenti aug
stu novērtē Pāvilostas novada sakoptību un neskarto dabu, klusumu, mieru un baltās smilšu 
pludmales. Kā negatīvais minēts, suņu atrašanās pludmales zonā. Visi aptaujas respondenti 
atbildējuši, ka ceļo kopā ar ģimeni vai draugiem un plāno atgriezties atkārtoti.

Sīkāku informācijas apkopo
jumu par statistiku un aptaujas 
anketām varēsiet lasīt „Pāvil
ostas Novada Ziņas” janvāra 
izdevumā un www.pavilosta.lv 
2015. gada sākumā.

Pāvilostas novada 
TIC vadītājas pienākumu 

izpildītāja
Arita Brūkle

Pāvilostā viesojas Tūrisma informācijas 
centru pārstāvji no Latgales

24. oktobrī Pāvilostā viesojās 13 Tūrisma informācijas centru pārstāvji no Latgales reģio
na. Pieredzes apmaiņas brauciens tika rīkots, lai klātienē iepazītu Kurzemes piedāvājumu 
un tiktos ar tūrisma uzņēmējiem. Triju dienu braucienā  tika apmeklēts Ķemeru nacionālais 
parks, Kuldīgas pilsēta un apkārtne, Alsungā cepti sklandrauši. Pāvilostā Latgales kolēģi tikās 
ar Pāvilosta Marina pārstāvi Arti Raibartu, kurš pastāstīja par uzņēmumu un tā piedāvājumu 
pilsētas viesiem, kā arī parādīja kempingu un jahtu piestātni. Turpinājumā grupa devās uz 
Pāvilostas novadpētniecības muzeju, kur muzeja vadītāja Irina Kurčanova iepazīstināja ar 
pilsētas vēsturi un kultūras mantojumu. No Pāvilostas brauciens turpinājās uz Grobiņu. Vie
sošanās noslēgumā, saņēmām pozitīvas atsauksmes par plašo tūrisma piedāvājumu novadā, 
kā arī par skaistajiem dabas skatiem.

Pāvilostas novada TIC
vadītājas pienākumu izpildītāja

Arita Brūkle

ĪSZIŅAS

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Marta Zamarīte, 
Pāvilostas Mākslas skolas 2. kurss
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AKTUALITĀTES 
BIEDRĪBĀ „NILA”

Lekcija par Eiropas Brīvprātīgo darbu
Plānotā vizītē uz biedrības „No idejas līdz attīstībai” tel

pām ciemos ieradās lektori Žigimants un Līga Krēsliņi, kā arī 
brīvprātīgā Givanna Perez. 

Žigimants un Līga pārstāv biedrību „Liepājas Jaunie Va
nagi” un ieradās Pāvilostā, lai novadītu nodarbības Pāvilostas 
jauniešiem un pastāstītu – Kas tad īsti ir Eiropas Brīvprātīgais 
darbs? Kā kļūt par brīvprātīgo? Kā izmantot EBD piešķirtās 
iespējas? Un vēl daudzas citas nianses, kas jāzina ikvienam 
jaunietim par Eiropas Brīvprātīgo darbu.

Nodarbību laikā jaunieši izspēlēja nelielu simulācijas spē
li – Iedomājies, ka tu esi brīvprātīgais… Uz kuru valsti tu vē
lētos doties? Un kāpēc?

Pēc nodarbībām jaunieši atzina, ka pirms šīm nodarbībām 
nemaz nav zinājuši par visām šīm Eiropas un pasaules piedā
vātajām iespējām. 

Biedrības „No idejas līdz attīstībai”
pārstāvji tiekas ar iedzīvotājiem

Bērnudārza vecāku komitejas sēde tika organizēta bied
rības telpās, kā apliecinājums tam, ka biedrības telpas ir 
atvērtas ne tikai bērniem un jauniešiem, kur pavadīt brī
vo laiku, bet arī, lai organizētu citas aktivitātes. Komitejas 
sēdes laikā biedrības pārstāve Sintija Spriņģe informēja sē
des dalībniekus par biedrības darbu un ikdienu, un aicināja 
klātesošos piedalīties biedrības organizētajos pasākumos 
un aktivitātēs.

Sintija Spriņģe
EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai” projekts „Radi dzīvi pats”, 

līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/084/009
Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, 

Latvijas valsts, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Pāvilostnieki piedalās apmācībās
Apmācību mērķis bija veicināt labās prakses apmaiņu 

starp jauniešu centru darbiniekiem, sniedzot atbalstu sav
starpējās sadarbības veidošanā. To laikā ar kolēģiem no 
Kurzemes NVO centra, no Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Bro
cēniem, Valdemārpils un Stendes meklējām atbildes uz sa
darbības nozīmi resursu piesaistē, kā arī kopīgi strādājām pie 
sadarbības vajadzību apzināšanas un plānošanas,  diskutējām 
kā veicināt jauniešu centru pieredzes apmaiņu reģiona ietva
ros, kā attīstīt jauniešu centru kopējās sadarbības iespējas, 
atbalstīt jauniešu centrus mērķu sasniegšanā, kā arī centā
mies vienoties par jaunatnes informācijas sistēmas konceptu. 
    Viena no būtiskākajām atziņām, kas radās šo apmācību lai
kā, ir tā, ka, kopīgi strādājot, ir iespējams īstenot arī šķietami 
neiespējamas lietas. Jaunatne ir mūsu nākotne, tomēr tā ir arī 
mūsu tagadne. Tieši tādēļ, jau tagad ir jādomā par darba ar 
jaunatni īstenošanu ikvienā pašvaldībā.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko program
mu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais 
Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” 
(JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes reģionā) 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jau

natnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģio
nos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices 
sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīs
tībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: 
www.jaunatne.gov.lv.

Apmācībās piedalījās 
Sintija Spriņģe

Starptautiskais jauniešu projekts
„COOLinary Exchange” Sicīlijā

Kamēr citiem skolēniem sākās skolas gaitas un galvā jū
tamas jau rudens ieskaņas, dažiem no jauniešiem tika dota 
iespēja nedaudz pagarināt savu vasaras brīvlaiku. Seši bied
rības „No idejas līdz attīstībai” biedri, kopā ar biedrības va
dītāju Intu un jauniešu līderi Sintiju, no 4.–13. septembrim 
devās uz Sicīliju, lai piedalītos starptautiskā jauniešu piere
dzes apmaiņas projektā. Projekta nosaukums –  „COOLinary 
Exchange”, kura organizētājvalsts bija Itālija, bet dalībvalstis 
Latvija un Rumānija. Projekta mērķis bija iepazīt dažādu 
valstu kulinārijas iezīmes un atšķirības,   kā to pasniegt un 

parādīt citiem, kopā sadarboties aktivitātēs, iepazīt Alcamo 
apkaimi – cilvēkus un tradīcijas. 

Šajās dienās iejutāmies gan itāļu sadzīvē, gan arī baudījām 
tieši Sicīlijas tradicionālo virtuvi. 10 dienu garumā pabijām 
vīna darītavā, olīveļļas spiestuvē, kā arī paši mācījāmies gatavot. 

Dzīvojām ļoti skaistā viesnīcā, kalna virsotnē, 600 metru 
augstumā, blakus pilsētiņai Alcamo. 

Gan latviešiem, gan rumāņiem bija iespēja rīkot savas 
valsts kulinārijas vakaru, kurā prezentējām dažus no Latvijas 
tradicionālajiem ēdieniem, rādījām prezentācijas par valsti, 
pilsētu un pašu biedrību, dejojām latviešu tautiskās dejas un 
arī mācījām tās dejot citiem projekta dalībniekiem. 

Brīvo dienu pavadījām Castelamare pludmalē, kur gozē
jāmies karstā Itālijas saulē un peldējāmies sāļajā jūras ūdenī! 

Projekta laikā ne tikai gatavojām ēst un izzinājām dažādu 
valstu ēšanas kultūras, bet arī apmeklējām Itālijas termālos 
baseinus, Svētās Marijas debesbraukšanas svētkus, kā arī ap
skatījām Alcamo. 

Pēdējā projekta dienā saņēmām starptautiski atzītu You
thpass, kas ir sertifikāts par darbību un dalību projektā, kā 
arī veidojām nākotnes projektu plānus un analizējām šo pro
jekta rezultātus. Šīs dienas ir neatsverama pieredze angļu va
lodas līmeņa paaugstināšanai, komunikācijai, saskarsmei ar 
cittautiešiem, kā arī jaunu vietu izpētīšanai.

Es iesaku – izmantojiet katru iespēja, kas jums tiek 
dota!

Terēze Cābele

EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai”, 
 līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033. 
 Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par raksta saturu atbild biedrība „No idejas līdz attīstībai”. 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas 
elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai 
uzņēmums AS „Sadales tīkls” 2014.  gadā 
Pāvilostas novadā un citos Liepājs reģiona 
novados plāno realizēt 28 investīciju projek
tus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 
1 milj. eiro. 

Pāvilostas novadā AS „Sadales tīkls” šo
gad realizēs 4 elektroapgādes tīkla attīstī
bas projektus, darbos ieguldot vairāk nekā 
187 tūkst. eiro. Nozīmīgi darbi piegādātās 
elektroenerģijas kvalitātes un drošuma pa
augstināšanai tiek veikti Vērgales pagastā, 
kur AS „Sadales tīkls” veic esošā zemsprie
guma un vidējā sprieguma elektroapgādes 
tīkla rekonstrukciju. Kopumā Vērgales pa
gastā plānots izbūvēt vidējā sprieguma 20 

kV gaisvadu elektrolīnijas 2,3 km garumā, 
zemsprieguma 0,4 kV kabeļu līnijas 6,4 km 
garumā, zemsprieguma 1 kV kabeļu līnijas 
3,6 km garumā,  rekonstruēt vai izbūvēt jau
nas 7  transformatoru apakšstacijas un veikt 
uzskaišu sakārtošanu 17 klientiem, būtiski 
paaugstinot piegādās elektroenerģijas kvali
tāti un drošumu 45 lietotājiem.

AS „Sadales tīkls” turpina veikt nozīmī
gus preventīvus soļus, lai elektroapgādes 
sistēmu modernizētu, padarītu to drošāku 
pret nelabvēlīgu laika apstākļu izraisītiem 
bojājumiem. Tiek attīstīta elektrotīkla au
tomatizācija, vidējā sprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas nomainītas pret kabeļlīnijām, 
kā arī vidējā sprieguma tīkls aprīkots ar bo
jājumu vietas uzrādītājiem, kas efektīvi pa

līdz samazināt bojājumu novēršanas laiku. 
Tiek turpināti arī elektrolīniju trašu tīrīša
nas darbi ar mērķi uzlabot klientu elektro
apgādi. 

2013. gadā kopumā visā Latvijā tika at
jaunotas 431 km vidējā sprieguma līnijas, 
931 km zemsprieguma līnijas, kā arī rekons
truētas un izbūvētas 577 transformatoru 
apakšstacijas. Gaisvadu vidējā sprieguma 
elektrolīnijas pret kabeļlīnijām tika pārbūvē
tas 162 km garumā.

Lai sniegtu informāciju par šā gada 
lielākajiem AS „Sadales tīkls” investīciju 
projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.
sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attē
lo informāciju par lielākajiem elektrotīkla 
attīstības projektiem 2014. gadā. Investīciju 

karte ilustrē lielākos projektus Latvijas re
ģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Lat
galē, Rīgas reģionā un Rīgā.  

Saite uz AS „Sadales tīkls” investīciju 
karti:

http://sadalestikls.lv/lat/aktualitates/ 
investicijas/investiciju_karte_presei/

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” 

Komunikācijas speciāliste

Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

AS „Sadales tīkls” 
uzlabo elektroapgādes infrastruktūru Pāvilostas novadā
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Pulciņi Pāvilostas vidusskolā
Pulciņa nosaukums Mēģinājuma laiks (diena, laiks, vieta) Vadītājs

Kora pulciņš  1.–5. klasei Pirmdienās, trešdienās
no plkst. 13.00–13.40, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupas pulciņš  5.–6. klasei Pirmdienās no plkst. 14.30–15.30, 
Pāvilostas vidusskolā Dace Bunka

Popgrupas pulciņš  1.–4. klasei Ceturtdienās  no plkst. 13.45–14.25, 
Pāvilostas vidusskolā Dace Bunka

Spēļu, rotaļu un jautro aktivitāšu 
pulciņš „Prāta un kustību” 
2.–4. klasei

Trešdienās no plkst. 13.45–14.25,
Pāvilostas vidusskolā Ludmila Vasiļčika

Volejbola pulciņš 7.–12. klasei Otrdienās no plkst. 14.30–15.20,
ceturtdienās no plkst. 17.00–18.30
Pāvilostas sporta hallē

Solveiga Ansone

Sporta pulciņš  „Sports visiem”
6.–12. klases zēniem

Otrdienās, ceturtdienās 
no plkst. 20.20–21.00,
Pāvilostas sporta hallē

Zintis Vīgulis

Sporta pulciņš  „Sports visiem”
6.–12. klases meitenēm

Otrdienās  no plkst. 19.30–20.10,
Pāvilostas sporta hallē Zintis Vīgulis

Sporta pulciņš  „Sports visiem”
1.–5. klasei

Otrdienās, ceturtdienās 
no plkst. 16.20–17.00, 
Pāvilostas sporta hallē

Zintis Vīgulis

Debašu un novada izziņas pulciņš 
6.–12. klasei

Pirmdienās, otrdienās,  
no plkst. 14.30–15.10 Pāvilostas vidusskolā Ārija Paipa

Skatuves runas pulciņš
1.–9. klasei

Otrdienās no plkst. 12.00–13.40, 
Pāvilostas vidusskolā Agrita Valkaša

Svešvalodu pulciņš 9.–12. klasei Trešdienās no plkst. 14.30–15.10, 
Pāvilostas vidusskolā Ilze Ozoliņa

Pulciņi Vērgales pamatskolā
Pulciņa nosaukums Mēģinājuma laiks (diena, laiks, vieta) Vadītājs

Vērgales pamatskolas volejbola 
pulciņš 3.–4. klasei

Pirmdienās, no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales sporta hallē Gints Juriks

Vērgales pamatskolas volejbola 
pulciņš 1.–2. klasei

Pirmdienās, no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales sporta hallē Gints Juriks

Vērgales pamatskolas tautisko 
deju pulciņš 2. klasei

Pirmdienās, no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales pamatskolā Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas tautisko 
deju pulciņš 3.–5. klasei

Pirmdienās, no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas tautisko 
deju pulciņš 6.–9. klasei

Pirmdienās, no plkst. 14. 40–15.20,
Vērgales pamatskolā Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas tautisko 
deju pulciņš 1. klasei

Trešdienās, no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales pamatskolā Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas tautisko 
deju pulciņš 3.–5. klasei

Trešdienās, no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas tautisko 
deju pulciņš 6.–9. klasei

Trešdienās, no plkst. 14.40–15.20,
Vērgales pamatskolā Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas vides 
pulciņš

Otrdienās, no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales pamatskolā Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas sporta 
pulciņš 5.–9. klasei

Otrdienās, ceturtdienās,  
no plkst. 14.40–15.20, Vērgales sporta hallē Einārs Vārsbergs

Vērgales pamatskolas folkloras 
pulciņš 1.–4. klasei

Otrdienās, no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā Marita Kalēja

Vērgales pamatskolas folkloras 
pulciņš 5.–9. klasei

Otrdienās, no plkst. 14.40–15.20,
Vērgales pamatskolā Marita Kalēja

Vērgales pamatskolas folkloras 
pulciņš 1.–5. klasei

Piektdienās, no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā Marita Kalēja

Vērgales vokālais ansamblis 
2.–3. klasei

Trešdienās, no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales pamatskolā Marita Kalēja

Vērgales vokālais ansamblis 
1. klasei

Trešdienās, no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā Marita Kalēja

Vērgales vokālais ansamblis 
5.–9. klasei

Trešdienās, no plkst. 14.40–15.20,
Vērgales pamatskolā Marita Kalēja

Vērgales vokālais ansamblis 
5.–7. klasei

Ceturtdienās, no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā Marita Kalēja

Vērgales pamatskolas vizuālās 
mākslas pulciņš 1.–4. klasei

Otrdienās, no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales pamatskolā Vija Jegoruškina

Vizuālās mākslas pulciņš 
5.–9. klasei

Otrdienās, no plkst. 14.40–5.20,
Vērgales pamatskolā Vija Jegoruškina

Vērgales pamatskolas šūšanas 
pulciņš 9. klasei

Otrdienās, no plkst. 13.50–4.30,
Vērgales pamatskolā Vija Jegoruškina

Vērgales pamatskolas šūšanas 
pulciņš 5.–8. klasei

Otrdienās, no plkst. 14.40–5.20,
Vērgales pamatskolā Vija Jegoruškina

Angļu valodas pulciņš 
1.–4. klasei

Otrdienās, no plkst. 14.40–15.20, 
Vērgales pamatskolā Ivita Meļķe

 ¾ Kā lielākais oktobra notikums Pāvilostas vidusskolā bija Skolotāju diena, ko skolā 
atzīmējām 3. oktobrī. Jau agri no rīta skolotājus ar ziediem pie skolas ārdurvīm sagaidīja 
skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki Kristaps Klaks un Elvis Vīgants, katru mirkli fotokamerā 
fiksēja Maiga Uzare. Arī skolas tehniskie darbinieki bija parūpējušies, lai šī diena skolotā
jiem būtu īpaša. 8. klases līdzpārvaldes meitenes bija atstājušas īpašu sveicienu skolotājiem 
skolotāju istabā, kā arī Kristiānas Šeiko sacerēto veltījumu pedagogiem. Pirmās trīs stundas 
skolotāji vadīja paši, tad iniciatīvu savās rokās pārņēma vidusskolēni, iejuzdamies pedagoga 
lomā. Tikmēr skolotājus iepriecināja skolas bibliotēkā skatuves runas pulciņa (vadītāja Ag
rita Valkaša) dalībnieku interesantās dzejas rindas un 5.–6. klašu ansambļa (vadītāja Dace 
Bunka) meiteņu dziesmas, kas tika gatavotas festivālam Igaunijā. Pēc jaukā sveiciena Sko
lotāju dienā, 12. klases skolniece Terēze Cābele bija sagatavojusi pārbaudījumus arī pašiem 
skolotājiem, ļaujot arī viņiem sajusties kā skolēniem izspēlējot spēli „Gudrs, pat vēl gudrāks”. 
Paldies katram, kas veltīja savu laiku 
šīs dienas noskaņas radīšanā un orga
nizēšanā.

 ¾ 8. oktobrī vidusskolas 10. un 
11. klases skolēni tikās ar Swedbank 
pārstāvēm, kas pastāstīja par uzkrā
jumu veidiem, to nozīmi, atbildēja uz 
interesējošiem jautājumiem.

 ¾ 10. oktobrī vidusskolā notika 
Fukšu diena. 11. klases skolēni bija 
sagatavojuši 10. klases skolēniem pār
baudījumus, ko noslēdza ar svinīgu 
zvērestu, tādējādi kļūstot par pilntie
sīgiem vidusskolēniem. Turpinājumā 
notika pirmā šī mācību gada diskotē
ka, kuru  visi ar nepacietību bija  gai
dījuši, lai bezrūpīgi mestos ašos dejas 
ritmos. Dīdžejs bija 11. klases skol
nieks un skolēnu līdzpārvaldes dalīb
nieks Elvis Vīgants. Viņa sagatavotie 
mūzikas ritmi visiem bija pa prātam!

 ¾ No 13. līdz 19. oktobrim Labo 
darbu nedēļā zēnu mājturības stun
dās tika lasīti āboli skolas dārzā sko
lotāja Andra Paipa vadībā, lai tālāk no 
tiem taptu ābolu ievārījums vai ābolu 
sula skolas kopgaldam.

Informāciju sagatavoja 
Marita Rolmane

Š. g. 11. novembrī
no plkst. 17.00–17.30 skolēnu grupa dosies uz piemiņas vietu

„Brīvības cīņās kritušiem Sakas dēliem”
Stembres kapsētā

plkst. 17.30 visiem pasākuma atbalstītājiem pulcēšanās 
Pāvilostas vidusskolas ēdamzālē uz svinīgu brīdi.

Turpinājumā kopīga
„Gaismas ceļa” veidošana pie Saules akmens skolas priekšā.

Rudens modes skate 
pirmsskolā „Dzintariņš”
Esam sapulcējušies rudenīgi rotātā zālē uz modes skati „Cik dažādi mēs varam būt rudenī”. 
Koki mums izrādījuši rudens modes, ko katrs varēja baudīt, krājot sevī krāsu spēku visai 

ziemai. Mēs, pirmsskolnieki, nevarējām palikt malā šajā krāsu virpulī un sarīkojām modes 
skati. Rudens taču ir īpašs gadalaiks, kurā ir tik daudz košu krāsu.

Modes skati atklāja iestādes vadītāja Monta, ar savu daudzveidīgo un interesanto cepuru 
modi. Tās bija tik dažādas un krāsainas. Vispirms savus tērpus izrādīja 5 gadīgo grupa „Vā
verēni”, tad ansamblītis mūs uzjautrināja ar dziesmiņu „Mazā dāma”. Pēc tam savus modes 
tērpus izrādīja mazbērnu grupa „Saulītes”. Noslēgumā parādot mums rotaļdeju „Rudentiņš”. 
Pēdējie savus tērpus 
demonstrēja 4–6 ga
dīgo bērnu grupa 
„Taurenītis”, arī skolo
tāja Elga izrādīja savu 
tērpu. Paldies visiem, 
visiem, kas palīdzē
ja, lai šī modes skate 
notiktu. Par mūziku 
rūpējās skolotāja Aija. 
Arī dažas māmiņas 
parādīja savus rudens 
tērpus. Noslēgumā pa
dejojām jautras dejas. 
Bērni, skolotājas, auk
lītes saņēma nelielu 
balviņu – ābolīti un 
pašgatavotu rudens 
lapu, kur uzrakstīts: 
PALDIES par pie
dalīšanos modes skatē 
„Cik dažādi mēs varam 
būt rudenī”.

P.i.i. skolotāja Rita Fo
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Labo darbu nedēļa Vērgales pamatskolā
Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizē akciju „Labo darbu nedē

ļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus.
Vērgales pamatskolas jaunāko klašu skolēni uzkopa skolas apkārtni – tika grābtas un vāk

tas lapas, bet 5.–9. klašu skolēni 16. oktobrī devās uz Ziemupi, lai „Labo darbu nedēļas” 
ietvaros lauku īpašumā „Laivenieki”, kas pieder Liepājas neredzīgo biedrībai, paveiktu kādu 
labu un noderīgu darbu. 

„Laiveniekos” visus laipni sagaidīja īpašuma pārvaldniece Vēsma Cibule, kura skolēniem 
pastāstīja par Liepājas neredzīgo biedrības aktivitātēm, par šeit veidoto rehabilitācijas un iz
ziņas centru invalīdiem „Dvēseles veldzes dārzs”. Pārvaldniece atzina, ka darba šeit vēl ir ļoti 
daudz, tādēļ ir prieks par ikvienu, kurš ir gatavs palīdzēt. Pavisam šajā gadā „Laiveniekos” 
brīvprātīgi strādājuši mazliet vairāk par tūkstoti cilvēku. Pēc sajūtu dārza aplūkošanas sko
lēniem tika sadalīti un ierādīti veicamie darbiņi. Tā kā oktobra mēnesis jau ir pusē, tad tika 
veikti nu jau pēdējie dārza darbi – no lauka novāktas un aizvestas noziedējušās puķes, novākti 
kāposti, kurus pēc tam zēni ar ķerrām saveda zem jumta un sakārtota ķieģeļu kaudze. Pēc 
darba Liepājas neredzīgo biedrības pārstāvji pateicās skolēniem par palīdzību un uzaicināja 
uz Ziemupi atkal pavasarī, kad būs gatavas mājas iekštelpas. 

Vita Braže

LABO DARBU NEDĒĻA 2. KLASĒ
15. oktobrī  vācām ceļmalas gružus posmā no Ventspils šosejas līdz Vērgales centram – 

2 km. To bija gana daudz – pielasījām 3 pilnus maisus.Vienlaikus pētījām, kas tad ceļmalās 
visvairāk mētājas, centāmies izsecināt, kas gružo vairāk – bērni vai pieaugušie. Mūsu novēro
jumi: visbiežāk tiek nomests papīrs, tad seko plastmasas izstrādājumi, diezgan daudz ir tukšo 
skārdeņu, atradām arī stikla izstrādājumus. Apkopojot rezultātus, nospriedām, ka lielākie 
gružotāji šajā ceļa posmā ir vīrieši, jo lielāko atkritumu daļu veidoja alus pudeles /plastma
sas, mazāk stikla/ un alus bundžas, kā arī papīri, starp tiem ievērojamu vietu ieņem tukšās 
cigarešu paciņas. Tiesa, netrūka arī bērnu nomestu atkritumu, jo kurš gan cits būtu nometis 
saldējumu un konfekšu papīrus, mazās sulu paciņas? Mēs aicinām negružot un aizrādīt tiem, 
kas to dara!

16. oktobrī ar Labo darbu mūs iepriecināja Gundegas mamma. Viņa mums paziņoja par 
pirātu noslēpto Dārgumu lādi. Sekojot dažādām norādēm un kartei, līdz tai arī nokļuvām. 
Liels bija pārsteigums, kad atklājās, ka kastē noslēpti knupīši, kas domāti skaļu bērnu nomie
rināšanai. Vēlāk gan izrādījās – tie ir garšīgi! Arī citu saldumu netrūka. Paldies Gundegas 
mammai Inai par pārsteigumu un sagādāto prieku!

17. oktobrī ar sarūpētām dāvanām devāmies uz suņu un kaķu patversmi Lauvas sirds. Tur 
aplūkojām, kādos apstākļos dzīvo pamestie un atrastie sunīši un kaķīši, guvām priekšstatu 
par vetārsta darbu, kā arī izvedām pastaigā 3 suņus. Paldies patversmes darbiniekiem par 
mūsu uzņemšanu un stāstiem, bet Reiņa mammai Aivitai Vītoliņai un Gundegas mammai 
Inai Matisonei par līdzdalību šī pasākuma organizēšanā!

Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta Vanaga 

10. oktobrī „Dzintariņa” audzēkņi brokastīs 
mielojās ar gardu, jo gardu putru, jo tika atzī
mēta Starptautiskā  Putras diena. 

Pēc tam „Taurenīšu” un „Vāverēnu” grupu 
bērni piedalījās Putras stundā, kura iesākās ar 
sešgadīgo meiteņu, Samantas un Elzas Eleo
noras, uzvedumu „Mamm, kur lielā karote!” 
Turpinājumā medmāsa Aiga bērniem pastāstīja 
par graudaugu daudzveidību, to pielietošanu un 
nozīmību uzturā. Bet nobeigumā bērni darbo
jās radoši un izveidoja savu „Putras šķīvi” un 
cienājās ar mūsu  pavāres  Intas ceptiem  auzu 
pārslu cepumiem.

Ēdīsim putras, būsim stipri un veseli!
Metodiķe un mūzikas skolotāja Aija

Mūzikas skolas audzēkņi apmeklē operu
Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar vecākiem rudens brīvlaikā apmeklēja Latvijas 

Nacionālo operu, kur noskatījās Jura Karlsona baletufantāziju „Karlsons lido”.
Bērniem bija iespēja iepazīt brīnišķīgo baleta pasauli, redzēt krāšņas deko

rācijas un spilgtu pasaku pasauli, kur atdzīvojas pat konfektes un rotaļlietas. Mūzikas skolas 
audzēkne Petra Griškēviča stāsta, ka vislabāk viņai paticis Karlsons, bet vispār visa izrāde 
bijusi tik interesanta, ka gribētos braukt vēlreiz.

Koncertu un izstāžu apmeklējums ietilpst profesionālās izglītības apguves programmā un 
par to realizēšanu jāpateicas mūsu absolventes ziedojumam.

Skolotāja Antra Ķikute
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Foto: M. Pētermane
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Putra kājas apāvusi
Pie bērniem ciemos iet.
Piesargies tu, putriņ’,
Ka bērniņi neapēd.

Putras diena pirmsskolā 
„Dzintariņš”
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Pirms 230 gadiem dzimis novad-
nieks mākslinieks J. L. Eginks – portre-
tu, reliģiski mitoloģisku un vēstures tēmu 
gleznotājs. Izcils 19. gadsimta pirmās 
puses baltiešu gleznotājs, kura atstātais 
radošais mantojums sniedz priekšstatu 
par viņa daiļradi, kaut ziņas par dzīvi un 
darbību reizēm ir nepietiekamas un pat 
pretrunīgas. Tās analizētas un apkopotas 
Sarmītes Fogeles 1994. gada monogrāfijā 
„Johans Lēberehts Eginks”. 

Eginks dzimis 1784. gada 20. novem-
brī Pievīkas muižā (tagadējās Rīvas). Ve-
cāki ļaudis zina parādīt vietu, kur kādreiz 
bijusi no koka celtā kungu māja. Tagad 
tur ir līdzenums, kur krustojas takas un 
celiņi. Dziļāk  vecajā muižas parkā vēl sa-
skatāma senatnīga mūra ēka, kas apvīta 
nostāstiem un agrākos laikos tur dzīvoju-

ši muižas kalpotāji. Iespējams, tieši šajā mājā pirms 230 gadiem piedzimis gleznotājs J. 
Eginks. Droši varam teikt vienīgi to, ka „Laupītāja pils” tāpat kā idilliskā ainava Rīvas 
upītes krastos, ir J. Eginka bērnības liecinieki. Viņa tēvs bija netālajā Priežu muižā dzī-
vošais brīvkungs Fridrihs Knige. Māte latviete Lovisa Brīviņa – Pievikas muižas saim-
niecības vadītāja. 1786. gadā viņa salaulāta ar Adzes kroņa muižas rentnieku ķirurgu 
Mārtīnu Melleru. Nākamais mākslinieks savu bērnību un pusaudžu gadus pavada čet-
ru pusmāsu sabiedrībā un Eginks  ir viņa tēva otrādi uzrakstīts uzvārds.

Mākslas izglītību ieguvis vēlu un nesistemātiski. Tērbatas universitātē studējis filo-
zofiju un galvenokārt mācījies zīmēšanu un glezniecību pie K. Zenfa. Apmeklējis Pē-
terburgas Mākslas akadēmijas zīmēšanas klases, pilnveidojis meistarību Berlīnē, Drēz-
denē, Prāgā, dažus gadus Vīnes Mākslas akadēmijā. Pēc tam  kopā ar dažiem Igaunijas 
māksliniekiem devies uz Zalcburgu un Minheni. 1817. gadā ierodas Romā, te paiet 
viņa daiļrades 10 spraigākie gadi. Ievērojamu  vietu ieņem miniatūras, portreti, kopijas 
pēc renesanses dižgaru darbiem, no kuriem 70 nokļuvušas Sanktpēterburgas Ermitāžā.

Viens no lielākajiem J. L. Eginka panākumiem bija darbs Kristus guldīšana kapā 
(kopija pēc Rafaela oriģināla), kuru iegādājas Krievijas cars Aleksandrs I un nodevis 
Pēterburgas Mākslas akadēmijai, no kuras vēlāk tā nonākusi Ermitāžā. 

Odisejs un Nausikaja ir mākslinieka aptuveni piecpadsmit gadu ilga darba vainago-
jums. Gleznā redzams savdabīgs klasicisma (skaidrība darba kompozīcijā) un roman-
tisma (emocionālā dominante, sarežģītie rakursi, gaismu un ēnu kontrasti) sakausē-
jums. Šī glezna ir viena no XIX gadsimta pirmās puses augstākajām virsotnēm Baltijas 
tēlotājā mākslā un spožākais Eginka daiļrades piemērs. 

Gleznai,  Kņazs Vladimirs  988. gadā izvēlas ticību, bija lieli panākumi. Tā  no-
drošina māksliniekam  Krievijas imperatora Aleksandra I piešķirto stipendiju vēl pie-
cus gadus studiju turpināšanai Romā. 1828. gadā Eginks kļuva par Romas Sv. Lūkas 
akadēmijas korespondētājlocekli. Šajā gadā Eginks atgriezās Pēterburgā. Mākslinieks 
strādāja Zīmēšanas kamerā, kurā viņš veidoja militāro tērpu uzmetumus un  pārsvarā 
gleznojis Krievijas vēstures tēmas. 1934.  gadā par fabulista Ivana Krilova portretu 
beidzot saņēma ilgi gaidīto Pēterburgas Mākslas Akadēmijas akadēmiķa nosauku-
mu. Redzēdams, ka viņa jaunais tituls būtiskas izmaiņas mākslinieka karjerā neradīs, 
Eginks atsaucās uz piedāvājumu pārcelties uz Jelgavas ģimnāziju par zīmēšanas skolo-
tāju. Jelgavā aktīvi piedalās kultūras un mākslas dzīvē, darinājis altārgleznas 14 Latvijas 
baznīcām. Sava mūža pēdējos 30 gadus aizvada Jelgavā, mākslinieks miris 1867. gada 
7. martā.

J. Eginka un viņa daiļrades raksturojums J. Dēringa materiālos: „Vidēja auguma, 
blonds, kustīgs, dzīvespriecīgs, pārsvarā labsirdīgs, ar izteiktām dotībām uz valodu ap-
gūšanu, bez vācu valodas prata latviski, krieviski, perfekti pārzināja franču un itāliešu 
valodu. Johanam Lēberehtam trūka stingras jaunībā iegūtās akadēmiskās izglītības, tā kā 
viņš bija par vēlu nonācis skolā, bet Johans lieliski prata radīt harmoniju savās gleznās. 
Viņa kompozīcijas bija drosmīgas un dzīvas”.

Eginka darbi glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzejā, Ārzemju mākslas muzejā, 
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Rundāles pils muzejā, kā arī valsts vēstures mu-
zejā Maskavā, muzejos Kijevā un Saratovā. Pāvilostas novadpētniecības muzejā apska-
tāmas novadnieka, mākslinieka J. L. Eginka 23 darbu kopētas melnbaltas un krāsainas 
fotoreprodukcijas.

Tekstā izmantoti Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma materiāli.                                       

 Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja 
 Irina Kurčanova

Novadnieka 
Johana Lēberehta EGINKA 

dzīves un daiļrades ceļš
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Pāvilostas novada kultūras namu pulciņi 
2014.–2015. gada sezonā

Kolektīva/pulciņa
nosaukums

Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Pāvilostas amatierteātris Pirmdienās, plkst. 19.00, 
Pāvilostas kultūras namā Marita Horna

Pāvilostas bērnu dramatiskais teātris Pirmdienās, plkst. 17.00,  
Pāvilostas kultūras namā Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” 
1.–2. klase

Piektdienās, plkst. 13.00,
bērnudārzā „Dzintariņš” Aija Gertsone

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” 
4.–5. klase

Trešdienās, plkst. 17.00,
bērnudārzā „Dzintariņš” Aija Gertsone

Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” 
8. klase

Pirmdienās, ceturtdienās, plkst. 14.30,
bērnudārzā „Dzintariņš” Aija Gertsone

Pāvilostas Kultūrvēstures izpētes 
pulciņš 

Otrdienās, plkst. 17.00,  
Pāvilostas kultūras namā Marita Horna

Pāvilostas 1.–4. klašu  
tautisko deju kolektīvs

Otrdienās, ceturtdienās, plkst. 17.30, 
Pāvilostas kultūras namā Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 3.–6. klašu  
tautisko deju kolektīvs

Otrdienās, ceturtdienās, plkst. 18.10, 
Pāvilostas kultūras namā Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas 5.–9. klašu  
tautisko deju kolektīvs

Pirmdienās, trešdienās, plkst. 18.00, 
Pāvilostas kultūras namā Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas vidējās paaudzes  
tautisko deju kolektīvs

Svētdienās, plkst. 18.00,  
Pāvilostas kultūras namā Daiga Cābele, Einārs Vārsbergs

Pāvilostas sieviešu koris „Sīga” Otrdienās, plkst. 19.10,  
Pāvilostas kultūras namā

Simona Tomase  
un Selga Puķīte – koncertmeistare

Grupa „Piemare” Piektdienās, plkst. 19.00,  
Pāvilostas kultūras namā Dainis Vinkleris 

Vērgales vidējās paaudzes  
deju kolektīvs „Vērgalīte”

Otrdienās, plkst. 19.30,  
Vērgales kultūras namā Kristīne Jaunbrūna

Vērgales senioru  
vokālais ansamblis „Vakarvējš”

Sestdienās, plkst. 10.00,  
Vērgales kultūras namā Līvija Jansone

Vērgales bērnu dramatiskais kolektīvs Sāks atkal darboties novembrī Velga Freimane

Aerobikas nodarbības  
Vērgales kultūras namā

Trešdienās, plkst. 17.20,  
Vērgales kultūras namā Anna Apene

Ziedosim  grāmatas!
Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumam ir ne-

pieciešamas šādas grāmatas:

Autors Grāmatas nosaukums Izdošanas 
gads

Andrejs Eglītis Kurzemes varoņu piemiņai veltīta  
dzejas antoloģija „Kurzemes krasts” 1948

Velta Toma „Latviešu sieva” 1946

Fricis Bārda „Zemes dēls” 1946

Jānis Jaunsudrabiņš „No rudens kalna” 1992

Veronika Strēlerte „Mēness upe” 1945

„Mīklas”, izdevniecība „Zvaigzne” 1969

A. Kāpostiņš „Vidzemes zemnieku nemieri Kaugurmuižā” 1924

Jānis Jaunsudrabiņš „Ūdeņi” 1935

V. Veldre „Dzīve pie jūras” 1963

Uldis Ģērmanis „Latviešu tautas piedzīvojumi”

Aina Tobe, Gvido Tobis „Saules gads” 1998

A. Pope „Burinieku gadsimts Latvijā” 1989

J. Hartmanis „Latvijas piekrastē būvētie burinieki 1857-1929”

Vitālijs Sanders „Bernharda ceļš mūžībā” 2001

Mācību grāmata „Fizika” 9. kl. 1977

Mācību grāmata „Vispārīgā bioķīmija” 1964

Mācību grāmata 
E. A. Beikmane „Krievu valoda” 8. kl. 1976

R. Pussars „Pie dižozola saknēm” 1985

Mēs lūdzam jūs pārskatīt savas personīgās bibliotēkas un aicinām 
minētās grāmatas ziedot muzejam.

Papildus informācija pa tel. 63498276, 29226273 vai personīgi mu-
zejā.

                                               Ceru uz jūsu atsaucību 
muzeja vadītāja Irina Kurčanova

Ventspils kultūras centrā aizvadīts labāko Ventspils ballīšu muzikantu saiets, kurā piedalījās 
tādas Ventspils grupas, kā Ventspils bigbends, senioru bigbends, „Nenāk miegs”, „Bančiks”, 
„Brāļi Rozentāli”, „Nakts nektārs”, „R2” un grupa „Zvaigžņu lietus”. Pasākumu kuplināja arī 
kaimiņi no Pāvilostas grupa „Piemare” un deju grupa „Vēlreiz”.

Pasākuma laikā ballītes apmeklētājiem bija iespēja balsot par savu iemīļotāko grupu. 
Saskaitot visas balsis par labāko Ventspils ballīšu grupu tika atzīta grupa „Zvaigžņu lietus”, 
kas apsteidza Rozentālu ģimenes ansambli un senioru bigbendu.

 Ziņas no www.muzikaspasaule.lv
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Senioru vakars Pāvilostā
Saulainā sestdienas, 18. oktobra, pēcpusdienā Pāvilostas kultūras namā notika Pāvilostas 

pensionāru apvienības „Varavīksne” rīkotais, ikgadējais  senioru atpūtas pasākums „Turamies 
kopā!”

Pasākuma svinīgajā daļā ar apsveikumiem un muzikālu priekšnesumu tika sveikti seniori 
nozīmīgās dzīves jubilejās un kāzu gadadienās. Šogad skaistu jubileju atzīmēja – Valija Pē-
termane, Brigita Petrovica, Ausma Žukova, Lidija Ungure, Dzidra Jance, Māris Plūdums un 
Gaida Cibuka-Cubaha. Savukārt zelta kāzās sveicām Dzidru un Jāzepu Jančus, kā arī Annu 
un Rolandu Lapiņus, kuri šogad atzīmēja 51. kāzu gadadienu.

Jau vairākus gadus Pāvilostas seniori uz pasākumu labprāt aicina arī savus draugus no 
pensionāru apvienības „Zilais lakatiņš” Virgā un pensionārus no Vērgales.

Par jautriem mirkļiem un dažādām atrakcijām pasākuma laikā rūpējās radošā apvienība 
„Ar skatu nākotnē”, bet ballē muzikālu baudījumu nodrošināja Vasīlijs Lazūkins, neliedzot arī 
citiem no senioru vidus uzspēlēt un uzdziedāt.

Pensionāru apvienība „Varavīksne” saka paldies radošai apvienībai „Ar skatu nākotnē”  un 
Vasīlijam par jautro un muzikāli piepildīto vakaru!

Pensionāru apvienība
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„Piemare” piedalās 
Ventspils muzikantu saietā 
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Pāvilostas novada lasītāji viesojas 
Grāmatu svētkos

Piektdien, 24. oktobrī, Pāvilostas bibliotēka aicināja savus lasītājus un citus interesentus 
uz Novadu 13. Grāmatu svētkiem, kuri notika Medzes pagasta Kapsēdē.

Ienākot Kapsēdes pamatskolā, skolas gaiteņi bija pilni ar galdiem, uz kuriem sagūlušas 
grāmatas, jaunie, 2015. gada kalendāri, spēles bērniem un cita lasītājiem interesenta lasāmviela. 

Ar Kapsēdes skolēnu un jauniešu koru dziedājumu skolas zālē svinīgi tika atklāti 13. Grā-
matu svētki.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēja tikties ar Dailes teātra aktieri Andri Bērziņu, Valmie-
ras teātra aktrisi Regīnu Devīti, Ingmāru Līdaku, Andri Kiviču, Rolandu Zagorski un citiem 
māksliniekiem un rakstniekiem. Kapsēdes skolas telpās un Kapsēdes kultūras namā lasītā-
jiem bija iespēja noklausīties lekcijas par sev interesējošu tēmu, bet bērniem un jauniešiem 
tika piedāvāta iespēja darboties radoši keramikas darbnīcā, aplicēšanas darbnīcā, sejas teto-
vējumu, apgleznošanas darbnīcā u.c.

Pasākuma noslēgumā Kapsēdes kultūras nama zālē notika jaunāko grāmatu izloze 
„Veiksmīgais pircējs”, kur jaunākās grāmatas izlozēja arī daudzi mūsu novada lasītāji.

Paldies Pāvilostas bibliotēkas vadītājai Mairitai Vītolai par iespēju apmeklēt šo pasāku-
mu.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

28. oktobrī Pāvilostas bibliotēkas čaklie bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti  devās ekskursijā uz Rīgu, tur 
apmeklējām  Gaismas pili – Latvijas Nacionālo bibliotēku.  Gida pavadībā aizceļojām līdz pat 12. stāvam, bijām to 
reto, laimīgo vidū, kuri nokļūst tik augstu, jo parasti telpu noslogotības dēļ visiem  augšējie stāvi nav pieejami.

Pēc ekskursijas pa Nacionālo bibliotēku mūsu ceļš turpinājās uz Ērenpreiss riteņu darbnīcu. Uzzinājām, ka 
velosipēdu restaurācijas darbnīcā meis-
tari nodarbojas ar vēsturisko velosipē-
du, to detaļu un aksesuāru remontu, 
restaurācijas un renovācijas darbiem. 
Darbnīcā veic pasūtījumus un projek-
tu izpildi gan veclaiku velosipēdu pri-
vātīpašniekiem, kolekcionāriem, gan 
muzejiem, izstādēm un sabiedriskiem 
pasākumiem. Ikviens varēja veikt izmē-
ģinājuma braucienu ar vienu no intere-
santajiem velosipēdiem.

Gida pavadībā apmeklējām arī Zie-
meļblāzmas pili un skatu torni. Pils 
kalpo ne tikai par mājvietu tās saimnie-
kiem – biedrībai „Ziemeļblāzma”, bet arī 
par daudzveidīgu kultūras norišu, svētku 
un pasākumu norises vietu un ir kļuvusi par vienu no ievērojamākajiem kultūras un izglītības centriem ne tikai 
Rīgā, bet visā Latvijā. 

Mairita Vītola

Ekskursija žūrijas ekspertiem
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No 10. novembra 
līdz 14. novembrim

Pāvilostas bibliotēkā 
atzīmēsim 

ZIEMEĻVALSTU 
BIBLIOTĒKU 
NEDĒĻU

Šī gada nedēļas tēma ir 
 „TROĻĻI ZIEMEĻOS”

Nedēļas laikā bibliotēkā notiks lasījumi, stāstu stāstīšana, 
literatūras izstādes, konkursi un radošās darbnīcas.

20. novembrī plkst. 14.00
Pāvilostas izstāžu zālē

(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā)

notiks tikšanās ar

„DZINTARA DZIEDNĪCAS” veidotāju
Daigu Brili.

Novembra mēnesī Pāvilostas bibliotēkā
notiks 

SVEČU  LIEŠANAS  DARBNĪCA
sadarbībā  ar  Nauri Novadu.

Sekojiet līdzi informācijai 
mājas lapā  www.pavilosta.lv 

un pilsētas informācijas stendos.
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Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā 
no 2015. gada plānots ieviest četrus 
saistītā atbalsta veidus lauksaimnie-
cības dzīvniekiem – par slaucamām 
govīm, slaucamām kazām, nobaroja-
miem liellopiem un nokautām aitām.

Zemkopības ministrija vērš lauk-
saimnieku uzmanību uz nosacī-
jumu, ka visus šos atbalsta veidus 
lauksaimnieki varēs saņemt tikai 
par tiem dzīvniekiem, kuriem būs 
veiktas identifikācijas un reģistrā-
cijas prasības. Proti, dzīvniekiem 
ir jābūt apzīmētiem ar krotālijām, 
un to nozaudēšanas gadījumā vai ja 
apzīmējums ir kļuvis nesalasāms, 
septiņu dienu laikā jāveic krotāliju 
pasūtījums Lauksaimniecības datu 
centrā (LDC). Pēc dzīvnieku pie-
dzimšanas vai, dzīvniekus ievedot 
saimniecībā no trešās valsts, tie jāap-
zīmē 20 dienu laikā (aitas – 30 dienu 
laikā). Savukārt dzīvnieku pārvie-
tošanas gadījumā lauksaimniekiem 
septiņu dienu laikā ir jāiesniedz 
pārvietošanas deklarācija LDC. 
Saistītais atbalsts par slaucamām 

govīm paredzēts saimniecībām, kas 
veic pārraudzību ganāmpulkā un tās 
(periodā no 1. oktobra līdz 30.  sep-
tembrim) ir realizējušas pienu vismaz 
25  tonnu apjomā, piešķirot atbalstu 
par govi, kuras izslaukums attiecīgajā 
pārraudzības periodā ir bijis vismaz 
5500 kg vai bioloģiski turētai govij 
vismaz 4500 kg.

Saistītais atbalsts par slaucamām 
kazām paredzēts saimniecībām, ku-
rām uz kārtējā gada 15. maiju būs 
vismaz piecas slaucamas kazas un, 
piešķirot par slaucamu kazu, ja tā ir 
piena šķirne vai krustojumā ar piena 
šķirni iegūta, vai ir kombinētas iz-
mantošanas šķirne, un ja saimniecī-
bā atradusies vismaz sešus mēnešus 
pēc kārtas.

Par nobarojamiem liellopiem 
saimniecībām paredzēts saistītais 
atbalsts, ja tie būs gaļas šķirnes vai 
krustojumos ar gaļas šķirni iegūtas 
teles, vai jebkurš bullis un vērsis, kuri 
sasnieguši vismaz 16 mēnešu vecu-
mu attiecīgajā saimniecībā un tajā ir 
turēti vismaz sešus mēnešus.

Saistīto atbalstu par aitām varēs 
saņemt lauksaimnieki, ja viņu ga-
nāmpulkā uz kārtējā gada 15. maiju 
būs vismaz 10 aitu mātes, un to pie-
šķirs par nokautu vai ārpus Latvijas 
izvestu aitu, ja tā ir bijusi gaļas šķir-
nes vai krustojumā ar gaļas šķirni 
iegūta, pirms kaušanas bijusi vecāka 
par trim mēnešiem un jaunāka par 
12 mēnešiem, un saimniecībā turēta 
vismaz trīs mēnešus.

Lauksaimniekam jānodrošina 
visu to dzīvnieku identificēšanas un 
reģistrēšanas prasību izpilde visā 
kalendārā gada laikā, par kuriem 
iesniegts iesniegums atbalsta sa-
ņemšanai, vai pārraudzības perioda 
laikā no iepriekšējā gada 30. sep-
tembra līdz kārtējā gada 1. oktobrim 
attiecībā uz slaucamām govīm. Par 
dzīvniekiem, par kuriem tiks kon-
statēti identificēšanas un reģistrēša-
nas noteikumu pārkāpumi, atbalstus 
nepiešķirs.

Minētās atbalsta shēmas tiks 
ieviestas pēc EK atzinuma saņem-
šanas.

Latvijas zvejniekiem panāktas  
labas zvejas iespējas Baltijas jūrā 

2015. gadam
13. oktobrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības 

ministru padomes sēdē Luksemburgā apstiprinātas nozve-
jas kvotas Baltijas jūrā 2015. gadam. Latvijai šajos ūdeņos 
svarīgākās ir brētliņu, Rīgas jūras līča reņģes un Baltijas 
jūras austrumu daļas mencas zvejas iespējas. Šīs zivis ir arī 
nozīmīga izejviela zivju apstrādes nozares darbības nodro-
šināšanai.

Lēmums par kvotām, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, tika 
pieņemts, balstoties uz Baltijas jūras reģiona sadarbības 
foruma BALTFISH kompromisa priekšlikumiem, kas vai-
rumam krājumu atšķīrās no Eiropas Komisijas (EK) sākot-
nējā piedāvājuma.

Lēmuma pieņemšanu šogad ievērojami apgrūtināja tas, 
ka Starptautiskais Jūras pētniecības padomes (ICES) zi-
nātniskais padoms 2015. gada zvejas iespējām Baltijas jūrā 
paredzēja 48% un 59% samazinājumu jūras austrumu un 
rietumu daļas mencas krājumiem. Tas bija negaidīts iero-
sinājums, jo tikai gadu iepriekš ICES atbalstīja nozīmīgu 
austrumu mencas zvejas iespēju palielinājumu. Šādas iz-
maiņas ICES pamatoja ar straujām zivju populācijas iz-
maiņām, kurām zinātnieki nespēj rast izskaidrojumu.

Nozīmīgu samazinājumu 17% apmērā EK ierosināja arī 
brētliņai. Taču Latvijai izdevās sekmīgi aizstāvēt savu po-
zīciju par samazinājuma ierobežošanu šai sugai aptuveni 
10% apmērā, kas ir pietiekami, lai saglabātu minēto krāju-
mu labā stāvoklī.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzrunā ES Lauk-
saimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē 
norādīja, ka par īpaši nozīmīgu uzskata kompromisa pa-
nākšanu brētliņu zvejas iespējām, kaut arī šo samazināju-
mu pieņemt nebija viegli. Tomēr Latvijai izdevās pārlieci-
nāt EK un pārējo Baltijas jūras valstu lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministrus par sava priekšlikuma pamato-
tību.

Saskaņā ar ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ministru padomes 13. oktobra lēmumu Latvijas zvejniekus 
interesējošiem zivju krājumiem 2015. gadam tika noteik-
tas šādas nozvejas kvotas:

– brētliņu zvejas iespējas samazinātas par 11%, kaut arī 
EK priekšlikumā tika paredzēts 17% samazinājums. Šī 6% 
starpība Latvijas zvejniekiem nozīmē papildus 1931  ton-
nas zvejas iespējas 2015. gadā. Kopā samazinājums Latvi-
jai – 3652 tonnas. Nozvejas kvota – 29 548 tonnas;

– reņģu nozvejas kvotai Rīgas jūras līcī, salīdzinot ar 
2014. gadu, būs ļoti nozīmīgs 26% palielinājums. Pieaugums 
Latvijai par 4338 tonnām. Nozvejas kvota – 20 872 tonnas;

– reņģu nozvejas kvotai Baltijas jūras centrālajā daļā 
būs 45% palielinājums. Pieaugums Latvijai par 1407 ton-
nām. Nozvejas kvota – 4532 tonnas;

– lašu nozvejas kvotai Baltijas jūrā būs 10% samazi-
nājums. Samazinājums Latvijai par 1405 lašiem. Nozvejas 
kvota – 12 644 laši;

–   mencu zvejas iespējas Baltijas jūras rietumu daļā 
samazinātas par 6%, savukārt austrumu daļā par 22 pro-
centiem. EK priekšlikums paredzēja attiecīgi 48% un 20% 
samazinājumu. Samazinājums Latvijai par 41 tonnām rie-
tumu daļas mencai un 1239 tonnām austrumu daļas men-
cai. Nozvejas kvota rietumu daļas mencai – 574 tonnas, 
austrumu daļas mencai – 4393 tonnas;

–   zvejas dienu skaits mencu zvejā Baltijas jūrā no-
teikts 146 dienas Baltijas jūras austrumu daļā. Tomēr 15% 
līmenī tiek saglabāta elastība zvejas dienu nodošanai starp 
zvejas kuģiem, kas ir nepieciešama gadījumos, ja kādam 
pietrūkst zvejas dienas, bet cits tās neizmanto līdz noteik-
tajam limitam.

Uzziņai: EK gadskārtējo priekšlikumu nākamā gada 
kvotām Baltijas jūrā sagatavo un publicē augusta beigās 
vai septembra sākumā, pamatojoties uz maija beigās saga-
tavoto ICES zinātnisko padomu. Pēc EK priekšlikuma sa-
ņemšanas zvejā iesaistītās reģiona dalībvalstis konsultējas 
ar nacionālajām nozares organizācijām un sagatavo kopējo 
nacionālo pozīciju. Tālāk BALTFISH reģionālā sadarbības 
foruma ietvaros valstis vienojas par kopēju kompromisu, 
kuru apspriež arī ar EK. Galīgā vienošanās par Baltijas jū-
ras nozvejas kvotām tradicionāli tiek panākta oktobrī ES 
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 
sēdē Luksemburgā. Pēdējos trīs gadus tieši BALTFISH 
panāktā vienošanās nosaka padomes pieņemtā lēmuma 
rezultātus.

Latvija gandrīz pilnībā apgūst tai iedalītās brētliņu un 
reņģu nozvejas kvotas. Mencu krājumu populāciju izmai-
ņu ietekmē mencu nozvejas kvotas pēdējos gados tiek iz-
mantotas mazāk par 40 procentiem. Lašu nozvejas kvota 
tiek apgūta ļoti nelielos apjomos, taču atlikušo daļu izman-
to starpvalstu kvotu apmaiņai, lai iegūtu papildu brētliņu 
zvejas iespējas. Minētā zvejas struktūra un zvejnieku 
intereses nosaka Latvijas prioritātes sarunās par ikgadējām 
nozvejas kvotām Baltijas jūrā.

Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā plānots ieviest 
četrus saistītā atbalsta veidus

Ziemassvētki „Rūķupē”
Rūķupe Ziemupē ir 

vieta un laiks, kur no-
tiek brīnumi, tiek vai-
rots labais un gaišais, 
kur ne tikai saņemt, 
bet arī dot. 

Šogad 20. un 21.  de-
cembrī Ziemupes jūrmalā 
atdzīvosies „Rūķupes”  cie- 
matiņš.  Lie liem un maziem 
būs iespēja satikt Ziemassvētku 
vecīti, no sūtīt Ziemassvētku ap-
sveiku mu, darboties meistarota vās 
un radīt... 

Darba laiki:
20. decembrī un 21. de cembrī plkst. 13.00 – Ziemassvētki 

Rūķupē ar Ziemassvētku vecīti.
20. decembrī – Sajūtu tekstūra jeb savādāki Ziemassvētki. 

Iespēja apstādināt laiku, ieklausīties, ieskatīties un vienkārši 
baudīt.

Ieejas maksa 2,00 EUR no cilvēka vai kopā 5,00 EUR 
no mašīnas,  ja brauc bariņā. Plus 3,00 EUR, ja vēlies saldu 
dāvanu  no Ziemassvētku vecīša, to iepriekš piesaki līdz š. g. 
14.  decembrim pa tel. 29400470 vai rakstot ziemupiite@
inbox.lv.

50 centi no katras ieejas maksas tiks ziedoti fondam 
„Ziedot” ar mērķi „Palīdzība Lindai Silai”.  

Sīkāka informācija 
www.ziemupe.ciemos.lv

Piepildīsim  
Lielo Dāvanu maisu!

Ziemassvētkos ikviens no mums 
vēlas sajust brīnuma un svētku sa-
jūtu. Taču ne visām ģimenēm ir 
iespēja sagādāt prieku saviem bēr-

niem vai iegādāties un 
saņemt dāvanas no sa-
viem mīļajiem. 

Tāpēc Ziemassvēt-
ku vecītis un Rūķ-
upes Rūķi aicina Tevi 
un Tavu klasi sagata-
vot sirsnīgas dāvani-

ņas un apsveikumus, tās pieteikt (lai varam ieplānot laiku 
aizbraukt) līdz 7. decembrim pa telefona nr. 29400470 vai 
rakstot uz e-pastu: ziemupiite@inbox.lv. 

Sarūpētās dāvaniņas būs iespējams atstāt arī Rūķupes ko-
mandcentrā Ziemupes jūrmalā 20. un 21. decembrī.

Ar Ziedot.lv atbalstu un sarūpētajām dāvanām Rūķi pēc 
tam dosies ciemos pie Kurzemes reģiona trūcīgajām ģime-
nēm, nogādājot tās tieši rokās adresātiem!

Dāvanas var būt mājās gatavoti ievārījumi, no sirds veido-
ti rokdarbi, salds iepriecinājums glītā saiņojumā, vai manta, 
no kuras esi izaudzis, bet kura varētu iepriecināt kādu citu. 
Nozīme nav naudas ieguldījumam, bet labajām domām un 
sirds siltumam. 

Piedalies un iespējams tieši Tava skola, Tava klase būs tā, 
kas saņems pārsteigumu no Ziemassvētku vecīša motivāci-
jas brigādes!

Sasildīsim sirdis Ziemassvētkos!
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2014. gada  NOVEMBRIS sports

Šajā gadā Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas 
(L.A.M.A.) rīkotajās sacensībās Open Run klasē piedalījās 
arī pāvilostnieks Artis Gāliņš. No desmit posmiem Artis 
piedalījās astoņos.

Visas trases, kur norisinājās L.A.M.A. rīkotās sacensības, bija 
svešas un nezināmas. Aizbraucot uz kārtējo posmu, maz bija lai-
ka, lai iepazītu trases īpatnības un viltības. Praktiski visas trases 
bija jāiepazīst kvalifikācijas brauciena laikā, kur tai pašā laikā bija 
arī jāuzstāda pēc iespējas labāks apļa laiks, lai sacensībās būtu 
labāka starta vieta.

Arta šī gada pirmās sacensības notika 3. maijā Burtniekos, 
otrā L.A.M.A. rīkotajā posmā. Kvalifikācijas braucienā viņš uz-
rādīja otro labāko laiku, bet pirmajā   braucienā Artis finišēja 
3. vietā, arī otrajā braucienā Artis nobrauca pa trešo vietu, tāpēc 
kopvērtējumā viņš izcīnīja 3. godalgoto vietu.

Otrās L.A.M.A. rīkotās sacensības notika 18. maijā Saldū, 
„Silavotiņu” mototrasē. Kvalifikācijas braucienā Artis uzstādīja 
3.  labāko laiku. Pirmajā braucienā viņš finišēja 3. vietā. Pirms 
otrā brauciena organizatori nolēma nolaistīt mālaino trasi, lai 
nebūtu putekļu, kā rezultātā trase dažās vietās kļuva ļoti bīstami 
slidena. Otrā braucienā Artis piedzīvoja kritienu vienā no bīsta-
majām vietām nolaistītajā posmā, kā rezultātā noslīdēja uz div-
desmito vietu. Un tā no 20. vietas viņš aizcīnījās līdz 10. vietai, 
kas kopvērtējumā Artim deva 6. vietu. 

Trešās L.A.M.A. rīkotās sacensības notika 31. maijā Limbažos. 
Šī trase bija ļoti grūta un sastāvēja no divām daļām – vienā trases 
daļā māls, bet otrā neizbraucama smilts, pie tā visa trasē valdīja 
30 grādu liels karstums un lieli putekļi, dēļ kā daudzi sportisti at-
teicās startēt. Kvalifikācijas braucienā Artis uzstādīja otro labāko 
laiku. Pirmā braucienā Artim neizdevās starts, kā rezultātā viņš 
trasē palika viens no pēdējiem. Bet brauciena laikā gandrīz no 
pēdējās vietas Artis aizcīnījās līdz 6. vietai. Savukārt otrā brau-
cienā Artim izdevās ļoti labs starts un jau pirmajos līkumos viņš 

bija pirmais. Pirmo vietu braucienā viņš noturēja gandrīz līdz 
beigām. Kad bija palikuši 3 apļi līdz beigām, nelielas kļūdas dēļ 
pakaļējā ritenī tika ierauts trases nožogojums, kā rezultātā tika 
piedzīvots kritiens un izstāšanās. Līdz ar to kopvērtējumā iegūta 
13. vieta.

Ceturtās L.A.M.A. rīkotās sacensības notika 28. jūnijā netā-
lu no Iecavas „Zorģu” mototrasē. Kvalifikācijas braucienā otrais 
labākais laiks. Pirmajā braucienā Artis finišēja 2. vietā. Otrais 
brauciens – neveiksmīgs. Pirms otrā brauciena beigām piedzī-
vots kritiens, kā rezultātā Artis finišēja 14. vietā. Kopvērtējumā 
izcīnīta 8. vieta. 

Piektās L.A.M.A. rīkotās sacensības notika 5. jūlijā Tukumā. 
Kvalifikācijas braucienā Artis uzrādīja labāko laiku savā klasē. 
Šajā trasē bija grūta cīņa ar vietējo motosportistu konkurenci. 
Pirmā braucienā Artis finišēja 4. vietā. Otrā braucienā bija sīva 
cīņa ar vietējiem sportistiem, kuriem šī trase bija ļoti labi pazīs-
tama. Artis aizcīnījās līdz otrai vietai. Līdz vienā nenozīmīgā lī-
kumā piedzīvoja kritienu. Pēc motocikla apskates tika konstatēts, 
ka priekšā braucošais sportists ir trāpījis ar akmeni pa priekšējo 
bremžu disku, kas bija saliekts. Kā rezultātā atkal bija jāizstājās 
no sacensībām. Kopvērtējumā tika izcīnīta 8. vieta.

Sestās L.A.M.A. rīkotās sacensības   notika 19. jūlijā Alojas 
mototrasē. Uz šo posmu arī bija sabraukuši daudzi spēcīgi brau-
cēji. Kvalifikācijas braucienā Artis uzrādīja sesto labāko laiku. 
Pirmajā braucienā Artim neizdevās starts. Un no pēdējās vietas 
aizcīnījās līdz 7. vietai. Otrais brauciens bija ļoti grūts. Starts iz-
devās ļoti labs, kā rezultātā bija jānotur konkurenti aiz muguras. 
Cīņa bija līdz pat finiša līnijai. Konkurents turējās aizmugurē 
metra attālumā līdz pat pašam finišam. Tā otrajā braucienā tika 
izcīnīta 2. vieta. Pēc otrā brauciena Artim nebija gandrīz spēka 
nokāpt no motocikla. Trasē adrenalīna rezultātā un ar domām, 
ka ir jānotur otrā vieta līdz finišam, nebija laika domāt par no-
gurumu. Kopvērtējumā pietrūka vien nieka 1 punkts līdz trešai 
vietai, tāpēc šajā reizē 4. vieta.

Septītās L.A.M.A. rīko-
tās sacensības notika 9. au-
gustā „Zorģu” mototrasē. 
Kvalifikācijas braucienā 
bija ceturtais labākais laiks. 
Motocikla defekta dēļ ne-
bija iespējams cīnīties par 
labākām vietām. Pirmajā 
braucienā finišēja 6. vietā. 
Otrā braucienā Artis fini-
šēja septītais un kopvērtē-
jumā izcīnīta 7. vieta.

Astotās L.A.M.A. rī-
kotās sacensības notika 
23.  augustā Madonā „Ku-
sas” mototrasē. Trase ir ar 
lieliem un gariem bīsta-
miem lēcieniem. Šinī trasē 
atkal Artim bija jācīnās ar 
spēcīgiem vietējiem brau-
cējiem. Kvalifikācijas brau-
cienā uzstādīja ceturto 
labāko laiku. Pirmais brau-
ciens bija grūts, jo bija liels 

spiediens no vietējo braucēju puses, kuri darīja visu, lai apdzītu 
Arti, bet veiksme bija Arta pusē. Artis finišēja 3.  vietā. Otrais 
brauciens bija tieši tāds pats kā pirmais brauciens. Iznāca pacī-
nīties ar vietējiem sportistiem. Arī šajā braucienā Artim veiksme 
stāvēja klāt, viņš finišēja 3. vietā. Kopvērtējumā izcīnīta 3. vieta. 
Pēc visu iepriekšējo posmu neveiksmēm šī izcīnītā 3. vieta bija 
ļoti liels emocionāls pārdzīvojums un prieks. Vēl Artim atlika 
piedalīties pēdējā L.A.M.A. posmā 29.  septembrī „Zorģu” mo-
totrasē, bet Jūrkalnes mototrasē treniņā gūtās smagās traumas 
neļāva piedalīties tālākajos posmos un Artim līdz ar to sezona 
bija beigusies. Artis ļoti gribēja sezonas kopvērtējumā Open Run 
klasē ierindoties labāko pieciniekā. Tā kā Artis vairs nevarēja 
piedalīties pēdējā posmā, sezonas kopvērtējumā no 48 dalībnie-
kiem Artis ierindojās 6. vietā.

Ir bijuši priecīgi brīži, kad vari cīnīties ar spēcīgiem sportis-
tiem un uzvarēt, kā arī sarūgtinājums par neveiksmju virteni, kas 
bija piemeklējušas Arti.

Kopvērtējumā sezona uzskatāma par ļoti neveiksmīgu un vēl 
šī smagā trauma, kas liedza uz ilgu laiku nodarboties ar šo sporta 
veidu.

Artis lielu paldies saka Pāvilostas novada domei un personī-
gi priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam par finansiālu atbalstu, 
lai viņš varētu piedalīties sacensībās un pilnveidot savas prasmes 
motosportā. Kā arī vislielākais paldies tētim, kurš bijis gan kā 
šoferis, gan mehāniķis, kā arī vienmēr bijis līdzās un atbalstījis.

Ar Arti sarunājās Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostnieks piedalās motokrosa sacensībās

Lejaskurzemes novadu 
2014.–2015. gada

atklātais čempionāts 
VOLEJBOLĀ VĪRIEŠIEM 

1. apļa kalendārs
Spēles „Vērgales sporta namā”

13.11.2014. (ceturtdiena) plkst. 19:30 
Veterāni–Kalēti

20.11.2014. (ceturtdiena) plkst. 19:30 
Veterāni–Nīca

27.11.2014. (ceturtdiena) plkst. 18:30 
Veterāni–Aizpute 98

27.11.2014. (ceturtdiena) plkst. 19:30 
Koku darbi–Nīca

11.12.2014. (ceturtdiena) plkst. 19:00 
Vererāni–Dunalka

18.12.2014. (ceturtdiena) plkst. 19:00 
Veterāni–Aizpute

08.01.2015. (ceturtdiena) plkst. 18:30 
Nīca – Kuldīga

08.01.2015. (ceturtdiena) plkst. 19:30 
Veterāni–Kuldīga

Pāvilostas novada basketbolisti 
sezonu sāk ar uzvaru pār Talsiem

Svētdien, 19. oktobrī, Vērgales sporta namā Pāvilostas novada 
basketbolisti aizvadīja pirmo spēli „Rietumu līgas” – Kurzemes ra-
dio līgas čempionātā, kurā tika izcīnīta uzvara ar rezultātu 75:64 pār 
pagājušās sezonas sudraba ieguvējiem Talsu komandu.

Spēle izvērtās sīva, jo neviena no komandām nevēlējās jauno sezonu 
iesākt ar zaudējumu. Brīžiem laukumā valdīja asa un nepiekāpīga spēle. 
Pirmajā ceturtdaļā spēli veiksmīgāk iesāka Pāvilostas novada basketbolis-
ti, kuri jau no pirmajām minūtēm izvirzījās vadībā, bet Talsu basketbolisti 
tālāk par 6 punktiem neatlaida. Otrajā ceturtdaļā jau mūsu basketbolisti 
izvirzījās vadībā līdz +12 punktiem, bet ejot lielajā pārtraukumā Talsu 
komanda pievilka līdz 6 punktu deficītam. Trešajā ceturtdaļā pirmo reiz 
spēlē vadībā izvirzījās Talsu basketbolisti. Ceturtajā ceturtdaļā Pāvilostas 
novada komanda guva uz pusi vairāk punktus par pretinieku un pelnīti 
izcīnīja pirmo uzvaru 2014./2015. gada sezonā. Par spēles vērtīgākajiem 
spēlētājiem atzina Andi Zariņu Pāvilostas novada komandā un Ernestu 
Cīruli Talsu komandā, kuri saņēma balvas no līgas sponsoriem.

Nākošo spēli Pāvilostas novada basketbolisti aizvadīs trešdien, 
22.  oktobrī, kad izbraukumā Ventspils olimpiskajā centrā plkst. 20:00 
sacentīsies ar Rietumu līgas pēdējo trīs sezonu uzvarētāju „Baltijas 
ekspreša” komandu.

Pāvilostas novads – Talsi 75:64 (23:18,15:14,15:21, 22:11)
Pāvilostas novads: Zariņš 16, Freimanis 15, Tiškus 11, Lūsis 11, 

Liepiņš 9, A. Ķudis 6, R. Kabiņeckis 4, K. Kabiņeckis 3.
Talsi: Cīrulis 23, Ķiršakmens 13, Grīnvalds 9, Bekmanis 8, Ronis 6, 

Pētersons 3, Tālbergs 2.
Vērgales sporta nama vadītājs

Dzintars Semenkovs

Pāvilostas novada basketbolistiem 
zaudējums 

pret  „Baltijas ekspreša” komandu
   
Trešdien, 22. oktobrī, plkst. 20:00 Ventspils olimpiskajā centrā 

Pāvilostas novada basketbolisti pirmajā izbraukuma spēlē tikās 
ar pēdējo trīs sezonu uzvarētāju „Baltijas ekspreša” komandu un 
piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 82:70.

Jau no pirmajām minūtēm Ventspils basketbolisti izvirzījās vadībā 
ar  8:0 un turpināja audzēt pārsvaru līdz pat ceturtdaļas beigām. 
Mājinieki apdraudēja grozu no visām pozīcijām un spēlēja prak-
tiski bez kļūdām. Otrajā ceturtdaļā Pāvilostas novada basketbolisti 
ieskrējās un samazināja rezultāta starpību uz tablo. Trešajā ceturtdaļā 
risinājās līdzīga spēle, uz ko arī norādīja  ceturtdaļas rezultāts 17:17. 
Arī ceturtajā ceturtdaļā notika sīva spēkošanās, bet tuvāk par deviņu 
punktu starpību ventspilnieki nepielaida un izcīnīja otro uzvaru divās 
spēlēs. Par spēles vērtīgākajiem spēlētājiem atzina  Artūru Freimani 
(Pāvilostas novads) un Kārli Lasmani („Baltijas ekspresis”).

„Baltijas ekspresis” – Pāvilostas novads 82:70 (30:15, 17:21, 17:17, 
18:17).

Pāvilostas novads – Zariņš 16 punkti, Tiškus 15 punkti, Sviklis 
11 punkti, Liepiņš 11 punkti, Freimanis 6 punkti, Lūsis 5 punkti, 
K. Kabiņeckis 4 punkti, Semenkovs 2 punkti.

„Baltijas ekspresis” – Lasmanis 28 punkti, Gredzens 13 punk-
ti, Šilbergs 11  punkti, Zemelis 11 punkti, Rodiņš 9 punkti, Delvers 
8 punkti, Otto 2 punkti. 

Vērgales sporta nama vadītājs
Dzintars Semenkovs
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2014. gada  NOVEMBRISpaziņojumi

  RELIĢISKĀS  ZIŅAS

  PATEICĪBAS

  SLUDINĀJUMI

 Pāvilostas kultūras namā 17. novembrī plkst. 15.00 Latvijas 
96.  dzimšanas dienai veltīts pasākums. Vairāk par pasākumu lasīt 
9. lpp.

 28. novembrī plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas egles iedegšana 
pie Pāvilostas novada domes. Plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā Jauniešu tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts ,,Deju 
spēles vējā”.

 Š. g. 7. novembrī plkst. 18.00 Pāvilostas kultūras namā vie-
sosies klaunu šovs „OKI-DOKI” – dažādi dzīvnieki, burvju triki, 
žonglieri. Izklaidējošu cirka programmu piedāvā komiķu grupa „Grog”. 
Ieejas maksa skolēniem 1,00 EUR, pieaugušajiem 1,50 EUR.

 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 
2. stāvā) no 15. oktobra skatāma rokdarbnieces SILVIJAS TETERES 
darbu izstāde.

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 3. oktobra skatāma 
Mārtiņa Rozes fotogrāfiju izstāde „MĀRTIŅROŽU LAIKS”.

 No 11. novembra Vērgales muzejā būs apskatāma izstāde „Lat-
viešu karavīrs zem dažādu valstu karogiem”. Izstādes laikā būs iespēja 
pielaikot karavīru cepures un nofotografēties ar izstādes eksponātiem.

13. novembrī plkst. 13.00 muzejā tikšanās ar Juri Raķi.

 Vērgales kultūras namā 14. novembrī plkst. 19.00 Latvijas 
dzimšanas dienai veltīts pasākums „Tev, Latvija!” Vairāk par pasā-
kumu lasīt 9. lpp.

 Vērgales kultūras namā 29. novembrī plkst. 19.00 Pāvilostas 
novada uzņēmēju balle (pasākums ar ielūgumiem).

 Vērgalē teātris ,,Dāmu tango”! 30. novembrī plkst. 15.00 
Vērgales kultūras namā ar Valentīnas Aslanovas lugas ,,Dāmas tango’’ 
iestudējumu-komēdiju vienā elpas vilcienā – visus interesentus aicina 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Metalurgu Tautas teātris. 
Iestudējuma režisore Daina Kandēvica par izrādi saka tā: ,,Jebkuram 
no mums, pat dzīves pabērnam, var būt sapņi un fantāzijas par brī-
nišķīgu dzīvi kaut vai Parīzē, par slavas un pārticības garšu publiskajā 
telpā, par Dieva dotiem talantiem un to pielūdzējiem…, bet svarīgākais 
sapnis bija, ir un paliks sapnis par mīlestību, laimi un īsto cilvēku. 
Tikai, kā viņu atrast? Un vai tiešām tas jāmeklē visu mūžu?” Traģi-
komisko stāstu par dzīvi, pilnu prieka un laimes sajūtām, kas mijas ar 
bailēm no vientulības un mazvērtības kompleksiem, piedāvās Metalur-
gu Tautas teātra aktieri – Iveta Ļesina, Ainars Krūms un Lāsma Ruņģe. 
Ieejas maksa EURO 1.50.

 29. novembrī plkst. 13.00 Ziemupes tautas namā skatāma Jura 
Kursieša filma „Modris”.

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis, 
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, 
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. 
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista, 
Kur tā kā darba bite vari būt, 
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot, 
Kas neapsūb un vējos nepazūd! 
     /K. Apškrūma/ 

MŪŽĪBĀ
Agris Gunars BURKEVICS  (25.07.1931.–14.10.2014.)

Tālis OZOLS (09.03.1952.–23.10.2014.)

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 

sniegs 9. decembrī.

Pieraksts pēc iepriekšējas 
pieteikšanās pa tālruni:

Vērgalē – 63490836,
Pāvilostā – 63498261.

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

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 28. novembrim.
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 – 1000 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

ZIEMUPĒ

■ Saraiķu evaņģēliski lu-
teriskajā baznīcā dievkalpo-
jums notiks 16.  novembrī 
plkst. 11.00.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
novembrī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Labs darbiņš, kas padarīts,
Godu tev dara.
Lai katru dienu
Daudz prieka, daudz spara! 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” „Saulītes” grupi-
ņas bērni, skolotāja un skolotājas palīdze sirsnīgi pateicas Mārtiņa Arāja 
vecākiem Zanei un Artim par atsaucību un sadarbību. Īpašs paldies Artim 
par zināšanām un meistarīgajām rokām, atjaunojot bērnu galdiņu bojātās 
virsmas. Lai veicas!

Pirmsskolas izglītības skolotāja Inese Ermsone

*  *  *
Pensionāru apvienība „Varavīksne” izsaka pateicību radošai apvienībai 

„Ar skatu nākotnē” par padarīto darbiņu svētdienas rītā pēc pensionāru 
atpūtas vakara!

Dziļā pateicībā – pensionāru apvienība

*  *  *
Pāvilostas vidusskolas virtuves kolektīvs saka lielu PALDIES Pāvilos-

tas pensionāru apvienības „Varavīksne” dalībniecēm par palīdzību ziemas 
krājumu veidošanā! Vēlam labu veselību un uz sadarbību arī turpmāk!

Skolas virtuves kolektīvs

Albinu JANAUSKI – 89
Annu PARINOVU – 89

Rutu RASU – 89
Robertu MATROZU – 88
Margrietu KARPU – 87

Kapitalinu DIDORU – 86
Līvu Rozīti FREIDELFELDI – 86

Egonu ĪVIŅU – 84
Annu ORLOVU – 84

Tālivaldi ROMANU – 83
Valiju ZAICEVU – 83
Hertu BĒRZIŅU – 82

Ilmāru JĒCI – 82

Loru KARGINU – 82
Aldonu Ievu VITRUPI – 82

Arturu Voldemaru VĪTOLU – 82
Lidiju SEBRI – 81

Valiju AUDERI – 80
Lidiju FRIDRIHSONI – 80

Astru SKUDRU – 75
Emīliju Ritu VĪTOLIŅU – 75

Renāti Ritu PORIŅU – 70
Iru STŪRI – 70

Arminu MANTENIEKU – 60
Valdu VĪTOLU – 60

Agritu Mārīti VOLENBERGU – 60

Brigitu BRAUNU, Daini BUMBULI, Sandru RIMU, 
Igoru TARANU, Ēriku BUNKU, Daigu CĀBELI, Elviju REBUKU, 

Unu SEKAČU, Kristu SMIRNOVU!

Pilngadniekus – Santu KLEŠČENOKU un Mārtiņu POMERANCI!

 Sieviete meklē patstāvīgu 
darbu Pāvilostā vai tās apkārtnē. 
Tālrunis 29767926.

 Pāvilostas novadpētniecības 
muzejs aicina iedzīvotājus zie-
dot-dāvināt muzejam vecās, mel-
nās pannas. Papildus informācija 
pa tālruni 63498276 vai 29226273.

 Pārdod kartupeļus Sakā. Tāl-
runis 26331534.

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 

„Dzintariņš”
aicina pieteikties darbā

SKOLOTĀJU LOGOPĒDU
(profesijas kods 232501)

 Darba slodze – 4,2 stundas nedēļā.
 Darba alga atbilstoši 28.07.2009. MK noteikumiem Nr. 836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
 Nepieciešamā kvalifikācija – augstākā pedagoģiskā izglītība, 

skolotāja logopēda kvalifikācija.

Pieteikties personīgi Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Dzintariņš”, Stadiona ielā 6, Pāvilostā, iesniedzot pietei-
kumu un izglītību apliecinošus dokumentus. 

Papildus informācija pa tālruni 26194974.
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