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Mums ticis viszilākais ezers 

Un rudākais rudzu lauks. 

Visbaltākā bērzu birze, 

Vismelnākais maizes klaips. 

Un tieši Latvijai ticis 

Vissvētākais debesu jums, 

Jo visskaistāko zemi 

Dievs ir atdevis mums. 

                         (L. Vāczemnieks) 
 
 

Pieminēsim Latviju! 
 

Pa daudzkrāsainu rudens lapu taku ir noiets 
ceļš līdz pat novembrim. Krītošas koku lapas, kā 
nomaldījušās domas, virpuļo šurpu turpu. Vēl 
paies kāds laiks, līdz tās rimsies un pārtaps par 
zeltainu paklāju, tad nesaudzīgus pliķus tām cirtīs 
vēlīnas rudens lietavas un stindzinās salnu rīti. 
Nomaldījušās ir ne tikai lapas. Tādu, kas nezin, 
kur labāk pieslieties, ir daudz. Palikt vai doties 
laimi meklēt citur? Varbūt pārāk daudz ir tādu, 
kuriem nekad un nekur nav labi? Tādi esam – 
raibi kā rudens lapas. 

Kad daudzkrāsainais rudens krāšľums būs 
pārvērties pelēcībā, Latvija tērpsies 
sarkanbaltsarkanā rotā. Tērpsies tā kā vienmēr, 
tā kā vēl nekad mūţā. Par spīti visam un visiem, 
kuri netic, vairs nav spēka ticēt vai nekad nav 
ticējuši. Par spīti tiem, kuri Latvijas vārdu nopeļ un 
noniecina, neizprotot īsto jēgu. Patiesas vērtības 
nemainās. Tik bieţi klāt pielavās viltīgais – ak ko 
nu es, viss jau vienalga būs tāpat kā bijis, nav 
vērts...No prāta neiziet vārdi, kurus kādā intervijā 
ţurnālistiem sacīja jauna sieviete – man ir pilnīgi 
vienalga, kādā valodā runās mani bērni. Aiz šī 
atliek likt vienīgi daudzpunktus...Vienmēr kādam 
būs jāpaliek šeit, jādzīvo tagad, jāpārlaiţ grūtie 
laiki, ja tā to var vispār nosaukt. Esam pārāk 
pieraduši pie saukļa - mums nekā nav, ne 
naudas, ne darba, nekā nav. Būsim godīgi, 
vairumam nemaz nav motivācijas meklēt darbu, jo 
daudz kas pienākas tāpat, bez rūpēm, bez pūlēm, 
bez lieka satraukuma. Aizbraukušajiem novēlu – 
atgriezties, lai arī cik tas šobrīd skanētu banāli. 
Bez jums pavasaros noziedēs lazdas, rudens 
raţu novāks kāds cits, bet ziemā aizputinātie ceļi 
un taciľas radīs aizmirstības sajūtu. Šomēnes 
kāds īpašs vārds zemes molbertā ierakstīts 
pelēku smilgu burtiem, un tad, kad kārkli saullēktā 
aizsvilsies dzestros novembra rītos, pieminēsim 
Latviju.   

 
VITA BRAŢE 
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NOVEMBRIS IR LATVIJAS MĒNESIS 
     

     Mēs svinam mūsu valstij nozīmīgus svētkus salnu mēnesī, kas ievada 
gada tumšāko laiku, un tādēļ īpaši nozīmīga ir gaismas klātbūtne. Gaisma 
nāk no svecēm, namu logiem, bet svarīgākā ir tā gaisma, ko dod mūsu 
sajūtas un mūsu domas par savu valsti un laiku, kurā dzīvojam. Dzimtenes 
mīlestība ir jānes sirdī, bet tā ir jāpauţ ar attieksmi, ar darbiem mūsu valsts, 
novada un mūsu iedzīvotāju labā! 
      Atsaucot atmiľā to, kāda bija Pāvilosta pirms gadiem desmit, man ir 
patiess prieks un lepnums par to, ko mēs visi kopīgiem spēkiem esam 
sasnieguši, un kāda pilsēta ir šodien.  Ir gandarījums, ka reizē ar pilsētu 
attīstās arī Pāvilostas novads.  Latviešu valodā vārds novads, apzīmē 
noteiktu teritoriju. Bet, ne jau teritorija ir novads. Novads ir kopā dzīvojoši 
cilvēki - katrs ar savām domām, savu redzējumu, savām problēmām. Šajā 
svētku reizē es aicinu mūsu novada ļaudis turēties kopā. Pāvilostas novads – 
tā ir viena no skaistākajām Latvijas daļām. Esmu pateicīgs mūsu novada 
ļaudīm par ieguldīto darbu, izteikto kritiku un priekšlikumiem mūsu novada 
attīstībā. Bet mums kopā vēl daudz darāmā. 
      Mēs visi piederam pie šīs valsts. Tāpēc Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena ir mūsu svētki. Lai mūsu valsts dzimšanas dienā svētku 
noskaľa un saticība valda katrā mājā un ģimenē! 
 

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā 
domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
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DOMES ZIŅAS  
 27.oktobrī Vērgalē notika kārtējā domes sēde, kurā mācību dēļ 
nepiedalījās deputāte Vita Cielava. Tika izskatīti 28 darba 
kārtības punkti.                              
1. Nolēma piešķirt finansējumu Ls 500,00 apmērā Vērgales sporta 
nama budţetam, lai nodrošinātu novada basketbola komandas dalību 
Rietumu līgas turnīrā (formas iegāde, dalības maksa),  Ls 5 000,00 
apmērā Pāvilostas ostas pārvaldei kā Z un D molu rekonstrukcijas 
projekta līdzfinansējumu, Ls 50,00 - Vērgales pagasta pensionāru 
apvienībai pasākuma „Un neaptverami laika upe gadus nes” 
organizēšanai, bet nākamajā gadā  finansējumu pasākuma 
organizēšanai 2012.gadā ieplānot Vērgales kultūras nama budţetā. 
Finansējumu minētajām aktivitātēm piešķīra no budţeta sadaļas - 
vairāku mērķu projektu līdzekļiem.  
Nolēma par iekasētām soda naudām iegādāties videonovērošanas 
sistēmu uzstādīšanai Vērgales ciema centrā Ls 797,58 apmērā. 
Piešķīra finansējumu 486,56 apmērā Latvijas nacionālo partizānu 
apvienībai piemiľas akmens un krusta uzstādīšanai Upsēdē. 
Finansējumu ieplānot 2012.gada budţeta projektā. 
2.Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus vienai fiziskai 
personai, kurai piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, par 
īpašumā esošu zemi zem individuālās dzīvojamajās mājās uz statusa 
piešķiršanas periodu 50% apmērā un nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumus vienai otrās grupas invalīdei par īpašumā esošu zemi 
zem individuālajās dzīvojamajās mājās 50 % apmērā no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. 
3.Nolēma piedzīt no diviem nekustamā īpašuma īpašniekiem nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu, vienam parāds uz 31.10.2011.– Ls 42,19, otram 
parāds uz 21.11.2011.  – Ls 74,32. 
4. Sakarā ar to, ka Pāvilostas TIC vēl ir suvenīri ar Sakas novada 
simboliku, tie tika nocenoti  - krekls ar apdruku 3 krāsās  no Ls 5.30, 
nocenots uz Ls 3.50, cepures ar izšuvumu, kas maksāja Ls 4, tagad 
nopērkamas par Ls 2.                                                         
5. Nodeva apsaimniekošanā daudzdzīvokļu mājas Rīvas 1, Rīvas 2, 
Rīvas 3, Rīvas ciemā, Sakas pagastā, SIA „Pāvilostas komunālais 
uzľēmums” ar 2011.gada 01.novembri.  
6. Nolēma ar 2011.gada 31.decembri atcelt Sakas novada domes 
29.11.2007 sēdes Nr. 11 lēmumu Nr.6 „Par maksas pakalpojumiem” 
un apstiprināja šādus maksas pakalpojumus no 2012.gada 
01.janvāra: 
 Pļaušana ar trimmeri – Ls 8,00 /h (ieskaitot 22 % PVN); 
Teritorijas sakopšana (mēnesī): 
 Ar cieto segumu (bruģis, asfalts, betona plāksnes u.c.)- Ls 
23,00/100 m2 (ieskaitot 22% PVN); 
 Bez seguma – Ls 26,00/100 m2 (ieskaitot 22% PVN). 
Kapličas un inventāra noma: dvieļi- Ls 3,00 (ieskaitot 22 % 
PVN);lāpstas – Ls 2,50 (ieskaitot 22 % PVN); dēles, stangas, cirvis – 
Ls 2,00 (ieskaitot 22 % PVN); zārks – Ls 2,50 /diennaktī (ieskaitot 22 
% PVN); kapliča – Ls 2,50 /diennaktī (ieskaitot 22 % PVN). 
7. Lauku atbalsta dienests piešķīris Pāvilostas novadam Ls 140 000 
vairāku projektu realizācijai. Šī ir nauda, kas pienākas par 
apvienošanos Sakas pagastam ar Pāvilostas pilsētu. Novadā plānotie 
rekonstrukcijas un remonta darbi un aptuvenās izmaksas ir šādas:  
Pāvilostas novadpētniecības muzeja logu un durvju nomaiľai  – Ls 
3338; Pāvilostas pilsētas kultūras nama rekonstrukcijas 2.kārtas 
realizēšanai (fasādes remonts, ventilācijas sistēmas ierīkošana) – Ls 
38271;  Pāvilostas mūzikas skolas logu un durvju nomaiľai – Ls 
3916; Pāvilostas mākslas skolas rekonstrukcijas realizēšanai( jumta 
renovācija, logu un durvju nomaiľa, griestu rekonstrukcija) – Ls 
31 874; Pāvilostas jauniešu dienas atbalsta centra „Krams” 
rekonstrukcijas realizēšanai – Ls2433; Rīvas bibliotēkas 
siltumapgādes rekonstrukcijas realizēšanai (gaisa siltumsūknis) – Ls 
1200; Akmensraga ceļa 2.kārtas rekonstrukcijas realizēšanai 

(Akmensraga ceļa turpinājums no Sunkuriem 3,1 km garumā līdz 

pagriezienam uz Akmensraga bāku, Rudupes tilta rekonstrukcija) – Ls 
36 000; Vērgales gājēju celiľa rekonstrukcijas realizēšanai – Ls 10 999; 
Saraiķu Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas laukuma izbūves 
realizēšanai – Ls 6182;  Ernesta Šneidera laukuma rekonstrukcijas 
realizēšanai (2 gājēju celiľu rekonstrukcija, apgaismojums un soliľi) – Ls 
8966. Deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu uzskaitītajiem darbiem 10% 
apmērā no kopējās projektu summas un līdzfinansējumu iekļaut 2012.gada 
budţetā. 
8. Nolēma atļaut pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 
Ziľas” publicēt normatīvajos aktos noteiktus attiecīgus paziľojumus un 
privātpersonu sludinājumus vai reklāmu, ja tas ir saistīts ar pašvaldības 
darbības būtību un tās autonomajām funkcijām. Izsmeļošāku skaidrojumu par 
sludinājumu publicēšanu lasiet nākamajā izdevuma numurā. 
9.Dome atbalstīja vienāda ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa 
piemērošanu visiem Pāvilostas novada Vērgales pagasta Vērgales, Saraiķu, 
Ploces un Ziemupes ciema ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem. 
10. Ar 2011.gada 01.novembri apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
maksas pakalpojumu cenrādi par kopēšanas, skenēšanas, interneta- 
Pāvilostas TIC, faksēšanas pakalpojumiem un dokumentu  kopiju 
izsniegšanu.  
Skatīt 12.lpp. Apstiprināja muzeja maksas cenrādi  - gida pakalpojums ārpus 
muzeja par 1 stundu – Ls 6; gida pakalpojums muzejā par vienu  ekskursiju – 
Ls 2.00 un tenisa kortu maksas cenrādi robeţās no Ls 3,66 pieaugušajiem 
līdz Ls 1,22 bērniem līdz 18 gadu vecumam. Sīkāka informācija tiks publicēta 
2012. gada pavasarī, kad sāks darboties tenisa korti. Ar šī lēmuma 
pieľemšanu spēku zaudē Pāvilostas novada domes 29.04.2010. sēdes Nr. 4 
lēmums 5.§ „Par maksas pakalpojumu un suvenīru izcenojumiem” pielikums 
Nr. 8 
11. Apstiprināja izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.10.2011. protokolu 
par Gada nomināciju piešķiršanu un nolēma piešķirt Pateicību rakstus 30 
personām. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojuma raksta 
formu un Pāvilostas novada logo formu, kuras autors ir Andris Paipa. Par 
Pāvilostas novada logo izstrādi nolēma piešķirt papildus naudas dāvinājumu. 
12. Apstiprināja Pāvilostas novada TIC nesezonas darba laiku. Skatīt 18..lpp. 
13. Pagarināja iesniegumu iesniegšanas termiľu par lietošanas mērķu maiľu 
Pāvilostas novada teritorijas plānojumā no 2011.gada 01. oktobra līdz 
2011.gada 17.novembrim.  
14. Nolēma pagarināt personai īres līgumu par dzīvokļa īri uz 1 gadu un līdz 
2011.gada 31.decembrim šai personai jānomaksā komunālo un īres 
maksājumu parādi. 
15. Nolēma uzľemt vienu personu pašvaldības dzīvokļu rindā uz dzīvokli 
Pāvilostas pilsētā, izslēdza vienu personu no pašvaldības dzīvokļu rindas, 
bet vienai personai piešķīra dzīvokli Vērgalē ar 2011.gada 01.novembri,  īres 
līgumu noslēdzot uz 5 gadiem. 
16.- 18.  Nolēma slēgt zemes nomas līgumus daţādām personām  uz 
daţādiem laika posmiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt gan 0,5% 
apmērā, gan 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus 
nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
19. Piekrita nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, 
atdalot no tā zemes vienību 16,8 ha platībā un noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecība.  
20. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma zemes 
vienībai un apstiprināt darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta 
izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu 
atdalītajam zemes gabalam. 
21. Atļāva mainīt detālplānojuma izstrādātāju īpašumam „Leľķi‟, Vērgales 
pagasts un slēgt vienošanos pie 19.02.2010. līguma ar Nr.1902. 
22. Apstiprināja 2011. gada 27. septembra pirmās Pāvilostas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Vasarnieki 22”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā izsoles rezultātus. 
23. Atcēla Pāvilostas novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu Nr.10 
„Par adrešu maiľu” sēdes protokola pielikumā Nr.10 6.punktu un mainīja 
adresi nekustamajam īpašumam.  
24. Apstiprināja nekustamā īpašuma zemes vienības zemes ierīcības 
projektu (projekta izstrādātājs SIA „Metrum“) un piešķirt adreses/nosaukumus 
un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Zemes gabala projekts 
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 



 

PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS  

INFORMĀCIJA 
 

No 2011. gada 1. novembra līdz 30.novembrim notiks parakstu 
vākšana  likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas satversmē„‟ 
ierosināšanai. Parakstu vākšanai nodotie Satversmes grozījumi paredz 
grozīt Satversmes 4.,18.,21.,101. un 104.punktu, iekļaujot tajā nosacījumu 
par krievu valodu kā otro valsts valodu. Piedalīties parakstu vākšanā 
drīkst balsstiesīgie Latvijas valsts pilsoľi, kuri parakstīšanās brīdī būs 
sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un kuriem ir derīga Latvijas pilsoľa 
pase. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu 
vākšanas vietā, bet vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, tiks nodrošināta 
iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Šinī gadījumā vēlētājam vai viľa 
pilnvarotai personai jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Pāvilostas 
novada parakstu vākšanas vietās vai novada vēlēšanu komisijas 
sekretārei Mudītei Zamarītei līdz 30.novembrim. 

Pāvilostas novadā ir apstiprinātas divas parakstu vākšanas vietas ar 
šādiem darba laikiem: 
Parakstu vākšanas vieta PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, tālrunis 63484559 
01.11.- 30.11.       no plkst.10:00 līdz 14:00 
Parakstu vākšanas vieta VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ 
Pagastmāja, Vērgale, tālrunis 63490836 
01.11- 30.11.       no plkst.9:00 līdz 13:00 

VĒLĒŠANU KOMISIJA 

 

BŪVVALDES INFORMĀCIJA 

 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada oktobrī izskatīja 
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 

 Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 
„Niedrāji”; 

 Saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Klusā 
iela 31; 

 VAS „Latvijas valsts meţi” Dienvidkurzemes meţsaimniecības meţa 
ceļa „Sarkanvalku ceļš” būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, 
Akmensraga meţa iecirknis; 

 VAS „Latvijas valsts meţi” Dienvidkurzemes meţsaimniecības meţa 
ceļa „Baloţu ceļa atzars” būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, 
Akmensraga meţa iecirknis; 

 VAS „Latvijas valsts meţi” Dienvidkurzemes meţsaimniecības meţa 
ceļa „Rīvas kāpas ceļš” būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, 
Akmensraga meţa iecirknis; 

 Sauszemes un ūdenstransporta degvielas uzpildes stacijas 
rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ostmalas iela 8 un 
Ostmalas iela 10. 
 

LIEPĀJAS REĢIONA NOVADU BŪVVALDES atskaite par veikto 
darbu 2011. gada  9 mēnešos 

NOVADS 
PIEŅEM- 
ŠANAS 

AKTI 

IZMAKSAS IZSNIEGTAS 
BŪVATĻAU- 

JAS 
VALSTS, 

PAŠVALDĪBU 
PRIVĀTĀS 

Durbes 
novads 

7 460 345, 48 29 500,- 16 

Grobiņas 
novads 

22 996 593,69 142 345,- 57 

Pāvilostas 
novads 

19 1 371 495,60 405 483,- 31 

Priekules 
novads 

12 861 064,42 383 605,12 20 

Rucavas 
novads 

7 413 282,38 45 000,- 39 

Vaiņodes 
novads 

4   131 221,37        --- 16 

Kopā:       71 4 234 002,70 1’005 933,12 179 

 KOPĀ:    5 239 935,82  

Izsniegtas izziľas       40 
Būvniecības pieteikumi        267   
Izsniegti PAU         242 
Tehniskie projekti akceptēti       203 
Tehniskie projekti saskaľoti        29 
Fiksācijas projekti          --  
Vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija     23        
Mazēkas un artēziskie urbumi       4          
 

Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS 
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25. Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Vasarnieki 3”, Vērgales 
pagastā. Atsavināšanas veids - īpašuma pārdošana izsolē, nosacītā 
cena - Ls 5500,00. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Vasarnieki 3”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads atsavināšanas izsoles noteikumus. (skat. zemāk). 
26. Precizēja platību zemesgabalam un noteica platību 5,3379 ha. 
27. Precizēja platību zemesgabalam un noteica platību 1,2291 ha. 
28. Deputātei A. Brūklei balsojot pret, ar 2012.gada 1.janvāri nolēma 
noteikt šādus siltumapgādes tarifus SIA „Pāvilostas komunālā 
uzľēmuma” pakalpojuma saľēmējiem: 
1MWh = 36,37 Ls + PVN 22 % = Ls 44,37; 
 

Maksa par 1 m2 : 
  fiziskām personām= 0,70 Ls + PVN 12 % = 0,78 Ls; 
  juridiskām personām =0,70 Ls +PVN 22%= 0,81 Ls. 
Ar 2012.gada 01.janvāri spēku zaudē Pāvilostas novada domes 2009.gada 
29.oktobra lēmums par siltumapgādes tarifu samazināšanu. Tātad apkures 
tarifs palielināsies par 5 %.   
  

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 17.novembrī 
Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 24.novembrī 
 

Informāciju sagatavoja  
VITA BRAŢE un MARITA HORNA 

 

DOMES PAZIŅOJUMI 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē šādu 
nekustamo īpašumu: 

Nekustamo īpašumu „Vasarnieki 3”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo 
platību 1531 kv.m, atklātā mutiskā izsolē 2011. gada 28. decembrī 
plkst. 9.00, izsoles nosacītā cena Ls 5500, nodrošinājums Ls 550; 

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, 
samaksa 100 % latos. 

Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks”, reģistrācija 
izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2011.gada 23. decembra 
plkst.14.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās 
Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73,Pāvilostas 
novada domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484558. 

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu 
par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā 
„Kursas Laiks”, iesniedzot tos Pāvilostas novada domei Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73.” 

 

SKAIDROJUMS 
Varam nomierināt iedzīvotājus, kuri, izlasot oktobra izdevumu, bija 
sapratuši, ka nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumus vairs 
nesaņems pa pastu. Arī 2012. gadā tos varēsiet saņemt savās 
pastkastēs. Tikai tie, kuri būs reģistrējuši e-pakalpojumus, saľems 

paziľojumus e-pastā, bet reģistrācija nav obligāta. 
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JAUTĀJUMI DEPUTĀTIEM 

Pāvilostas novada informatīvais izdevums uzklausījis  vairāku lasītāju 
ierosinājumus par to, ka viľi vēlētos zināt, kā tiek pildītas deputātu 
priekšvēlēšanu programmas un kāds ir katra deputāta ieguldījums 
priekšvēlēšanu solījumu izpildē. 

Kopš pašvaldību vēlēšanām ir pagājuši jau vairāk kā divi gadi, un ir īstais 
brīdis atskatīties uz vēlētājiem doto solījumu izpildi un apsvērt to, ko vēl  
izdosies vai neizdosies īstenot dzīvē un kāpēc neizdosies? 
     Izskatot programmas un uzdodot jautājumus, akcents likts uz vēl 
neizpildītiem solījumiem. Katrai apvienībai bija sava programma, tāpēc arī 
jautājumi katram deputātam no trijām apvienībām ir atšķirīgi. 

Jautājumi apvienībai MĒS SAVAM NOVADAM, ko uzdevām deputātiem 
U.Kristapsonam, J.Vitrupam, A.Zaļkalnam, G.Jurikam, V.Ģēģerei, A.Magonem, 
V.Cielavai, G.Brēdiķim, D.Vītolai. Ne visi sniedza atbildes. 
1. Kā jūs iesaistāt sabiedriskās organizācijas novada pārvaldē?  

2. Kā plānojat nepieļaut apkures tarifu kāpumu un kad notiks 
daudzdzīvokļu māju siltināšana?   
3. Kad tiks uzsākta atkritumu šķirošana mūsu novadā?  
4. Nosauciet kādu piemēru, kā esat izmantojuši publiskās – privātās 
partnerības modeli?  
5.  Kāds ir Jūsu personīgais ieguldījums priekšvēlēšanu programmas 
īstenošanā? 
Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs ULDIS 
KRISTAPSONS 
1. Cenšos ikdienā kontaktēties ar sabiedrisko organizācijas pārstāvjiem. Tāpat 
pašvaldība atbalsta finansiāli biedrības, kuras ir griezušās domē pēc 
līdzfinansējumiem  ES finansētajiem projektiem, kurus realizē mūsu novadā. (kā 
piemēram, dejotāji „‟Vērgalīte‟‟, ‟‟Pāvilostas Serf klubs‟‟, Pāvilostas pensionāru 
nodibinājums u.c.) 
2. Ar to bija doma, ka novada pašvaldība par saviem līdzekļiem iegādāsies 
traktoru un  Vērgales komunālais uzľēmums varēs pats sagatavot kurināmo 
šķeldu, lai samazinātos kurināmā pašizmaksa. Par daudzdzīvokļu māju 
siltināšanu vairāk vajadzētu rūpēties pašiem mājas iedzīvotājiem, jo lielākoties 
dzīvokļi ir privatizēti. Bet, ja grieztos paši iedzīvotāji ar šādu priekšlikumu no 
daudzdzīvokļu mājām,  kuras apsaimnieko pašvaldības uzľēmumi, tad noteikti 
šo jautājumu risināšanu atbalstītu, lai varētu piesaistīt ES finansējumu. 
3. Kamēr mūsu Valsts nesāks risināt šo jautājumu ar atkritumu šķirošanu un 
pārstrādi,  tikmēr arī nekas jēdzīgs nenotiks. Liela daļa iedzīvotāju būtu gatavi 
šķirot atkritumus, bet pēc personīgās pieredzes- sašķirotos atkritumus atbrauc 
automašīna un saber visus kopā. Tad rodas jautājums, kāpēc tad iedzīvotājus 
muļķot? Pašvaldība ir pieteikusies vienā ES projektā par atkritumu šķirošanas 
laukumu izveidi Pāvilostā un Vērgalē. 
4. Kā pirmais piemērs nāk prātā, ko varētu minēt ir ideja Pāvilostā „‟Vecās 
ambulances„‟  pārbūve par ‟‟ Latvieši Ārzemēs‟‟ muzeju, bet tur arī ir vēl daudz 
neskaidrību. Manuprāt, veiksmīgs varētu būt  projekts par daudzdzīvokļu mājas 
„‟Teikas‟‟ Vērgalē savešanu kārtībā ar privāto investoru piesaisti, bet, diemţēl, 
šobrīd nav īstais laiks, jo nekustamā īpašuma tirgus mūsu valstī ir „‟ļoti 
sastindzis‟‟. 
5. Tas ir mans ikdienas darbs, ko Jūs man, iedzīvotāji, esat uzticējuši. 
Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks JĀNIS 
VITRUPS 
1. Nevalstiskajām organizācijām ir iespējams piedalīties novada pārvaldes 
darbā. Piedalīties domes rīkotajās sēdēs, kurās var paust savu viedokli par 
izskatāmiem jautājumiem. Rakstīt un realizēt projektus LEADER programmā. 
Viens no piemēriem ir Vērgales deju kolektīvs, kurš iemantoja jaunus tērpus un 
atskaľošanas aparatūru.   
2. Redzot, kā valstī mainās elektroenerģijas, degvielas izmaksas, palielināta 
strādājošo minimālā alga, apkures tarifi nav mainījušies. Ja valstī būtu izstrādāts 
plāns turpmākos piecus – desmit gadus, kur varam redzēt plānotās izmaksas, 
tad varētu atbildēt par tarifiem. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īrniekiem ir atļauts 
privatizēt savus dzīvokļus. Un tāpēc māju dzīvokļu īpašniekiem būtu jāveido 
biedrība , kur paši īpašnieki lemj, vai mājā uzstādīt siltummezglu, kas regulē un 
uzskaita patērēto siltumu, vai siltinām mājas sienas, griestus, pagrabus, liekam 
jaunus logus. Tas viss atkarīgs no dzīvokļu īpašniekiem.  
3. Bija laiki, kad Vērgalē šķirojām atkritumus. Atbrauca mašīna un savāca 
visus atkritumus vienā mašīnā un aizbrauca. Radās jautājums, kāpēc jāšķiro, ja 
visu saber vienā mašīnā. Tagad atkal šis jautājums ir aktuāls. Ja savākšanas 
mašīnas ľems vērā mūsu ieguldīto darbu šķirošanā, tad jau atkal varam turpināt 
to darīt. Tās ir papildus izmaksas.  

 

4. Savā laikā bija doma piesaistīt publiskās – privātās partnerības 
modeli, lai sakārtotu daudzdzīvokļu māju „Teikas” Vērgales centrā. 
Pie tā vēl ir jāstrādā. Ţēl, ka nevaram atrast variantu, lai māju nodotu 
ekspluatācijā. Būtu vēl 12 dzīvokļu. Pie tā jāstrādā. Māja ir 
iekonservēta, un nekas slikts tai nevar notikt.  
5. Es neuzskatu, ka mans darbs ir kaut kas īpašs, bet es daru darbu, 
kas man ir uzticēts un ko es esmu izvēlējies. Vislabāk manu darbu 
var vērtēt iedzīvotājs, kurš mani ievēlēja. Ir jādara darbs, darbs 
kolektīvā, saprotot un uzklausot vienam otru, nevis meklēt naidu savā 
starpā. No pieredzes, strādājot iepriekš pašvaldībā, mūsu 
priekšvēlēšanu programmā tika plānoti reāli darbi, ko varēsim 
paveikt. No programmas esam izpildījuši gandrīz lielāko daļu. Vēl 
palicis ierīkot apgaismojumu „Plocē”. Saraiķu centra apzaļumošana. 
Turpināt pašvaldības ceļu uzlabošanu.   
Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes deputāte DAINA 
VĪTOLA 
Manai dalībai šajās vēlēšanās prioritāte  Nr. 1 bija pārstāvēt Ziemupi 
kā novada nomali. Rūpēties, lai ziemupnieku vajadzības, 
nepieciešamības tiktu uzklausītas un ľemtas vērā. Un tieši tāpēc 
domāju, ka  ir  jāturpina novada priekšsēdētāja vietnieka  Jāľa Vitrupa 
un Vērgales sociālās darbinieces Vizmas Alseikas pieľemšanas 
Ziemupē un Saraiķos. 
1. Vienīgā sabiedriskā organizācija Ziemupē ir biedrība „Ziemupīte”. 
Cenšos šo biedrību informēt par aktivitātēm, kuras varētu būt tai 
saistošas, biedrības pārstāvji tiek aicināti piedalīties ar tūrismu 
saistītās apspriedēs, un Pāvilostas pašvaldības deputāti  pēc viľu 
aicinājuma ciemojās viľu apsaimniekotajā teritorijā Ziemupes 
stāvlaukumā, pēc šīs tikšanās gandarītas bija abas puses. 
Par nedaudz savdabīgāku  organizāciju varam uzskatīt Ziemupes 
ev.lut. baznīcas draudzi. Novada pārvaldē viľi iesaistīti gan netiek, 
bet sadarbība ar pašvaldību, manuprāt, ir laba. 
2. Uz šo jautājumu ļaušu atbildēt tehniski izglītotākiem kolēģiem, varu 
teikt tikai vienu, ka, ceļoties elektrības, degvielas tarifiem valstī, šie 
procesi nez vai ir izbēgami. 
3. Ne mirkli neesmu apšaubījusi atkritumu šķirošanas  lietderīgumu, 
bet šajā sakarā vispirms mums ir jāpanāk,  lai katrai saimniecībai 
vispār būtu noslēgts līgums ar SIA EKO Kurzeme, tieši tāpēc pēc 
manas iniciatīvas iepriekšējās Novada Ziľās tika publicēts aicinājums 
tiem, kuri to vēl nav  izdarījuši. Ziemupē šajā ziľā grēko „vasarnieku” 
rajons. Tāpat pēc mana ierosinājuma tika mainīts atkritumu izvešanas 
grafiks, vasarā to veicot 2 x mēnesī. 
Atkritumu šķirošana ir uzlikta tikai un vienīgi uz pašvaldības pleciem, 
uz doto brīdi tas darīts vēl netiek, jo budţeta līdzekļu kā vienmēr 
visam nepietiek,  bet Līdz 2014. gada beigām pašvaldībām būs 
jānodrošina atšķirojamu sadzīves atkritumu savākšana savā 
administratīvajā teritorijā. Tas noteikts šogad valdībā pieľemtajos 
noteikumos "Par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju". 
4. Publiskās – privātās partnerības modelis varētu tikt realizēts, ja 
būtu vērā ľemams piedāvājums, ierosinājums no kādas privātas 
personas, uzľēmuma, biedrības. Tāds, kur viľi ienāk mūsu novadā ar 
savu kapitālu, mēs no savas puses ar savu pienesuma daļu. 
Pagaidām reālas sarunas ir bijušas tikai ar ārzemju latviešu 
organizāciju par muzeja izveidi Ernesta Šneidera laukumā, bijušajā 
ambulances ēkā. 
5. Nezinu, vai maz var būt pilnīgi personīgs ieguldījums 
priekšvēlēšanu programmas īstenošanā. Tas ir komandas darbs. Pat 
tad, ja ierosinājums ir mans, bez kolēģu atbalsta nekādi. Esmu 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja,  esmu gandarīta, ka 
mūsu novadā ir izdevies saglabāt visas Izglītības iestādes, bibliotēkas 
un citas ar kultūru saistītās iestādes. Vēl vairāk, daļu no iestādēm  ir 
izdevies arī izremontēt, renovēt, pieremontēt. Esmu gandarīta, ka 
beidzot visas septiľas mūsu novada bibliotēkas ir akreditētas. Un pati 
priecājos par Ziemupes tautas nama ēkas jauno jumtu un apkures 
maiľu. Par remontiem citās mūsu puses iestādēs, par apgaismojumu 
Ziemupē. 
    Paldies par jautājumiem, biju spiesta vēlreiz izlasīt mūsu vēlēšanu 
programmu, un man nebija kauns, darāmā vēl daudz, bet gana daudz 
ir arī padarīts. 
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Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes deputāte VITA CIELAVA 
1. Sabiedriskās organizācijas iesaistās novada darbā. Viľas raksta 

projektus, ar kā palīdzību realizē savas idejas. Domes sēdēs vienmēr 
finansiāli atbalstām šīs idejas – iespēju robeţās. 
2. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļi lielākā daļa privatizēti, līdz ar to 

īpašniekiem ir jāveido biedrība, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju 
un energoresursu efektīvu izmantošanu, ir uzsākta aktivitāte 
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi", kuras 
īstenošanu koordinēs Ekonomikas ministrija. Lai panāktu mazāku maksu 
par siltumu, ir tikai viens ceļš - racionāla un taupīga saľemtā siltuma 
izlietošana. Mūsu dzīvojamās mājas, kas celtas pēckara periodā (1950.-
1990.g.), ir ar zemu siltuma noturību - siltums aizplūst caur neblīviem 
logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātu bēniľu un jumta 
pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, 
nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu, ir atkarīgs no 
īrniekiem. 
3. Katrs privātmājas īpašnieks ir noslēdzis līgumu par atkritumu 

izvešanu. Atkritumu izvešana notiek 1reizi mēnesī, un visi atkritumi tiek 
sabērti vienā mašīnā. Lai atkritumus varētu sašķirot, nepieciešami 
konteineri, un tas viss ir papildus izmaksas.  
4. Gadus atpakaļ bija doma par publiskās – privātās partnerības modeli, 

lai piesaistītu finansējumu daudzdzīvokļu mājas sakārtošanai. 
5. Mūsu priekšvēlēšanu programma tiek īstenota. Daudz kas jau ir 

paveikts. Pašlaik aktīvi darbojamies Saraiķu centra sakopšanā - tiek 
izstrādāts projekts un tāme bijušās skolas teritorijas sakopšanai. 
Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes deputāts ALFRĒDS 
MAGONE 
1. Sabiedriskās organizācijas, kuras izrāda interesi, varētu iesaistīt 
novada pārvaldē, taču šādu interesi neesmu jutis. 
2. Apkures tarifu kāpumu nevar nepieļaut, jo valstī ceļas elektroenerģijas 
cenas un pārējās izmaksas. Daudzdzīvokļu māju siltināšanas jautājums ir 
atkarīgs no konkrētās mājas iedzīvotāju iniciatīvas. 
3. Vērgalē jau tas reiz tika uzsākts, taču tas nedeva vajadzīgo rezultātu. 
Novadā – konkrētas atbildes nav. 
4. Publiskās – privātās partnerības modelis – tas ir finanšu līdzekļu 
piesaistīšana basketbola komandas startam Rietumu līgā. 
5. To lai vērtē novada iedzīvotāji. 
Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes deputāts GATIS 
BRĒDIĶIS 
2. Apkures tarifi Pāvilostas pilsētas siltumapgādē ar 2009.gada oktobra 
Domes sēdes lēmumu tika samazināti 5 % apjomā, t.i., iedzīvotājiem no 
70 santīmiem uz 67 santīmiem par dzīvokļa kvadrātmetru. 
Elektroenerģijas un dīzeļdegvielas cenu pieauguma dēļ, kas sastāda 
lielāko daļu šķeldas sagatavošanā un siltumapgādē, pēc divu apkures 
sezonu darba komunālais uzľēmums lūdz atcelt šo 5 % tarifa 
samazinājumu, tādējādi ar 2012.gada 1.janvāri atgrieţoties pie 
iepriekšējā siltumapgādes tarifa. Pamattarifu tuvākajā laikā nav plānots 
paaugstināt.    
Daudzdzīvokļu māju siltināšana, neatkarīgi no tā, vai apsaimniekošanu 
veic komunālais uzľēmums vai biedrības, aktuāla kļūs pēc 
siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanas. Šis ir prioritārs jautājums un tiks 
risināts kā nākamais pēc pilsētas ūdenssaimniecības darbu pabeigšanas.  
3. Atkritumu apsaimniekošana ar katru gadu kļūst arvien dārgāka. Šo 
pakalpojumu veicējs SIA EKO Kurzeme jau šodien Liepājā piedāvā 
atkritumu šķirošanas iespējas -atšķirot papīru, PET un stiklu no pārējiem 
sadzīves atkritumiem. Izmantojot šķirošanas iespējas, ne vien saudzējam 
dabu, bet arī nākotnē ietaupām naudu, kas būs jāmaksā arvien vairāk par 
nešķirotiem atkritumiem. Diemţēl, problēma ir lielākās sabiedrības daļas 
attieksmē pret šķirošanu. Taču, ja kādiem no daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem ir šāda vēlme, griezieties komunālajā uzľēmumā, un 
sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem centīsimies ieviest šķirošanu. 
5. Atbildot par personīgo ieguldījumu priekšvēlēšanu programmas 
īstenošanā, kā vērtīgāko jāmin, strādājot komunālajā uzľēmumā, iespēju 
palīdzēt īstenot Pāvilostas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbus, 
izmantojot ES finanšu līdzekļus un censties noturēt siltumapgādes tarifus 
iedzīvotājiem iespējami zemus, šķeldu gatavojot pašu spēkiem, tādējādi 
nodrošinot zemu siltuma pašizmaksu. 

 

Jautājumi apvienībai  NOVADNIEKI, ko uzdevām G. Štokmanim un              
U. Kurzemniekam. Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes deputāts 
ULDIS KURZEMNIEKS 
1.  Jūs savā priekšvēlēšanu programmā esat solījuši sadarboties ar 
sabiedriskajām organizācijām un iesaistīt domes komisiju darbā 
iedzīvotājus. Kā notiek šī sadarbība? 
2.  Kad plānojat realizēt dzīvē sociālās mājas projektu? 
3.  Kad tiks organizētas -  novada iedzīvotāju sapulces, ko paredzat 1x 
ceturksnī, tikšanās ar novada skolu skolēniem, lai informētu par sociāli 
ekonomisko situāciju novadā, tikšanās ar izglītības un sociālajiem 
darbiniekiem, lai izvērtētu situāciju šajās sfērās? 
4.  Kad esat iecerējuši - atjaunot vides uzrauga amatu, uzlabot novada 

ceļu stāvokli un kuros posmos, likt sakārtot nesakoptos īpašumus to 

īpašniekiem? 
5. Kāds ir Jūsu personīgais ieguldījums priekšvēlēšanu programmas 
īstenošanā? 

Paldies, par jūsu interesi! Tā kā manis pārstāvētajai vēlētāju apvienībai 
"Novadnieki" saľemtais iedzīvotāju atbalsts pašvaldību vēlēšanās ir 
nodrošinājis tikai 2 no kopējā 13 novada domes deputātu skaita, iespējas 
realizēt dzīvē izvirzīto programmu ir attiecīgi nelielas. Patiesībā visu vēlētāju 
apvienību programmas ir vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā. 
Līdz ar to var teikt, ka arī mūsu vēlētāju apvienības programma īstenojas ar 
tām korekcijām, ko ienes reālā situācija, kompromisu meklējumi labākā 
risinājuma sasniegšanai. 

Deputāta darbs man ir jauna pieredze un līdz ar to iespēja saprast un 
izvērtēt savas iespējas iekļauties procesos un virzīt tos. 
      Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes deputāts GATIS 
ŠTOKMANIS 
1.Sadarbība ar sabiedriskām organizācijām notiek atbalsta formā. Esmu 
vienmēr atbalstījis saprātīgus priekšlikumus, kuri tiek iesniegti domē. 
Iesaistīt iedzīvotājus komisiju darbā diemţēl varēja komisiju izveides laikā. 
To es nezināju, jo informācija par iespēju piedalīties komisijās 2009. gadā 
pēc vēlēšanām nebija pieejama ne novada avīzē, ne mājas lapā. Vienīgā 
informatīvā lapiľa esot bijusi piesprausta domes ēkā. Visi šo ēku ikdienā 
neapmeklē. 
2. Sociālās mājas projekta realizācija tika domāta Ploces sociālā māja. Jau 
pirms vēlēšanām es palīdzēju rekonstrukcijai paredzētām telpām sastādīt 
izmaksu tāmi. Projekts realizējās 2011.gadā. 
3.  Novada iedzīvotāju sapulces un iestāţu vadītāju sapulces organizē un 
nosaka domes priekšsēdētājs. Personīgi nekad neesmu atbalstījis un 
neatbalstīšu sapulču sākumu darba laikā. Tādā veidā tās tiek organizētas 
tikai pensionāriem un pašvaldības darbiniekiem, kuri šajā laikā var 
neatrasties savā tiešā darbā. Šādā veidā sapulces jau tiek organizētas gadu 
desmitiem, tāpēc arī ekonomiski aktīvie cilvēki maz interesējas par 
Pāvilostas novada problēmām kopumā. 
4. Par cilvēku (-iem), juridiskām personām, kas apsaimniekotu Pāvilostas 
pludmali jau sen esmu izteicies domes komiteju sēdēs. Diemţēl atbalsta 
nav. Kā arguments tiek minēts, ka domes struktūras jau apsaimnieko 
pludmali. 
Ceļi tiek kopti atbilstoši budţetam (samazinātam). Uzskatu, ka novada ceļi 
kopumā ir normālā stāvoklī. 
Jau 2010. gada sākumā prasīju, kad tiks kaut kas darīts graustu 
sakārtošanā. Atbilde bija, ka no maija. Diemţēl novadā nav domes 
izpilddirektora, kas tieši vai netieši būtu atbildīgs par šo jautājumu, tāpēc arī 
jautājums netiek risināts. 
5. Personīgais ieguldījums priekšvēlēšanu programmas īstenošanā 
personīgi man ir mazs, jo daudzi jautājumi, kuri ir programmā diemţēl netika 
un netiek atbalstīti no deputātu vairākuma puses. 
Uz jautājumiem atbild no apvienības DOMUBIEDRI deputāte ANNA 
BRŪKLE 
1. Kā izpauţas atbalsts un sadarbība ar citām pašvaldībām, valsts 
iestādēm un sabiedriskajām organizācijām? 
Kā jau visi zina, mums ir cieša sadarbība ar Smiltenes novada pašvaldību, 
Auces novada pašvaldību. Katru gadu notiek pieredzes apmaiľa darba 
jautājumos, atpūtas pasākumi. Iespēju robeţās arī mūsu apvienības deputāti 
ciemojas Smiltenes novada pašvaldībā un Auces novada pašvaldībā. Par 
katru apmeklējumu ir arī raksts informatīvajā izdevumā. Apvienības deputāti 
ir arī Latvijas Sarkanā Krusta biedri, atbalstam šo organizāciju un iespēju 

robeţās arī finansiāli.  TURPINĀJUMU LASIET 10.lpp 
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Lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem... 

      Atkritumu apsaimniekošanas uzľēmums SIA „Eko 
Kurzeme” sadarbībā ar „Latvijas Zaļo  punktu” aicina visus 
lauksaimniekus uzkrāt  lauksaimniecībā izmantoto 
iepakojumu - minerālmēslu maisus; dārzniecībā izlietoto 
plēvi; lopbarības ietinamo plēvi; izlietoto kaitēkļu 
apkarošanas šķidruma iepakojumu (plastmasas kannas).  
       SIA „Eko Kurzeme” piedāvā iespēju vidi piesārľojošo, 
izlietoto iepakojumu izvest un nogādāt atkritumu 
otrreizējās pārstrādes punktos.  
       Tiklīdz lauksaimniekam izveidojas zināms daudzums 
atkritumu uzkrājuma, aicinām zvanīt pa tālruni: 
63423435; mob.t. 22013939.   
         Lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu, 
iespējams bez maksas nodot šķirošanas laukumā 
Liepājā, Ezermalas ielā 11.  
         Lauksaimnieka ieguvums - videi kaitīgo atkritumu 
izvešana bez maksas; dabas resursa nodokļa maksājuma 
atvieglojums; apliecinājums par videi kaitīgo atkritumu 
nodošanu otrreizējai pārstrādei; iespēja izvairīties no 
kaitnieciskas darbības attiecībā pret dabas piesārľošanu 
(videi  bīstamo atkritumu dedzināšana); sakopta apkārtējā 
vide.  
        Vairāk informācijas www.ekokurzeme.lv vai  
info@ekokurzeme.lv Maksa par pakalpojumu 10 Ls par 
piebraukšanu. 

Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes  
R.BĒRZIŅA un A.KREICBERGA 

 

Sociālās ziņas 
Oktobra mēnesī  9 ģimenēm piešķirts 

maznodrošinātās ģimenes statuss, 10 ģimenēm trūcīgās 
ģimenes statuss, 6 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts,       
1 personai   pabalsta izmaksa pārcelta uz citu personu, 
1daudzbērnu ģimenei piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai 
bērnudārzā, 5 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 
personai atteikts dzīvokļa pabalsts, jo tika konstatēta 
neatbilstība noteiktajiem kritērijiem. 

Divi bērni no mūsu novada jau ilgāku laiku dzīvo 
Īslīces SOS bērnu ciematā. 25.oktobrī  bāriľtiesas 
darbinieki un sociālie darbinieki tika aicināti uz Īslīces SOS 
bērnu ciemata atvērto durvju dienu, kurā par paveikto 
2011.gadā pastāstīja Īslīces SOS BC direktors. Piedalījās 
arī Latvijas SOS BCA bērnu interešu aizstāvības 
speciāliste, kā arī ģimenes tipa bērnu aprūpes modeļa 
speciāliste un sociālais darbinieks par sadarbību. Tāpat 
noklausījāmies Igaunijas pieredzi bērnu ārpusģimenes 
aprūpē. Protams, bija satikšanās ar mūsu bērniľu 
audţumammu, kura ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi mūs uzľēma. 
Tika pārrunātas veselības aprūpes  un uzvedības 
problēmas. 

9. novembrī pasaulē atzīmē Starptautisko sociālo 
darbinieku dienu. Pāvilostas novada sociālā dienesta 
vadītāja sveic sociālos darbiniekus profesionālajos 
svētkos un novēl darba sparu, veiksmi un pacietību, 
palīdzot tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. Visiem 
sociālā dienesta darbiniekiem izsaku pateicību par labi 
veikto darbu, sniedzot atbalstu novada iedzīvotājiem 
grūtā brīdī, un novēlu veselību, izturību, iejūtību un 
cilvēkmīlestību. 

 
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“GADA  NOMINĀCIJAS PĀVILOSTAS  NOVADĀ  2011” 
 

Š.g. 20.oktobrī  Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, 
piedaloties komitejas locekļiem – Alfrēdam Magonem, Uldim Kurzemniekam, Dainai 
Vītolai, atvēra aptaujas balsojuma kastītes. Tika izľemtas un saskaitītas 144 aptaujas 
lapiľas, no kurām viena atzīta par nederīgu, jo persona bija nobalsojusi 2 reizes. 

Balsojumi bija šādi -  
Gada novadnieks - Gunta Kleinšmite - 67 balsis, Maija Arāja -14 balsis, Inta 

Vīgante – 11 balsis,  Ģirts Vagotiľš-Vagulis – 6 balsis,  Ingūna Kopštāle – 3 balsis,  
Jānis Ausmanis – 3 balsis, Marita Kurčanova – 2 balsis. Pa reizei minēti – Zigmunds 
Niedra, Mairita Vītola, Ina Bunka, Inta un Ainars Viguļi, Gunta Helmšteine, Ildze Balode, 
Uldis Kristapsons 

Jaunietis novadam - Einārs Vārsbergs – 31 balss,  Renāte Citskovska -13 balsis,  
Marta Aniľa – 11 balsis, Vineta Kupalinska – 8 balsis,  Daina Vanaga – 3 balsis. Vēl 
minēti – Guntars Almanis, Zane Ansone, Matīss Gruntmanis 

Gada sportists - Evija Brikmane – 27 balsis,  Gints Uzars – 18 balsis,  Dans Sils – 
12 balsis,  Solveiga Ansone – 4 balsis,  Zintis Vīgulis – 3 balsis. Vēl minēti – Rudīte 
Bērziľa, Alfrēds Magone, “Motoprieks Pāvilostā” 

Valsts svētku pasākumā Pāvilostas kultūras namā 17.novembrī 
plkst. 18:00 sveiksim šādus nominētos – 

Gada novadnieks – MAIJU ARĀJU, Pāvilostas pensionāru padomes “Varavīksne” 
vadītāju. Balsotāju pamatojumi -  aktīva, apzinīga, sabiedriska, enerģiska, saprotoša, 
radīja iespēju pensionāriem skaisti pavadīt vasaru, apgūt jaunas zināšanas, prasmes, 
iemaľas, par dzīvesprieku, ko prot iedvesmot arī citiem. 

Gada sportists – GINTU UZARU, aktīvu motosportistu, kurš ieguldījis lielu darbu 
motokrosa attīstībā novadā, 2011.gadā ieguvis 3.vietu “Superkausa” čempionātā. 

Jaunietis novadam – EINĀRU VĀRSBERGU, ļoti aktīvs jaunietis – dzied, dejo, 
spēlē teātri, studē, sporto. Pamatojumi – enerģisks, sabiedrisks, ar pozitīvu nostāju pret 
visu, cilvēks, uz kuru var paļauties, talantīgs. 

PATEICĪBAS saľems Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs un novada 
jaunā logo autors Andris Paipa, Rīvas bibliotēkas vadītāja Vizma Ināra Ansone,  
biedrība “Pāvilostas laivas”, pašvaldības informatīvā izdevuma korektore Vija 
Gabaliņa, Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore, pedagoģe Inguna Venena, 
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Monta Pētermane un  iestādes 
darbinieki - Aija Gertsone, Inese Ermsone, Aina Orna, Ausma Stankēviča, Pāvilostas 
vidusskolas skolotāji Ārija Paipa, Zintis Vīgulis, Solveiga Ansone, tehniskā darbiniece 
Silvija Miķelsone, Pāvilostas Mākslas skolas praktisko darbu skolotājs Ainars 
Zingniks, Sakas pagasta sociālā darbiniece Arta Bunka. 

Valsts svētku pasākumā Vērgales kultūras namā 17.novembrī 
plkst. 19:00 sveiksim šādus nominētos – 

Gada novadnieks – GUNTU KLEINŠMITI, ģimenes ārsta palīgu S.Kaufmanes 
ģimenes ārsta praksē Vērgalē. Aizpildot anketas, balsotāji savu izvēli par Guntu 
pamatojuši šādi -  laipna un atsaucīga, sirsnīga, neizmērojami līdzjūtīga, vienmēr 
izpalīdzīga, zinoša, godprātīga, nekad neatsaka sniegt palīdzību, laipna, pašaizliedzīga, 
pretimnākoša, cilvēks, kas uzklausa jebkuru cilvēku, feldšere ar daktera zināšanām, 
palīdzēs jebkurā diennakts laikā, ar savu attieksmi pret cilvēkiem ir to pelnījusi, 
profesionāla mediķe, labais gariľš visās bēdās, veselības ķibelēs, tituls - Vērgales 
ģimenes ārsts, sirdsgudra, sirdsizglītota, nesavtīga, sirds cilvēks, kas strādā savā vietā. 
Apbalvojums pienākas par ieguldījumu Vērgales pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē. 

Gada sportists – EVIJU BRIKMANI, Vērgales pamatskolas 7.klases skolnieci. 
Evijai ir ievērojami sasniegumi šahā. Spēlēt šahu iemācījusies jau pirmsskolas vecumā, 
bet nopietnus panākumus  sasniegusi 2010.gadā. To arī  balsotāji minējuši savās 
anketās - par sasniegumiem šaha spēlē, par azartu un cīľas sparu pie šaha galdiľa, ar 
uzvarām šaha mačos ceļ godā Vērgales skolu un pagastu, pārsteidzoši lieli sasniegumi 
savam vecumam! 

Gada jaunietis – MARTU ANIŅU. Beigusi Vērgales pamatskolu, pašlaik mācās 
Liepājas pilsētas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolā. Pamatojumi nominācijai - par 
kultūras pasākumu vadīšanu un piedalīšanos, aktīva jauniete, par aktīvu sabiedrisko 
darbu, palīdz noformēt Vērgales pagasta svētkus, atsaucīga. 

PATEICĪBAS saľems Vērgales pamatskolas angļu valodas skolotāja Ivita Meļķe, 
pamatskolas saimniecības pārzinis Aivars Sprudzāns un pavāre  Sarmīte Vērniece, 
Vērgales pagasta PII „Kastanītis” darbinieki – pavāre Inese Pomerance, auklīte Aīda 
Elviņa, saimniecības pārzinis Dmitrijs Kiss, Saraiķu bibliotēkas vadītāja Ingūna 
Kopštāle, Vērgales pagasta sociālās palīdzības organizatore Vizma Alseika, 
pensionāre, diakonijas kustības organizētāja Vērgales pagastā Rasma Vērniece, Bebes 
saietu organizētāja Vija Pirktiņa, Latvijas Pasts darbinieki Dace Gričele un Jānis 
Limbergs, biedrība „Ziemupīte”. 

 

http://www.ekokurzeme.lv/
mailto:info@ekokurzeme.lv
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VAI TU ZINI 
 Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novada TIC šogad plāno 

izdot kalendāru „Pāvilostas novads 2012”. Sākotnējā tirāţa – 100gb. Plānots, ka 
tos varēs iegādāties par 3.00Ls gabalā.  

 VARAM Pāvilostas novadam piešķīrusi Ls  214 600, kas paredzēti izglītības 
iestāţu energoefektivitātes paaugstināšanai, tas nozīmē –logu un durvju nomaiľai, 
ēku siltināšanai, jumta segumu nomaiľai. Līdzekļus ieguldīs Pāvilostas vidusskolā 
un Vērgales PII ”Kastanītis”. 

 9.decembrī plkst. 16.00 Pāvilostas mūzikas skolā 20. dzimšanas dienas 
svinības. 

 17.decembrī  Pāvilostas tirgus laukumā Ziemassvētku tirdziľš. Biedrība 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” aicina  tam laikus gatavoties visiem 
novada amatniekiem un mājraţotājiem. 
 

Konkurss „Sakoptākā sēta 

Pāvilostas novadā – 2011” 
 

Arī šajā gadā novadā notika sakoptāko sētu konkurss. 
Konkursā tika vērtētas pirtis, sakoptākās viesu mājas, daţādas 
būdas un būdiľas – suľiem, trušiem, laivu un kūpināmās būdas 
u.c., kā arī eksotiskie un savdabīgie augi dārzā. Komisija 
augustā apmeklēja 31 īpašumu un izvērtēja redzēto. 

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Valsts svētku pasākumos 
Pāvilostas un Vērgales kultūras namos 17.novembrī un tie ir –  
Pāvilostā  
1. Kempings „Pāvilosta Marina”- par piejūras pilsētai raksturīgu 
tūrisma piedāvājumu. 
2. Pāvilostas veco ļauţu nams-Nodibinājums "Fonds "Cilvēks 
cilvēkam "- par veiksmīgu projektu piesaisti infrastruktūras un 
apkārtējās vides sakoptībai. 
3. Viesu mājai „Puerto VV” Vairai KĀRKLIĽAI - par pirti ar 
vasaras smarţu. 
4. Austrai VAGOTIĽAI - VAGULEI - par pirti ar dvēseli. 
5. Viesu mājai „Dandzenieki”- par oriģināli noformēto sūkľu 
māju. 
6. Kempingam „Ievlejas”- par rūķu būdiľu. 
7. Renardam ROLMANIM - par oriģinālām trušu būdām. 
8. Dzintaram ZAMARITIM - par pārvietojamo kūpināšanas būdu- 
Pāvilostai raksturīgā kulinārā mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu. 
Vērgalē  
1. PII „Kastanītis”- par iniciatīvu un radošumu bērnu laukuma 
labiekārtošanā. 
2. Viesu māja „Līdumnieki”- par ainavas sakoptību un veiksmīgu 
viesu mājas piekļaušanos pie dīķa. ( Anita  un  Gunvaldis  
MILTIĽI). 
3.  Edvīnam  un  Zaigai GAUSMAĽIEM - par eksotisko augu 
bagātību dārzā īpašumā „DZELMES ” . 
4. Kempingam „Kalēji”- ģimenei draudzīgs tūrisma piedāvājums 
(Aldis  TROFIMOVS  un Marita KALĒJA). 
5. Viesu mājai „Lenkas”- par ainavas sakoptību un iekļaušanos 
piejūras ainavā (Andrejs VARKALIS.) 
6. Kempingam „Laikas”- par lauku sētu viesu mājā (Māris 
PELNĒNS  un Liene  ZAĻKALNE- PELNĒNA ). 
7. Raitim BRĒDIĶIM - par „būdiľu” vīna kalnā ( „CIEMIĽI ”). 
8. CIELAVU ģimenei- par suľu būdu- voljēru un dzīvnieku 
labturības noteikumu ievērošanu („GAUSĒNI ”). 
9. BETHERU ģimenei- par oriģinālām un daudzfunkcionālām 
būdām, būdiľām viesu mājā ( „KALNENIEKI ”). 
10. Lauku mājai „ Ziemupes Zaļkalni ” (Melita  un Jānis  
PĒRKONI)- par savdabīgā dizainā iekārtotu „ sirsniľbūdu.” 
11. „Izdegas”- speciālbalva par oriģinālo māju norādes zīmi 
(Tālivaldis  ANIĽŠ ). 
12. Viesu māja „Kaijas”( Zaiga un Edgars KUPLIE) – par pirti ar 
pirts „gariľu” un plašu pirts piedāvājumu. 

MARITA HORNA 
 
 
 

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI 

Pāvilostas mājas lapā ievietotajā Pāvilostas novada domes 
sēdes protokola Nr.11 (28.jūlijā 2011.g.), 11. punktā novada 
domes deputātu  lēmumā ir trīs punkti, bet  izdevuma 
„Pāvilostas Novada Ziľas”(septembra Nr.) Domes ziľu apskatā 
11.punktā nolēmuma 2.punkts izpaliek. 
Vai nepilnīgā informācija ir nejaušības vai apzinātas rīcības 
rezultāts? 
 

Atbild domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS:  
„Tas ir apzinātas rīcības rezultāts, jo pašvaldība precizēja, 
kādi noteikumi ir jāievēro, lai varētu publicēt  mājas lapā 
spriedumu. Tuvākajā laikā, pēc personu identificējošo datu 
dzēšanas, sprieduma tekstu ievietosim mājas lapā.” 
 
 

NO REDAKTORES 

Esiet sveicināti, lasītāji un darba kolēģi pašvaldībā!  
Ne bieţi, bet laiku pa laikam ir lietderīgi atkārtot zināmas un ierastas lietas, kas 

ikdienas steigā un neesot tiešā saistībā reizēm piemirstas.  
Pirmkārt, sāksim ar to, ka jau ar decembrī pie izdevuma maketēšanas atkal 

strādās Mairita Tumpele, kura atgrieţas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. 
Pašreizējā maketētāja Marita Kurčanova atbildēs par Pāvilostas novada mājas 
lapu.   Maketētājs nav tas pats, kas redaktors, un viľam nav jāizlasa katrs raksts 
un nav jātērē laiks e - pastu pārsūtīšanai, tāpēc lūdzu to atcerēties, nesareţģīt 
mums dzīvi un netērēt mūsu laiku, bet rakstus un informāciju iesūtīt  elektroniski  
vai nodot galvenajai redaktorei Pāvilostā Maritai Hornai vai Vērgalē – redaktorei 
Vitai Braţei. Tāpat lūgums informāciju nodot laikus. Līdz šim prakse ir tāda, ka 
attopamies jau tad, kad avīze noformēta un nodota salikšanai. Gadās, ka 
informācija ir tik svarīga, ka maketētājam jānāk pēc darba laika un izdevums 
jāpārstrādā. Tāpēc lūdzu laikus. 

Otrkārt, gribu parunāt par tām ziľām, ko dodam avīzē. Ir iestādes, kas 
neaizmirst par sevi informēt, atrod tam laiku. Ir tādi, kas ikdienā lieto nodrāzto frāzi 
– „ja kāds zinātu, cik daudz darba tur ieguldīts!” Kas jums liedz par to pastāstīt? 
Īpaši tas attiecas uz iestādēm, kurās mācās bērni. Par viľu sasniegumiem, ko 
izlasām izdevumā, priecājas ne tikai paši bērni, viľu vecāki, bet arī radi, draugi, 
kaimiľi. Pieaugušajiem derētu par to aizdomāties. Vai tad mums pašiem nepatīk, 
ja kāds uzzina par mūsu labajiem darbiem? Un galu galā, ja nav laika, vēlēšanas 
un talanta rakstīt, tad mūsu - Vitas un Maritas kontaktus varat atrast izdevuma 
pēdējā lapā un uzaicināt pie sevis. Ja par kādu no informācijām rodas jautājumi, 
lūdzu zvaniet un prasiet redaktorēm. Pārrunājot ar kaimiľu vai kolēģi, varat arī pie 
pareizās atbildes nenonākt.  

Treškārt, par lasītāju jautājumiem un Vērotāju, kas daţus tā satrauc. 
Redkolēģija nepieľem anonīmus jautājumus. Jautājuma uzdevējam ir jābūt 
zināmam, bet, ja cilvēks to nevēlas, viľa vārdu nepubliskojam un neizpauţam. To 
nosaka LR likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 22. pants. 
Tas pats ir par Vērotāju. Viľu vārdi ir zināmi, bet  izpauţami vien tad, ja to pieprasa 
tiesa. Jāsaka gan, ka, salīdzinot ar to, kas notiek internetvidē, kur katrs var 
atļauties rakstīt, kas vien ienāk prātā, paliekot nesodīts, izdevumā līdz šim nav bijis 
publicēts nekas personu aizskarošs. Tikai ieraudzīti un atspoguļoti  mūsu 
sabiedrības trūkumi.   

Ceturtkārt, par reizēm nepamanītajām kļūdām tekstos. Salikto izdevumu 
brīvprātīgi sabiedriskā kārtā pārlasa un kļūdas labo mūsu korektore Vija Gabaliľa. 
Par to viľai liels paldies! Pēdējā brīdī iesūtītie teksti  līdz korektorei nenonāk, un 
nav viľas vaina. Ja kļūda ieviesusies neuzmanības dēļ, tad jau būsiet ievērojuši, 
ka nākamajā izdevumā to labojam un atvainojamies. Ja mēs neveidotu avīzi, tad 
mēs arī nekļūdītos, vai ne? 

Piektkārt, vēlreiz atgādināšu par jubilāriem – nozīmīgās jubilejas, kurās 
sveicam sava novada iedzīvotājus, ir – 18, 20,30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, un 
katrs, kurš nodzīvojis vairāk par 80 gadiem. Nemeklējiet sevi  jubilāru rindās, ja 
jums ir , piemēram, 35 vai 73 gadi. Ja gribat kādu apsveikt personīgi, avīze pieľem 
jūsu apsveikumu, kas ir bezmaksas. Arī par Pateicībām nekas nav jāmaksā. Tikai 
to varētu būt vairāk. Vienmēr esmu teikusi, ka labo vārdu nevar būt par daudz un 
par labajiem darbiem tie būtu jāsaľem pēc iespējas vairāk. 
 

 

Redkolēģijas vārdā galvenā redaktore  
MARITA HORNA 
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22. novembrī plkst. 16:00 

Pāvilostas domes zālē, otrajā stāvā, notiks  

Dekupāžas nodarbība 

Maksa par nodarbību, sākot no Ls 6.00 

Piedalīties aicināts ikviens interesents bez 

priekšzināšanām. 

Sīkāka informācija par tālruni 29226526 

 
 

Pāvilostas k/n mazajā zālē 

no 7. novembra – 7. decembrim 

Foto izstāde  „VĒROSIM DABU KOPĀ! 

SLĪTERES NACIONĀLĀ PARKA PUTNI” 
 

Viļņa Skujas un Andra Poiša fotogrāfijās varēsiet aplūkot daţādus 
Latvijā dzīvojošus putnus - svīri, ūpi, melnspārnu kaiju, rubeni, 
dzelteno tārtiņu u.c.  
Fotogrāfijām ir pievienoti apraksti.  
Izstāde tapusi Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas projekta 
„Baltijas Zaļā josta” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF).  
Vilnis Skuja - Zoologs, ilggadējs Slīteres nacionālā parka dabas 
pētnieks, kaislīgs dabas fotogrāfs un dabas procesu prasmīgs 
skaidrotājs.  
Andris Poišs - Putnu un dabas fotografēšana ir hobijs jau vairākus 
gadus. Regulāri piedalās daţādās izstādes, arī fotokonkursos. 
 

Pāvilostas k/n mazajā zālē no 17. novembra 

mākslinieces Daigas Krzištekas gleznu izstāde 

„ATGRIEŠANĀS” 

Daiga dzimusi Pāvilostā, mācījusies Liepājas mākslas skolā un 

augstāko izglītību ieguvusi Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Četrus 

gadus pedagoģijas studijas turpinājusi Hamburgas universitātē. Izvēli 

par labu gleznošanai Daiga izdarīja pēc tam, kad angļu valodas 

skolotāja 5.klases skolniecei sagrāva sapni par valodu studijām, sakot, 

ka viľai nav dotību,  un sporta skolotājs norādīja, ka nepietiekamā  

auguma garuma dēļ viľa nekļūs par labu sportisti. „Zīmēt man patika 

jau bērnībā, tāpēc kļuvu par mākslinieci”, tā saka Daiga Krzišteka. 

 

 

25.novembrī plkst. 19:00 

Pāvilostas pilsētas k/n Jauniešu tautisko deju  

kolektīvu sadejošanās koncerts 

 

2.decembrī plkst. 16:00 

Pāvilostas pilsētas egles iedegšana  

pie Pāvilostas pilsētas k/n un mazo pašdarbnieku koncerts. 

 

7.decembrī plkst. 13:00 

Pāvilostas pilsētas k/n 

LILIPUTU CIRKS  

ieeja Ls 2,00 

 

 

 

ULMALES BIBLIOTĒKĀ  

visu novembra mēnesi ir apskatāma  

ROKDARBU IZSTĀDE  

– adījumi, tamborējumi,  rotaslietas.  

     Visi tiek laipni aicināti apskatīt šos jaukos,  

daudzveidīgos  un krāšņos darbiņus, kuru autori ir 

gan lielie, gan mazie ulmalnieki. 

 

26. novembrī plkst. 18:00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Eriks Emanuels Šmits  

„NOSLĒPUMAINĀS VARIĀCIJAS” 

Ieeja Ls 2,00, skolniekiem Ls 1,00 

 

Režisors – Mārtiņš Eihe  

Lomās – Leons Leščinskis un Ēriks Vilsons 

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Māris Ruskulis 

Izrāde vienā daļā 

Rezvanejas salā vientulībā mīt rakstnieks, Nobela prēmijas 

laureāts. Nupat iznākusi viņa grāmata – ilgu gadu sarakste 

ar tālumā mītošo mīļoto. Pie rakstnieka ierodas žurnālists, 

lai salauztu viņa klusēšanas loku un intervijā atklātu 

patiesību par mīļoto un pašu mīlestību. 

 

 

Pāvilostas kultūras namā 

17. NOVEMBRĪ PLKST.18:00 

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 

93. GADADIENAI VELTĪTS PASĀKUMS 

Aptaujas „Gada nominācijas 2011”, 

„Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2011” 

uzvarētāju apbalvošana 

 

kapelas "Hāgenskalna muzikanti" koncerts 

22:00 svētku balle kopā ar grupu „Nakts ziņas” 

ieeja Ls 2,00, galdiņus pieteikt līdz 16.novembrim  

Silvai pa tel. 29366112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras nama  

amatierteātris piedalīsies  

Mārtiņdienas ieskandēšanas pasākumā 

Lielplatonē (Jelgavas novads) 

ar literāri muzikālu uzvedumu pēc A.Bules darba 

 „Latviešu sapnis” motīviem 
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Starptautisks projekts  

Pāvilostas vidusskolā! 
 

Šogad pirmo reizi Pāvilostas vidusskola iesaistījusies 
daudzpusējā skolu partnerības projektā Comenius, kurš ilgs līdz 
2013.gada 31.jūlijam, ko atbalsta ES un Valsts Izglītības 
Attīstības aģentūra.  Tajā piedalās 8 valstis – Itālija, kas ir 
galvenā koordinatorvalsts, Kipra, Latvija, Lietuva, Polija, 
Slovākija, Spānija un Turcija. Projekta dalībnieku tikšanās 
paredzētas visās valstīs divu gadu garumā, lai parādītu paveikto, 
savstarpēji iepazītos un paplašinātu redzesloku, uzturētos 
multikulturālā vidē un pilnveidotu angļu valodas lietošanas 
prasmes.  

Projekta tēma ir „Back to our roots: traditions and customs 
bring us together”, kas tulkojumā nozīmē „Atpakaļ pie mūsu 
saknēm: tradīcijas un paraţas ved mūs kopā”. Projekta darba 
valoda – angļu valoda. Mūsu skolā tika izveidota 8 skolotāju 
darba grupa. Jau septembrī, uzrakstot iesniegumu un 
motivācijas vēstuli angļu valodā, projektam varēja pieteikties 
jebkurš 9.-12. klašu skolēns. Projekta koordinatore Pāvilostas 
vidusskolā - skolotāja Inta Vīgante  - par projektu un iespējām 
piedalīties informēja visus 9.-12. klašu skolēnus, kā arī nosūtīja 
ziľojumus skolēniem un viľu vecākiem Mykoob. 4.oktobrī 
informācija par projektu tika sniegta Pāvilostas novada iestāţu 
vadītājiem. 
         Interesi dalībai projektā izrādīja 17 dalībnieki. Skolēni 
sadalījās darba grupās, kur katram bija jāveic kāds pienākums. 
Mēs izveidojām informatīvu stendu, lai arī pārējie zinātu, kur 
esam iesaistījušies. Mūsu skolas pirmais uzdevums ir izveidot 
visa projekta logo. Pagaidām skolēni iesnieguši 11 skices, kuras 
piedāvājām apskatīt viesiem tikšanās reizē Pāvilostā. 
Gatavojoties uzľemt viesus no citām valstīm, veidojām 
dāvaniľas Pāvilostas stilā – ar saulainiem dzintara gabaliľiem 
un gliemeţvākiem. 
         Tikšanās notika Pāvilostā  no 19.- 21.oktobrim. Ciemos pie 
mums ieradās 21 dalībvalstu pedagogs. Šī bija pirmā dalībvalstu 
tikšanās, tās uzdevums bija saplānot turpmāko darbu gada 
griezumā. Pirmās tikšanās organizēšana mums uzlika lielu 
atbildību, jo bija jāatstāj labs iespaids par Pāvilostu un Latviju. 

  

 

Galvenā darba diena bija 20. oktobris, kad, atklājot pasākumu, notika pašvaldības 
vadītāja un skolas direktores uzrunas, prezentācija par Pāvilostu un neliels koncerts. 
Pēc tam 11. un 12. klases meitenes izvadāja ciemiľus pa skolu, rādīja Ievas 
Kangīzeres sagatavotu prezentāciju par Pāvilostas vidusskolu. Daļa skolēnu pildīja 
tulka pienākumus, jo saziľa noritēja angļu valodā, citi fotografēja, citi palīdzēja 
saimniecēm, kārtoja telpas. Viesi izrādīja lielu interesi par skolu, viľi vēlējās 
aprunāties un fotografēties gan ar skolēniem, gan skolotājiem. Skolā valdīja īpaša 
gaisotne, ciemiľi radīja jauku, pozitīvu interesi par visu, ko ieraudzīja: klases 
iekārtojumu, metodiskajiem materiāliem, informatīviem stendiem, mācību darba 
organizēšanu, pulciľiem un tradīcijām. Tas uzmundrināja skolēnus, daţi  viesu 
skolotāji pat palīdzēja atrisināt matemātikas uzdevumus, jaunāko klašu skolēni bija 
priecīgi par poļu skolotāju dāvātām konfektēm un iespēju vismaz atbildēt angļu valodā 
uz jautājumiem:” Kā tev iet un kā tevi sauc?” Vecāko klašu skolēni izprata pasākuma 
nozīmību un, īpaši jau projekta darbā iesaistītie skolēni, notiekošo uztvēra ar lielu 
atbildību un aktīvi iesaistījās.  

Uzskatu, ka šis projekts ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par citu valstu tradīcijām 
un kultūru, kā arī apgūt angļu valodu. Projekts dos iespēju iepazīt citu valstu izglītības 
sistēmu, tradīcijas, iegūt jaunu pieredzi un draugus ārzemēs, stiprinās motivāciju 
apgūt svešvalodas. Domāju, ka atstājām labu iespaidu, viesi aizbrauca apmierināti un 
aizveda sveicienus no Pāvilostas uz septiľām Eiropas skolām. 

PALDIES -  Pāvilostas novada domei un priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 
par atbalstu projekta sagatavošanas darbā un prezentācijas pasākuma organizēšanā, 
skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu!  
Mēs esam laba komanda, mums izdevās! 
        P.S. Esam jau saľēmuši dalībvalstu pateicības vēstules par labi noorganizēto 
tikšanos Latvijā – Pāvilostā. 

Projekta darba grupas dalībniece ILZE IEVA VILNE 
Projekta koordinatore - skolotāja INTA VĪGANTE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekta „Comenius” dalībnieki Pāvilostas vidusskolā.                                                                                                                                            Foto: A. Uzare 

VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

 Oktobrī Pāvilostas vsk. jaunsargi Vīru spēlēs Aizputē, izcīnot 3. vietu. 
 2. novembrī Vērgalē Pāvilostas vidusskolas 7.-10. klašu skolēni piedalījās 
draudzības spēlēs basketbolā. Zēnu komanda izcīnīja uzvaru, meitenēm - 2.vieta. 
 10.novembrī skolā fotografēšanās. Plkst. 9:20 skolas ēdamzālē Mārtiľdienas 
tirgus atklāšana. Tirgosies lieli un mazi skolas bērni.  
 10.novembrī Pāvilostas vidusskolas jaunsargi piedalīsies sacensībās 
Liepājā. 
 11.novembrī plkst. 17:00 skolas aktu zālē filma „Dancis pa trim”, plkst.19:00 
skolas pakavā svecīšu aizdegšana par godu Lāčplēša dienai. Aicināts ikviens! 
 17.novembrī Latvijas dzimšanas dienai veltīta svinīgā rīta līnija. 
 Novembrī un decembrī 1. – 9. klašu skolēni pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās iesaistīsies Eiropas programmā „Augļi skolai”, ko finansiāli atbalsta 
Eiropas Kopiena. Šajās dienās katrs skolēns pēc otrās stundas saľems Latvijā 
audzētu ābolu.  
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Pāvilostas amatierteātrim  -  

5 gadu jubileja 

 
29.oktobrī ar divu stundu garu pasākumu „ Ap Jāņiem Mārtiņos” 

Pāvilostas kultūras nama amatierteātris nosvinēja savas darbības 
piecu gadu jubileju.  

Domāju, ka skatītājiem nebija garlaicīgi, jo gribējām parādīt no katras 
mūsu izrādes pa fragmentam. Vēl pēc pieciem gadiem tas jau vairs nebūs 
iespējams, jo izrāţu skaits būs dubultojies.   

Jaunizveidotais kolektīvs savu darbību sāka  2007.gada maijā un jau 
tā paša gada 23.jūnijā Upesmuiţas parka estrādē  izrādīja  R.Blaumaľa „ 
Skroderdienas Silmačos” . 

Šo piecu gadu laikā esam iestudējuši  6  vairākcēlienu lugas, divus 
viencēlienus, sagatavojuši neskaitāmus priekšnesumus Ziemassvētkiem, 
un pēdējais darbs ir literāri muzikāla kompozīcija „Latviešu sapnis” , ko 
5.novembrī  izrādīsim arī Jelgavas novada Lielplatonē. Kolektīvā pa šiem 
pieciem gadiem garāku vai īsāku laika sprīdi darbojušies 24 aktieri. Pašlaik 
kolektīvā esam 16.  

Pasākuma organizēšanā ieguldīts liels darbs, tāpēc  liels paldies 
visiem aktieriem, paldies par dāvanām mūsu draugiem un sadarbības 
partneriem. Paldies Pāvilostas novada domei par dāvanu – varēsim 
apmeklēt kādu teātra izrādi.  Paldies Ērikam Freidenfeldam par finansiālo 
atbalstu, Initai Zingnikai par skicēm un Uldim Bērzniekam par mūsu idejas 
realizāciju, proti, aktieru galeriju zālē. Paldies Andai Bērziľai par 
garšīgajiem pīrādziľiem  un Agrim Ernšteinam, kurš palīdzēja sagatavot 
ābolu sulu, ar ko cienāt pasākuma apmeklētājus. Paldies kultūras nama 
vadībai un darbiniekiem – Tālim un Gitai par līdzdarbošanos, Dainim 
Vinkleram par pasākuma apskaľošanu, Andrim Hornam  par palīdzību 
dekorāciju bīdīšanā, Aivaram Jancim par foto un video fiksēšanu, 
novadpētniecības muzejam un  Andrim Cābelim par video kameru 
izmantošanu, jo  kultūras namam savas kameras nav.  

Svētki ir pagājuši. Esam saľēmuši daudz pozitīvu atsauksmju. Tagad 
priekšā nopietns darbs – jāgatavojas Ziemassvētku pasākumam. Šogad ar 
divkāršu sparu, jo esam saľēmuši uzaicinājumu ar saviem 
priekšnesumiem kuplināt arī Liepājas teātra darbinieku Ziemassvētku 
pasākumu.  

Amatierteātra reţisore MARITA HORNA 
 

 
2. Kā plānojat komunālo pakalpojumu izmaksu samazināšanu 
un kad sāksies ES līdzekļu piesaiste daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai? 
Par komunālo  pakalpojumu izmaksu samazināšanu jautājumi 
notiek, mēs esam pret komunālo pakalpojumu 
izmaksu  paaugstināšanu, un,  runājot par ES līdzekļu piesaisti 
daudzdzīvokļu māju siltināšanai, mēs esam diskusijām atvērti. 
Vienīgais nosacījums, pašiem īpašniekiem jābūt atsaucīgiem, jo 
ierosmei jānāk no īpašnieku puses. 
3. Kad skolēni vasaras brīvlaikā tiks iesaistīti novada teritorijas 
labiekārtošanas darbos un materiāli stimulēti? 
Par skolēnu iesaistīšanu vasaras brīvlaikā novada teritorijas 
labiekārtošanas darbos ir domāts, bet sakarā ar situāciju pašvaldībā 
šis jautājums nav ieguvis atbalstu. 
4. Kā esat plānojuši organizēt konsultācijas uzņēmējiem, 
pilnveidot kultūras mantojumu, organizēt veselības dienas?  
   Konsultācijas ar uzľēmējiem (zemnieku saimniecībām) notiek viľu 
interesējošo jautājumu risināšanā. 
     Kultūras mantojuma lielākā un vistiešāk uztveramā daļa ir 
kultūras pieminekļi - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas 
teritorijas, pilsētas vēsturiski centri (senkapi, kapsētas, parki utt.). 
Tad, cienījamie iedzīvotāji mēs atbalstām īpašuma tiesību 
sakārtošanu šiem objektiem, lai to atjaunošanai varētu piesaistīt 
kādus projektus. 
     Sporta sadaļas programmā ir norāde organizēt novada sporta 
svētkus, veselības dienas, tad jūs varat pārliecināties, ka novadā 
sports nav aizmirsts un mūsu deputāti atbalsta katru sporta aktivitāti. 
 5. Kāds ir Jūsu personīgais ieguldījums priekšvēlēšanu 
programmas īstenošanā?  
      Mans personīgais ieguldījums priekšvēlēšanu programmas 
īstenošanā, pirmkārt, es nekad neesmu pret labām idejām, un tās es 
atbalstu, otrkārt,  palīdzu lauksaimniekiem ne vien sakārtot platību 
maksājumus, bet arī pie projektu izstrādes. Esmu gandarīta, ka mani 
veidotie projekti LAD (Lauku atbalsta dienests) ir guvuši atbalstu.  
Deputāte I.Ziemele atbildes nesniedza. 

 

Pāvilostas amatierteātris 5 gadu jubilejā – no kreisās Rudīte Jance, Einārs Vārsbergs, Dzintra Vērniece, Edijs Ermsons, Ilmārs Šnore, Dace Bunka,  

Eduards Bielis, Ģirts Vagotiľš-Vagulis, Daiga Cābele, Uldis Bērznieks, Marita Horna, Valdis Roga, Janeta Kristapsone, Anna Kaţe, Gatis 

Štokmanis, Silva Vārsberga.                                                                                                                                                                          Foto: A.Horna 

 



 

Savs  BMX  čempions 
 

Pāvilostniekam Aivim Bērzniekam ir tikai septiņpadsmit    
gadu    un    jau    ievērojami sasniegumi riteņbraukšanas  
sportā.   Šogad viľš   guvis   ievērojamus   sasniegumus   BMX 
sacensībās profesionāļiem.  Septembrī  Liepājā SHED  SESSION  
sacensībās  izcīnījis  1.vietu PRO   BMX   grupā  un  1. vietu   
BUNNY  HOP (augstlēkšana  ar  riteni)  sacensībās,  pārvarot 1m 
augstumu un iegūstot ceļojošo kausu.  
      Latvijas rekords ir 1,17m. Arī augustā Kuldīgas skeitparka 
atklāšanas sacensībās,  pārvarot 1m augstumu, izcīnīta 1.vieta. 

Jūlija  sākumā  Ventspilī  notikušajās  2011.gada  A. Lemberga  
balvas  izcīľas  spēlēs  37 dalībnieku  konkurencē  BMX  AM  
grupā  Aivis izcīnīja  1. vietu.  Labi  panākumi   viľam  bijuši arī  
kausa  WINTER  VEST  JAM   2011   BMX profesionāļu grupā – 
iegūta 3.vieta. Sacensības notikušas Ventspils iekštelpu 
skeitparkā. 

Nekas jau nenotiek uzreiz un vienā dienā vai gadā.  Aivis  
dzimis  un  uzaudzis  Pāvilostā. Pirmā interese par BMX 
riteľbraukšanas sportu radusies pēc Ventspils svētkos apmeklētā 
BMX šova. Toreiz puikam bija 12 gadi. Vecāki nopirka pirmo riteni, 
un puikas paši sameistaroja sev trasi Zaļkalna meţa malā. Toreiz 
viľu meistarojums pat iekļuva pašvaldības informatīvajā  izdevumā 
ar domu, ka pilsētas vadība radīs iespēju jauniešiem attīstīt šo 
sporta veidu. Kad Pāvilostā ierīkoja skeitparku, Aivis turpināja 
trenēties tur. Pēc  9.klases talantīgais jaunietis iestājās Liepājas 
mākslas vidusskolā metālizstrādājumu dizaina nodaļā. Katru dienu 
mācības un praktiskie darbi zīmēšanā, rotu veidošanā u.c., bet 
vakaros treniľi vai nu Liepājas iekštelpu skeitparkā vai labā laikā 
jūrmalas parkā. Treniľprogrammu Xmatti, kurā Aivis piedalās jau 2 
gadus, vada  treneris Gints Apinis. 

 BMX  sports  nav  no 
tiem     lētākajiem.   Labs  
ritenis  maksā ap  Ls 800. 
     Pašlaik dēla aktivitātes 
Finansiāli  atbalsta vecāki. 
Mamma  Dace  stāsta, ka 
ritenim,    ar    kuru   Aivis  
startē sacensībās,  sākot- 
nējo oriģinālo detaļu tikpat 
kā   neesot.   Visas     jau  
nomainītas. Ritenim jāiztur 
pamatīga   slodze, detaļas 
ne  tikai   nodilst,  bet   arī  
lūzt. Vaicāts par traumām, 
Aivis    pastāsta,  ka   reiz  
atnācis   mājās  ar pama- 
tīgu     asfalta      ekzēmu,  
bet mamma Dace pastās- 
ta   par  traģiski   komisko  
situāciju,   kad  Aivim pēc  
kritiena Liepājas slimnīcā  
konstatēja, ka lauzta potīte 
un kāju ieģipsēja līdz celim. Nācās iznomāt kruķus, bet ne uz ilgu 
laiku. Pēc kādas nedēļas rentgena fotogrāfijās rādījās cita aina, un 
ārsti atzina, ka kļūdījušies – lauzts neesot.  Tikko ģipsis bija 
noľemts, Aivis uzsēdies uz sava BMX riteľa un aiztraucies 
trenēties.  

Vaicāts par nākotnes iecerēm, Aivis pastāsta, ka vairāk vēlētos 
pabraukāt pa sacensībām, arī ārpus Latvijas. Nākamā vasarā viľā 
mērķis piedalīties BMX sacensībās Polijā. Lai tev, Aivi,  izdodas! 
Esi tikpat neatlaidīgs un mērķtiecīgs kā līdz šim! 

 
 

MARITA HORNA 
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Aivis ar iegūtajiem diplomiem un ceļojošo 

kausu.  Foto: D. Bērzniece 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē 

„Dzintariņš” 

 
PASĀKUMI NOVEMBRĪ: 
10. novembrī Mārtiľdienas atzīmēšana, 
11.novembrī bērnu brīnišķīgos smaidus fotogrāfijās iemūţinās fotogrāfi no 
Mārītes  fotokompānijas. Ja ir vēlēšanās, fotogrāfiju tapšanā var iesaistīties 
visa ģimene. 
17. novembrī ar svinīgo brīdi atzīmēsim Latvijas dzimšanas dienu. 
23. novembrī klausīsimies Didţa Rijnieka koncertu „Es, mana māja, mana 
apkārtne” (biļetes cena Ls 0,80) 

 

Kopš 2007. gada rudens Latvijas teritorijā strādā divi mobilās 
zobārstniecības autobusi, nodrošinot zobārstniecības pakalpojumu pieejamību 
attālāku Latvijas reģionu bērniem skolās un pirmsskolās, kur ir problēmas ar 
nokļūšanu pie zobārsta un zobu higiēnista. Zobārstniecības un zobu higiēnas 
pakalpojumi autobusos bērniem līdz 18 gadu vecumam ir bezmaksas. Mobilās 
zobārstniecības autobusu darbību koordinē Mutes veselības centrs. Oktobrī 
un novembrī  tie darbojas Pāvilostas, Kuldīgas un Aizputes novados.  

Skolas brīvlaika nedēļā, kad skolas bērni bauda atpūtu, mobilās 
zobārstniecības autobuss savu darbu turpināja Pāvilostas pirmsskolas 
izglītības iestādē „Dzintariľš”, lai arī pirmsskolas vecuma bērniem būtu iespēja 
bez maksas salabot bojātos zobus un veikt zobu higiēnu. Priekšroka tika dota 
5 – 6 gadīgajiem bērniem, jo viľi ir sasnieguši to vecumu, kad piena zobi 
pamet muti un vietā stājas patstāvīgie zobi. Tas ir brīdis, kad ļoti svarīgi mutes 
dobumā nodrošināt veselīgu vidi, lai jaunie zobi augtu veseli, infekciju neskarti, 
jo tie paredzēti visam mūţam. Laikā no 24. līdz 28. oktobrim zobārstu 
apmeklēja 17 bērni  - cits vienu vai divas reizes, bet bija arī tādi, kuriem pie 
speciālista bija jāiet katru dienu. Zobu higiēnists strādāja tikai vienu dienu un 
paspēja pieľemt 28 bērnus (vairāk kā pusi iestādes bērnu).  

Ļoti priecājamies par vecākiem, kuri apzinās, ka  zobu veselībai ir liela 
nozīme bērnu vispārējā veselības stāvoklī, jo speciālisti apgalvo, ka zobu 
veselība var iespaidot gremošanas orgānu veselību un pat stāju, nemaz 
nerunājot par pareizu sakodienu un izrunu. Priecājamies gan par tiem 
vecākiem, kas jau laikus ir griezušies pie sava zobārsta, lai pārbaudītu bērnu 
zobus un novērstu bojājumus, gan arī par tiem, kas izmantoja iespēju salabot 
bērniem zobus, ietaupot transporta izdevumus un laiku, jo par bērnu 
aizvešanu no grupiľām uz autobusu rūpējās pirmsskolas medmāsa, skolotāju 
palīgi un skolotāji. Zobiľu labošanas procesā iesaistījās arī vecāki. Paldies 
vecākiem par atbalstu, jo mērķis ir pūļu vērts.  

Noslēgumā zobārsti rezumēja, ka šajā vecumā bērniem ir ļoti daudz 
bojātu zobu. Bērnu zobu veselības stāvoklis pārsvarā ir atkarīgs no vecāku 
nostājas – cik daudz un bieţi lieto saldumus, vai pietiekami bieţi tīra zobus, 
vai lieto piemērotu birstīti un pastu, vai laikus grieţas pie speciālista. Aicinām 
vecākus būt modriem un sekot līdzi bērnu zobu veselībai, jo zobu labošana 
pieaugušo vecumā ir dārga un laikietilpīga procedūra, ko daudzi nemaz nevar 
atļauties. 

AICINĀM VECĀKUS UN VECVECĀKUS! 
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariľš” ir iesaistījusies 

makulatūras vākšanas konkursā „Otru elpu papīram.”  
Konkursa mērķis: 
 Rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas 
resursus; 
 Pievērst bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas 
nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē; 
 Veidot izpratni bērnu un jauniešu vidū, ka pareizi sašķiroti un nodoti 
atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu raţošanā. 

Aicinām PII „Dzintariľš” bērnu vecākus, vecvecākus, māsas un brāļus mūs 
atbalstīt un nest uz pirmsskolas iestādi mājās sakrājušos makulatūru – daţāda 
veida papīra izstrādājumus: rakstāmpapīru, avīzes, ţurnālus, grāmatas, 
bukletus un kartonu. 

Tā kā tiks apbalvoti aktīvākie makulatūras vācēji, lūdzam makulatūru 
sasiet stingrā sainī un noformēt ar bērna vārdu un uzvārdu. 

Makulatūras vākšanas laiks: no 2011. gada 1. novembra līdz 2012. 
gada 31. martam. Ceram uz atsaucību! 

 

Vadītāja MONTA PĒTERMANE 
 



 
HOLOKAUSTS PĀVILOSTAI NEPAGĀJA GARĀM 

 

Pie Liepājas - Ventspils šosejas  Grīľu rezervātā Karpas upes ziemeļu krastā ir norāde 
uz „ Fašisma Upuru kapiem”. Ieejot  meţā apmēram 200 metrus un tad nogrieţoties  pa 
kreisi, nokļūstam uz kapu vietu ar piemiľas akmeni. Tā ir Pāvilostas un apkārtnes ebreju 
atdusas vieta. 

1941. gada 28. oktobra rītā zemi klāja sniegs. Rīta stundā tika savākti Pāvilostas ebreji 
un viľu bērni, kas mācījās skolā. Ar maziem bērniem un kamanās saliktām mantām viľi 
kājām devās  līdz Sakas pagasta namam. Tur atveda  arī daţus Sakas ebrejus.  Nakti viľi 
pavadīja meţsarga Strautiľa šķūnī.  

29.oktobrī pie Karpas upes meţā ebrejiem lika izģērbties, tad  dzina pie iepriekš iz-
raktās bedres un nošāva 60 Pāvilostas un apkārtnes ebrejus. Netika šķiroti ne sirmgalvji, 
ne bērni, ne jaunieši Tajā skaitā bija arī ilggadējais Pāvilostas veselības kopšanas punkta 
ārsts  Abrams Lewinsteins  ar sievu Lea un gadu vecu  meitiľu Natu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lai apzinātu holokaustu, š.g. 10. oktobrī  minētajā  kapu vietā ieradās Vācijas 
Vesterštedes ģimnāzijas un  Liepājas 8. vidusskolas skolēni.  

Lai pieminētu bojā gājušos ebrejus, 4. novembrī notiks piemiľas brīdis, kurā 
piedalīsies Pāvilostas vidusskolas 10.-12. klases skolēni un skolotāji, bet 6. novembrī 
Liepājas ebreju biedrība. 

Paldies Aivaram Alnim  par šo kapu vietu kopšanu! 
Izziņai - Holokausts (no grieķu valodas - holokauston, kas apzīmē "vissadedzināmo 
upuri"; angl. holocaust) - genocīda paveids, masveida ebreju iznīcināšanu, ko 2. Pasaules 
kara laikā (1939-1945) veica nacisti. Ebreju valodā (ivrits) holokaustu dēvē vārdā šoah 
(katastrofa). 
        Rakstā izmantoti muzeja krājuma materiāli. 
    Pilsonības nedēļas ietvaros 15.novembrī Pāvilostas vidusskolas 6.klasei notiks 
vēstures stunda par senvēsturi Pāvilostas novadpētniecības muzejā. 
 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
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Aktivitātes  Pāvilostas 

iedzīvotājiem   

Latvijas valsts mežos 

 
Septembrī AS "Latvijas valsts meţi" 

Dienvidkurzemes meţsaimniecības pārstāvji uzrunāja 
Pāvilostas novada priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu ar 
aicinājumu izvirzīt Pāvilostas iedzīvotājiem 
interesējošas aktivitātes, kuras varētu īstenot Latvijas 
valsts meţu teritorijās Pāvilostā. Tādā veidā vēloties 
parādīt iedzīvotājiem, ka Latvijas valsts meţus ne tikai 
izmanto meţistrādē, bet arī iegulda naudu iedzīvotāju 
labklājībai. 

Tā 12. septembrī tika organizēta darba grupa, kas 
sprieda un izteica tās vēlmes, ko vajadzētu ieviest 
pilsētai tuvumā esošajos meţos – Zaļkalna meţā un 
Lokatorkalna apvidū. 

Domu lidojumā tapa šādas idejas:  
- aktīvās atpūtas trase, kas katra savā gadalaikā 

paredzēta – skriešanai, nūjošanai, slēpošanai. Tai 
vajadzētu būt ar skaidu segumu, izgaismotai 
diennakts tumšajā laikā un marķētai. 

 - labiekārtoti stāvlaukumi Zaļkalna meţā. 
Viens laukums paredzēts pie jūras netālu no jau 
esošās „Kurzemes sētas”. Tas  varētu būt grantēts 
laukums makšķerniekiem, skolēnu pārgājieniem, 
„zaļās klases” aktivitātēm vai iedzīvotājiem atpūtas 
laukums ar galdiľiem, krēsliem, atkritumu urnām, 
informācijas stendiem. Otrs laukums paredzēts pretī 
Pāvilostas komunālajam uzľēmumam jaunajā ciemā, 
kur jau dabīgi iestaigāts ceļš caur meţu uz jūru. Tur 
savukārt paredzēts atpūtas laukums bērnudārzam ar 
koka skulptūrām,  trepītēm, šūpolēm, aktivitātes taku, 
iedzīvotājiem – galdi, soliľi, atkritumu urnas un 
informācijas stends ar daţāda veida informāciju (par 
trasi skriešanai, slēpošanai, nūjošanai, ar 
noteikumiem kā uzvesties meţā utt.) 

 - atjaunot un labiekārtot veco militāro zonu, 
kas paredz Lokatorkalnā izveidot putnu vērošanas 
torni, vienā no nogāzēm izveidot nošļūkšanas vietu, 
labiekārtot kalna pakāji ar galdiľiem, soliľiem, 
atkritumu urnām, ugunskura vietām. Svarīgi arī 
izveidot Lokatorkalna apkaimē auto stāvlaukumu. Kā 
interesantu piedāvājumu varētu izveidot veloceliľus 
vai orientēšanās trasi pa veco militāro zonu. 

Prezentēt savas ieceres Dienvidkurzemes 

meţsaimniecības pārstāvjiem devāmies 13. 
septembrī. Viľi, mūs laipni uzľemot un uzklausot, 
solījās drīz dot atbildi par mūsu redzējumu un 
aktivitātēm meţā. 

Un to esam sagaidījuši. Ar mums iepriecinošu 
vēstuli „Rekreācijas meţs „Pāvilostas meţs” 
Individuālais apsaimniekošanas plāns 2011. - 
2015.gadam” un kartē iezīmētām vietām 
Dienvidkurzemes meţsaimniecības pārstāvji apliecina 
gatavību atbalstīt mūsu izteiktos priekšlikumus par 
iedzīvotājiem interesējošām aktivitātēm Latvijas valsts 
meţos. Ar rekreācijas objekta „Pāvilostas meţs” 
apsaimniekošanas plānu 2011. – 2015. gadam un 
teritorijas plānu plānotajām darbībām varat sīkāk 
iepazīties Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv  

No sirds priecājamies, ka varētu tikt radītas jaunas 
iespējas un vietas, kur atpūsties, mācīties un sportot 
Pāvilostas iedzīvotājiem un viesiem. 

 

Pāvilostas novada TIC vadītāja p.i.  
MARITA KURČANOVA  

 

 
Ārsts A. Lewinsteins ar sievu Lea.                                                 Foto no muzeja krājumiem. 

 

27.10.2011. sēdes Nr. 14 lēmumam 10.§ 1. Pielikums 

                                                MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

Preces nosaukums Cena ar PVN, Ls 
 

Kopēšana no iestādes dokumentiem:  

1 A4 formāta lapa 0,06 

1 A3 formāta lapa 0,12 

Informācijas iegūšana no datora:  

Melnbalta 1 A4 formāta izdruka 0,06 

Krāsaina 1 A4 formāta izdruka 0,31 

Melnbalta 1A3 formāta izdruka 0,12 

Ieraksts diskā, atmiľas kartē 0,24 

Skenēšana 1 lappuse 0,18 

Dokuments no arhīva ar kopijas apliecinājumu 1 lappuse 1,22 

Internets par 1 minūti (Pāvilostas novada TIC) 0,04 

Fakss Latvijas teritorijā par 1 lappusi 0,12 

Fakss ārpus Latvijas teritorijas par 1 lappusi 1,22 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Grie%C4%B7u_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Genoc%C4%ABds
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ebreji
http://lv.wikipedia.org/wiki/2._pasaules_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/2._pasaules_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/1939
http://lv.wikipedia.org/wiki/1945
http://lv.wikipedia.org/wiki/Nacion%C4%81lsoci%C4%81lisms
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ivrits
http://www.pavilosta.lv/


PLOCE 
 

Ne jau vieta dara cilvēkus lielus, 
Bet cilvēks dzīvodams vietu pasaulē ceļ 
 

Šajā gadā esam iecerējušas paviesoties mūsu 
novada biezāk apdzīvotajās vietās ar mērķi tuvāk 
iepazīties ar cilvēkiem, uzzināt, kā viľi dzīvo, kas 
tos iepriecina, satrauc un kā tie jūtas mūsu novadā. 
Mūsu trešais novada apceļojums aizved mūs uz 
Ploci – Pāvilostas novada dienvidu galā. Diena ir 
jauka un saulaina, tikpat jauka kā dienas gaitā 
sastaptie ļaudis!    

Uzziņai  
 Ploces ciems atrodas Liepājas – Ventspils 
šosejas malā .   
 Ploces ciemā ir 18 mājas, t.sk. daudzdzīvokļu, 
un  pastāvīgi dzīvo apmēram 120 cilvēku.  
 Ploces vizītkarte – 982 ha lielais kūdras purvs, 
kas pieskaitāms pie zemajiem purviem. No tā kūdru 
sāka iegūt 1932.gadā. 
 1933.gadā Plocē atvērta dzelzceļa stacija līnijā 
Liepāja – Ventspils. Tā uzbūvēta, lai apkalpotu 750 
mm atzarojumu puskilometra garumā uz Ploču 
kūdras purvu. Divstāvu stacijas ēka uzbūvēta 
1938.gadā. Stacijas nosaukumi trijās valodās – 
latviešu, krievu un vācu, uz tās redzami vēl šodien.  
 
TEIKA - Tagadējā Aizputes Ploču purva vietā agrāk 
bijis Ploču ezers. Kādreiz, kad ļaudis esot ap ezeru 
grābuši sienu, pienācis balts vecītis un sacījis, lai 
ļaudis paejot tālāk. Tie arī pagājuši. Pēc maza 
brītiľa redzējuši, ka ūdens paceļas gaisā un aizlido. 
Ūdens esot nokritis tai vietā, kur tagad Durbes 
ezers. Ploču ezera vietā palicis tikai purvs. 
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Uz Ploci mūs ved Alfrēds Magone, cilvēks, kurš dzimis un audzis Plocē. Viľa tēvs 
strādājis par kalēju Ploces purvā. Dzīvojuši Ploces 23. namā. Pēc dienesta Padomju armijā 
Alfrēds 1975.g. pārcēlies uz dzīvi Vērgalē. Šobrīd viľš ir Vērgales sporta nama vadītājs un 
Pāvilostas novada domes deputāts. 

No Vērgales uz savām mājām Ploce 15 palīdzam nokļūt Birutai Mačei, kura atbraukusi 
uz Vērgali pēc Priekules maizītes. Biruta ir dzimusi priekulniece, tāpēc arī Priekules maizīte 
ļoti garšo un uz vietas Plocē to iegādāties nevar. Biruta stāsta, ka uz Ploci atnākusi dzīvot 
1955.gadā, strādājusi Ploces veikalā, bet vīrs par šoferi kūdras fabrikā. Tā arī palikusi uz 
dzīvi Plocē. Ar visu ir apmierināta. 

 Tālāk mūsu ceļš ved uz daudzdzīvokļu māju Ploce 2, kurā atrodas SIA „Muiţkalniņi” 
veikals. Tas īpaši izdevīgs ir tiem ploceniekiem, kuriem šosejas malā esošais veikals „Tev” 
šķiet par tālu. Mājas sētā satiekam 90 gadīgo mājas iedzīvotāju Almu Simsoni ar savu 
mazmeitu Līgu Almani. Alma dzimusi Valkas rajonā, 1940.gadā ieprecējusies Liepājā, bet 
1964.gadā pārcēlusies uz dzīvi Bebē. Kopš 2002.gada abas ar mazmeitu dzīvo Plocē. 
Priecājas, ka Vērgales komunālā saimniecība mājai atjauno ventilācijas skursteľus. Visumā 
par dzīvi nesūdzas, novada avīzītē izlasa to, kas tiešām interesē. 
    Daudzdzīvokļu mājas Ploce 2 pagalmā skatu piesaista koptas dobes, kurās vēl šobrīd 
zied puķes un aug daţādi krāšľumaugi. Liels nopelns šeit ir mājas iedzīvotājai Rutai 
Horstei. Arī kāpľu telpas ir neparasti tīras, izremontētas un, kāpjot pa trepēm, redzams, ka 
šeit nupat veikta rīta uzkopšana. Nosprieţam, ka citu māju iemītnieki varētu tikai mācīties 
no šī piemēra! 
      Ruta  un   Ernests  Horsti  uz   Ploci  
pārcēlušies   piecdesmitajos gados. Ruta 
/fotogrāfijā/   dzimusi Asītē, vēlāk pārcēlu- 
sies  uz   Vecpili,  bet 1957. gadā kopā ar 
vecākiem   ieradusies   Plocē.   Iesākumā  
Ruta  kūdras  purvā strādājusi par sakabi- 
nātāju,  tad  par   traktoristi  4 gadus,  va- 
dījusi   tolaik   tik   pazīstamo  kāpurnieku,  
bet 30 gadus bijusi darba  vadītāja – viľas 
pakļautībā bijuši 25 cilvēki. Arī Ernests kūd- 
ras purvā strādājis jau kopš  bērnu dienām. 
 Bijis  sakabinātājs  un  pēc  tam traktorists.  
„Mūţs aizgājis,  pa purvu  ľemoties,”   viľš 
nosaka.   Darbs   purvā    pirmajos  gados  
bija   ļoti   grūts,   viss   bija   roku    darbs,  
jāceļ   smagas   nešļavas  ar   kūdru, taču  

nu jau vairākus gadus darbs ir mehanizēts. 

Iepazīstot sevi, tu iepazīsti visu 
pasauli. 

Aicinām palūkoties uz pasauli ar 
citādāku skatienu, atrast atbildes, 
kāpēc ar mani notiek tā un ne 
citādi.  

Vērgales kultūras namā 

sestdien,  

12.novembrī, plkst.10.00,  

Kuldīgas dziednieku grupa 

pastāstīs par apziľas 

paplašināšanu, par GAISMAS un 

MĪLESTĪBAS ceļu, par lietu 

apslēptajām pusēm. Vai viss ir tā , 

kā mēs to redzam? Dalības 

maksa Ls 2.00  

  Vērgales kultūras nama vadītāja      

                 VELGA 

 

18.novembris ir diena, kad tika proklamēta Latvijas 
Republika - vienīgā valsts uz pasaules, kur skan un 
skanēs latviešu valoda. Visi kopā pulcēsimies  

Vērgales kultūras namā 17.novembrī 

plkst.19.00  

uz svinīgo pasākumu  

,,Ar Latviju sirdī!” 

Būs  svētku uzruna, labie vārdi un dziesmas 

Latvijai. Būs vērgalnieku  godināšana ,,Gada 

nominācijās 2011” un konkursa 

,,Sakoptākās sētas’’ labāko īpašnieku 

sveikšana.  

Svētku koncertā dziedās Andris Skuja, bet 

balle būs kopā ar grupu ,,Titāniks”.  

Jauka svētku atpūta pie galdiņiem pa Ls 2.50 

(pieteikt galdiņu līdz 16.novembrim). 

Uz Latvijas dzimšanas dienas svinībām ielūdz 

Vērgales kultūras nama  vadītāja VELGA 

 

 
  Foto: V.Braţe 

VĒRGALES PII „ KASTANĪTIS” PIEDALĀS 
MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSĀ 

„OTRU ELPU  PAPĪRAM”,  
ko  organizē  „Zaļā  josta”  sadarbībā ar   SIA  
„Papīrfabrika  Līgatne” un  AS  „ Latvijas 
valsts   meţi” 
PII „ Kastanītī”   makulatūru  vāksim līdz 
31.03.2012. Konkurss notiek  starp  grupiľām  
un  individuāli. 1.vietas  ieguvējiem – 
pārsteiguma  balva. 
DRĪKST  VĀKT daţāda  veida  papīra 
izstrādājumus - rakstāmpapīru, avīzes, 
ţurnālus (arī glancētos), grāmatas, bukletus, 
kartona kastes (kartonam  jābūt  salocītam). 
NEDRĪKST VĀKT - tetrapakas un laminētus  
papīrus 
UZMANĪBU! Papīrs  jāieliek pašu  sarūpētos   
lielos  atkritumu maisos  (200-250 litri) vai  
kartona kastēs (līdz 30 kg). 
Makulatūru  var  nodot bērnudārza  
saimniekam  DMITRIJAM  KISS  katru  darba 
dienu  no 8:00-12:00. Iepriekš  lūgums  
pieteikties. Saimnieks  piereģistrēs, kas un cik 
kilogramus  makulatūras  nodevis. Par 1 t 
makulatūras grupiľa dabūs 5 kg zīmēšanas  
papīru. 
 

CERAM  UZ  VECĀKU  ATSAUCĪBU! 
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Savulaik sezonas laikā purvā tikuši nodarbināti ap 400 cilvēku. Arī 
cietumnieki, kas uzturējušies barakās. Ruta, kūdras purvā strādājot, 
aizvadījusi 36, bet Ernests 48 darba gadus. Viľu  stāstījums par kūdras 
ieguvi ir tik dzīvs un izteiksmīgs, ka  acu priekšā uzbur to, kā purvā rakti 
grāvji, griezti kūdras kluči, tie nesti, krauti, ţāvēti un transportēti. Pie šiem 
darbiem galvenokārt strādājušas sievietes. Sezonā nevienas brīvdienas. 
Un visur kūdras putekļi. Ruta smejoties stāsta, ka to laiku kleitām vīlēs vēl 
joprojām var redzēt brūnos kūdras putekļus. Ruta un Ernests izaudzinājuši 
dēlu Normundu, kurš tagad ir Liepājā labi zināms uzľēmējs, bet savulaik 
bijis veiksmīgs motobraucējs. Enerģiskie plocenieki stāsta arī par savām 
aktivitātēm jaunībā, kad Plocē visi nodarbojās ar ugunsdzēsības sportu, 
arī viľi. Savulaik Plocē bijusi gan vīriešu, gan sieviešu ugunsdzēsības 
komanda. Ilgus gadus 24 cilvēki piedalījās Sarkanā Krusta sacensībās 
civilajā aizsardzībā. Ruta sabiedriskā kārtā vadījusi Ploces kultūras namu, 
bet tagad, kad Plocē vairs nav kultūras nama, brauc uz pasākumiem 
Vērgalē. Ruta un Ernests stāsta, ka vasarā zāli ap māju pļauj paši, malku 
sagādā pašu rokām. Ruta pauţ prieku par pašas izremontēto kāpľu telpu 
un dārza darbiem, kuri viľai padodas īpaši labi. Abi ar vīru regulāri lasa 
novada avīzīti un nejūt nekādas izmaiľas pēc novadu apvienošanas.   

Emīls Lieģis ar ģimeni un dēlu ģimenēm dzīvo bijušajā Ploces kūdras 
fabrikas kantorī. Šajā ēkā savulaik pacientus pieľēma arī zobārsts. Emīls 
dzimis Vērgalē, bet, tā kā Plocē bijusi viľa tēva māja, tad kopš 1946.gada 
dzīvo Plocē. Ģimenē pavisam bijuši 6 bērni. Emīls bērnībā 5 gadus gājis 
ganos pie saimniekiem. Bet no 1949.gada sācis darboties ugunsdzēsēju 
komandā, pārnākot 1961.gadā no dienesta, ticis iecelts par ugunsdzēsēju 
priekšnieku. Ugunsdzēsēju komanda Plocē dibināta 1937.gadā, tās 
priekšnieks Kerve, kam vēlāk seko Znotēns un Lieģis. Emīls Lieģis 
atceras, ka katru gadu tika rīkotas ugunsdzēsēju sacensības, ar šo sporta 
veidu nodarbojās ļoti daudzi, arī jaunieši. Treniľi notika 2 reizes nedēļā. 
Kurzemes zonā lielākoties tika iegūtas 1.vietas, bet lielākais sasniegums 
bija republikas čempionu tituls. Šobrīd komandas vairs nav, bet viss, kas 
saistīts agrākajiem laikiem stāv glīti sakārtots atsevišķā telpā. Kā saka 
Emīls Lieģis -  viss ir darba kārtībā: šļūtenes, cirvji, ķiveres un citas lietas, 
arī diplomi, iegūtie kausi un fotogrāfijas veido gluţi vai ekspozīciju. Darba 
mūţs (41 gads) Emīlam pagājis Ploces kūdras purvā darbā ar 
ekskavatoru. Par to savulaik apbalvots ar Ļeľina ordeni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telpa, kurā atrodas ugunsdzēsēju piederumi, atrodas zem viena jumta ar 
bijušo Ploces kultūras namu. Vācu laikā te izmitināti karagūstekľi. Agrāk 
šeit varēja spēlēt tenisu, bijis sarkanais stūrītis, rādīts kino, notikuši daţādi 
kultūras pasākumi, bijusi virtuve un ēdnīca. Savulaik šeit viesojies 
Liepājas teātris, darbojušies pašdarbības kolektīvi, tika svinētas kāzas. No 
agrākiem laikiem saglabājušies aizkari un galdi. Interesanti, ka kultūras 
nams ir siltināts ar kūdras plāksnēm. Līdz 1956.gadam šeit bija arī maizes 
ceptuve. Ēkai ir gara un bagāta vēsture, un to nedrīkstētu aizlaist postā. 
Tā būtu atremontējama un saglabājama kā kultūrvēsturiska liecība. 

 

 

Plocē  nav sava saieta nama – to varētu šeit ierīkot, un rūpīgi 
saglabātais ugunsdzēsības inventārs un vēsturiskie materiāli, kas 
stāsta par Ploces ugunsdzēsēju komandas darbību  75 gadu garumā, 
būtu pelnījuši, ka tos izvieto apskatei Vēstures krātuvē tieši Plocē ne 
kur citur. Mūsu novads kļūtu bagātāks ar vēl vienu tūristu apskates 
objektu. Starp citu, savā priekšvēlēšanu programmā saraksts Mēs 
savam novadam sola saglabāt visas novadā esošās kultūras iestādes, 
arī Plocē. Pašlaik ēkas atslēgu turētājs ir Emīls Lieģis. Šis sirmais vīrs 
varētu pastāstīt vēl daudz ko interesentu par Ploces vēsturi, tikai jābūt 
kādam, kurš to grib uzklausīt, pierakstīt un apkopot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Māja, kurā dzīvo Lieģu ģimene, atrodas uz pakalna, kura  

dienvidrietumu  pusē aug simtgadīgi ozoli, bet ziemeļu pusē – priedes. 
E.Lieģa vedekla Zanda pastāsta, ka pakalns ir senais jūras krasts un 
jūra ir atkāpusies no šejienes kādus 6 km. Lai varētu te ko iekopt un 
sastādīt, zeme ir pamatīgi jāmēslo. Var pamanīt, ka saimniekiem patīk 
ap sevi veidot sakoptu vidi – Zanda Lieģe mums laipni izrāda savas 
krāšľās puķu dobes un reto augu stādījumus.   

Tad  dodamies uz SIA PINDSTRUP LATVIA jeb bijušo kūdras 
fabriku. Šeit par iecirkľa priekšnieci strādā Ploces iedzīvotāja Anna 
Vilemsone, kura pastāsta, ka ziemā uzľēmumā tiek nodarbināti13 
cilvēki un 21 vasaras sezonā. Uzľēmums ir dāľu pārziľā. Ploces 
iecirkľa iegūto kūdru ved uz Baloţiem, tur to saiľo 100 vai 150 l pakās. 
Tālāk produkcija aiziet pa visu Eiropu. Gadā no purva iegūst ap 30 
tūkst. tonnām kūdras. Purva resursi pamazām izsīkstot. Iecirkľa 
priekšniece mums skaidro, ka viss pārējais uzľēmumā notiek kā 
Eiropā. Darbiniekiem tiek nodrošināta kafija brokastīs, pusdienas, tiek 
izsniegts apģērbs. Pa šiem gadiem uzlabojušies darba apstākļi, jo 
visus darbus padara tehnika. Krīze kūdras purva darbību neskāra, jo 
dāľi atrada noietu tirgū. Anna par sevi saka, ka ir pārāk aizľemta, bet 
šad tad apmeklē kultūras pasākumus Vērgalē. Novada avīzi izlasa 
regulāri. 

Mūsu ceļojums noslēdzas daudzdzīvokļu mājā Ploce 23. Tur 
sastopam Nadeţdu Fjodorovu, kura strādā Ploces sociālo 
pakalpojumu centrā. Šeit iedzīvotājiem ir iespēja izmazgāt veļu un 
nomazgāties dušā. Centrs darbojas no šī gada 1.jūnija, un tas ir liels 
atspaids iedzīvotājiem. Mājas apkārtne prasīt prasās pēc sakopšanas. 
Kādreiz, braucot pa šoseju cauri Plocei, acis priecēja glīti un rūpīgi 
iekoptie piemājas dārziľi. Tagad to vietā tikai usnes, pāraugusi zāle un 
blakus ēkai sabiedriskā transporta pieturā jau atkal, tāpat kā 
pagājušajā gadā uzkrāta pamatīga 1,5 l plastmasas pudeļu kaudze. 
Vai Plocē nav konteineru? Viss šeit lejā redzētais neaizēnoja kopējo 
iespaidu par Ploci. Diena bija saulaina, sastaptie cilvēki laipni, smaidīgi 
un sarunām atvērti.  

Šādu mēs redzējām Ploces ciemu vienas dienas garumā. 
Paldies mūsu gidam un šoferītim Alfrēdam, kas mums palīdzēja 

iepazīt Ploci, lai par to varētu pastāstīt arī jums. 
 

Iespaidos dalījās VITA BRAŢE un MARITA HORNA 
 

 

 

Plocenieks Emīls Lieģis (pirmais no kreisās) un bijušais ugunsdzēsības sacensību 

dalībnieks Alfrēds Magone. Foto: V. Braţe 

Bijušais Ploces kultūras nams, kur  agrāk  varēja spēlēt tenisu, rādīja kino, 

notikuši daţādi kultūras pasākumi, bijusi arī virtuve un ēdnīca. Foto: M. Horna 
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Bērnu žūrija Vērgalē 

 

Jau iepriekšējā izdevumā informējām, ka Vērgales pamatskolā darbu 
uzsākusi „Bērnu ţūrija”. Šogad grāmatas lasa 52 eksperti. Un tas ir daudz – 
vairāk kā puse no pamatskolas skolēnu skaita. Laiks rit, grāmatas ceļo no 
viena lasītāja pie otra, bet 7.oktobrī Ziemupes tautas namā notika „Bērnu 
ţūrijas” gadskārtējais nakts pasākums. 

Pēc pasākuma uz sarunu aicināju tā veidotāju Vērgales pamatskolas 
skolotāju un skolas bibliotekāri Ivetu Vanagu. 

Vērgales pamatskolā „Bērnu ţūrijas” nakts pasākums nenoliedzami ir 
viens no gaidītākajiem pasākumiem skolā. Kāpēc tā? Kāpēc pasākums 
notiek tieši vakara stundās un naktī? 

Domāju, ka tās ir aktivitātes, kas izraisa emocijas, un tādēļ šis pasākums ir tik 
gaidīts. Nakts pasākums notiek jau vairākus gadus, un katru gadu jāizdomā kas 
jauns, tas nav tik vienkārši. Iepriekšējā gadā bērniem ļoti patika tikšanās ar 
Ē.Gausmani, sarunas par meţu, par plēsīgiem dzīvniekiem, nakts pārgājiens. 
Kāpēc vakaros un naktīs? Dienā, kad notiek mācības, ir ļoti grūti vienkopus 
sapulcēt daţādu klašu bērnus. Ja pasākums notiek vakarā, tad ir jāuztraucas, kā 
kurš tumsā tiks mājās. Turklāt vakara stundām un naktīm ir sava burvība... Šajos 
pasākumos daudz man palīdz Vērgales bibliotekāre Benita Baltrune. Ar savu 
klātbūtni, ķērienu uz praktiskajām, sadzīviskajām lietām. Vispār ir izveidojusies ļoti 
laba sadarbība ar visām trim Vērgales pagasta bibliotēkām – Vērgales, Ziemupes 
un Saraiķu. Citu novadu skolu bibliotekāri ir pārsteigti par to.  

Kādas aktivitātes kopā ar grāmatu lasītājiem šogad notika Ziemupē? 
Vispirms bija pārgājiens ar uzdevumu par Ziemupi, taču uzdevumu bērni 

uzzināja tikai pie Auţeļu liepas. Bērniem bija jāuzraksta, kādus mājvārdus 
redzējuši pa ceļam. Mājvārdu uzraksti ir samērā necili un grūti ieraugāmi, taču 
mani uzjautrināja tas, ka tika minēti tādi, kur  māja gan bija, bet uzraksta ne. 
Ceļmalā bija izlasāmi attālāku māju mājvārdi, tos nebija minējis neviens. Tas 
nozīmē, ka daţi bērni bija izmantojuši daţādus saziľas līdzekļus, varbūt pat 
sazinājušies ar vecākiem, lai zinātu pareizo atbildi. Prieks, ka protam meklēt 
informāciju! Interesanti , kā tika mērīts Auţeļu liepas resnums – ar soļiem, ar 
rokām, bet sanāca diezgan precīzi. Ar soļiem tika mērīts mūsu novada garākās 
dobes garums Ziemupes „Jaunkukaiľos”. Meţā pie jūras bija jātaisa pūķa ligzdas, 
sanāca ļoti savdabīgas un atšķirīgas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tad jūrmalā tapa gleznas no jūras akmentiľiem. Pēc 
šim aktivitātēm baudījām gardas vakariľas – kartupeļi un 
tēja, kam sekoja radoši uzdevumi tautas namā, jāzīmē un 
jāveido no plastilīna. Un ne tikai...Pēc kārtīga darba var arī 
mazliet atpūsties – skatījāmies filmu „Maija un Paija” (par 
godu A. Brigaderes jubilejai) un multfilmas – šoreiz tikai 
latviešu. Paldies Dainai par to sagādi un demonstrēšanu. 
Tie, kuri vēlējās, varēja doties nakts pārgājienā uz jūru – 
izbaudījām vēju. Naktī meklējām dārgumu lādi. Tā šogad 
bija pavisam jauna aktivitāte! Naktī tiem, kas vēlējās bija 
tikšanās ar pasaku tēliem. Tā ir biedrības Ziemupīte 
jauniešu piedāvātā atrakcija. Jaunieši bija ļoti centušies, lai 
atrakcija izdotos.     

Kas tad īsti ir „Bērnu ţūrija”? 
Īsumā varētu paskaidrot tā – bērnu lasīšanas 

veicināšanas programma „Bērnu ţūrija” nodrošina 
bibliotēkas ar labāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu 
pasākumu programmu. Šogad Bērnu ţūriju 2011 
paplašināja, piedāvājot arī jauniešu literatūru 10. – 12.klašu 
grupai. Veidojot lasīšanas veicināšanas programmu, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs 
vēlas – modināt un uzturēt bērnos lasītprieku, iesaistīt 
vecākus, skolotājus, bibliotekārus un pašvaldību vadītājus 
aktīvā bērnu lasīšanas atbalsta kustībā visā Latvijā un 
ārpus tās, nodrošināt bērnus ar jaunāko literatūru. Centra 
mērķis ir apzināt bērnu domas, vēlmes, kritiku un sajūsmu 
par rakstnieku, tulkotāju un izdevēju labākajiem 
sasniegumiem, iedibināt literatūras balvu, kur ţūrijā ir tikai 
bērni, nostiprināt sabiedrībā izpratni par lasīšanu kā 
mūsdienīgu un saistošu nodarbi un attīstīt sadarbību 
lasīšanas veicināšanai un lasītpriekam valsts līmenī.  

  Diemţēl, nu jau pāris gadus bibliotēkas ar grāmatām 
netiek nodrošinātas- ar to iegādi jātiek galā katrai 
bibliotēkai pašai. Mēs pie tām tiekam, vietējām bibliotēkām 
sadarbojoties, jo skola nespēj tik daudz līdzekļu ziedot 
daiļliteratūras iegādei. Sareţģīti, ja ir tikai 1 grāmatu 
komplekts, un tāpēc īpaša pateicība V. Tamuţam, kurš 
mums uzdāvināja otru - nu nespētu 52 bērni laikus izlasīt 
grāmatas, ja nebūtu šā dāvinājuma! 

Kā bērni tiek iesaistīti „Bērnu ţūrijā”? 
Tik daudz lasītāju, kā ir šogad, vēl nevienu gadu nav 

bijis. Taču īpaši neviens netiek aicināts. Tā kā lasītāju ir 
daudz, tad jābūt disciplīnai, jāiekļaujas termiľos. Viens 
eksperts par grāmatu neatdošanu laikā jau tika izmests. 
Šajā gadā vecākā lasītāja ir Marta Aniľa, kura mūsu skolu 
jau ir beigusi. Jaunākajās klasēs ir vairāk lasītāju, 
vecākajās mazāk. Vecuma grupas: 

1. – 2.kl.  11 bērni 
3. – 4.kl.   20 
5. -7.kl.    17 
8. – 12.kl. 4 
 

Mūsu darbs turpinās, eksperti jau aizpilda pirmās 
anketas, bet mazliet vēlāk pa klašu grupām notiks nelieli 
konkursi. 

Īpašu paldies gribas pateikt bibliotekārēm – Dainai, 
Skaidrītei, Ingūnai, Benitai un Ligitai, šoferim Edgaram par 
to, ka līdzēja kraut matračus un visus bērnus pēc 
pasākuma izvadāja pa mājām. Lienei, Vitai un Skaidrītei 
par matračiem, Hermīnes tantei par ugunskura vietu, 
Ziemupes veikalam par pacietību, biedrībai Ziemupīte par 
aktivitāšu organizēšanu, Ģirtam Magonem par grāmatu 
atvešanu no Rīgas, policistam Arnim par mūsu 
uzmanīšanu, Vērgales pamatskolas vadībai par kliľģeri un 
visiem vecākiem, kuri mums uzticēja savus bērnus! 

 
Skolotāju IVETU VANAGU uzklausīja VITA BRAŢE 

 
 

Ekspertu veidotā pūķa ligzda. Foto: B. Baltrune 
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BĒRNS UN VALODA 
 

Bērna vārdu krājums un prasme izteikt savas vēlmes un domas ir 
atkarīgs visupirms no vecākiem. Bagātīgas sarunas ar bērniem palīdz 
viņiem attīstīties, domāt un runāt. 

Skatoties televīziju, bērns ir pasīvs klausītājs, un viľš negūst iemaľas 
sarunāties, analizēt, secināt, izteikt savas domas. Vislabāk ir tad, ja vecāki 
kopā ar bērnu skatās bērniem domātos raidījumus un pēc tam kopā tās 
pārrunāt. Tad raisīsies valodiľa un domāšana, spriešanas spējas brīvā 
atmosfērā. 

Vēl valodas attīstībai ļoti ieteicama un slavējama ir kopīga grāmatu 
lasīšana – pasakas, stāstus, dzejoļus. Uzdodot jautājumus, bērns ir spiests 
domāt un atbildēt. 

Kā apliecina pedagogu pētījumi, ka laba aprūpe ar vislabākajiem 
sadzīves apstākļiem nespēj aizstāt emocionālo kontaktu ar tēti un mammu. 
Bieţi vien šajās ģimenēs pietrūkst tieši šīs sarunas, komunikācija un domu 
apmaiľa. Mēs maz sarunājamies ar bērniem!  

Ja bērnam ir nabadzīgs vārdu krājums, grūti izteikt savas domas, viľš 
veido nepareizus teikumus, jauc vārdu dzimtes, skaitļus, locījumus – tad 
šajos gadījumos vecākiem jāpievērš savam bērnam liela uzmanība. Jau 3 
gadu vecumā bērniem ir jāprot patstāvīgi veidot gramatiski pareizus 
teikumus; jāsaglabā vārdu struktūra (ja vārds ir trīszilbīgs, tad tas tā arī 
jāizrunā). Ir normāli, ja bērns šajā vecumā pareizi neizrunā kādu skaľu, bet 
vārdiem ir jābūt saskaľotiem gan dzimtē, gan skaitlī, gan locījumā. Skaľu 
izruna veidojas līdz pieciem gadiem. Līdz tam laikam valodai ir jābūt pilnīgi 
attīstītai – jārunā gramatiski pareizi un jāprot izteikt visas skaľas 
(izľēmums var būt skaľa R). Nepareizs ir arī uzskats, ka valodas 
traucējumi laika gaitā pāries pats no sevis. Nepāries! Mīļie vecāki! Jūsu 
bērnu valodas attīstība ir arī jūsu ziľā, ne tikai pedagogu ziľā. Esiet vērīgi 
un atsaucīgi! Darbosimies kopā! 

 

PII „Kastanītis” pirmsskolas izglītības skolotāja LILITA GULBE 

 

 
 

 

SKOLOTĀJU PĒCPUSDIENA VĒRGALĒ 
 

11.oktobrī Vērgales pamatskolas direktors G.Juriks ielūdza bijušos 
pamatskolas skolotājus – tagadējos pensionārus uz viņiem veltītu 
pēcpusdienu. 

Aicināti bija visi tie bijušie pedagogi, kuri no Vērgales pamatskolas 
aizgājuši pensijā. Un tādi ir 10. Direktors sagaidīja un sveica tos 7, kuriem bija 
iespēja ierasties.  

Ārija PORIŅA – tēlotājas mākslas un rasēšanas skolotāja, pasniegusi 
mājturību meitenēm. 

Ojārs DRULLE – fizkultūras un mājturības skolotājs zēniem. 
Jānis JANSONS – fizkultūras skolotājs. 
Vera KRŪMIŅA – sākumskolas skolotāja. 
Elga BEĶERE – bioloģijas un ķīmijas skolotāja. 
Rihards ZENIŅŠ – algebras, ģeometrijas un fizikas skolotājs, vadījis 

dramatisko kolektīvu, mācījis bērniem dejas un iedibinājis Vērgales 
pamatskolā tradīciju – izlaidumā dejot absolventu valsi. 

Lidija GAITNIECE – latviešu un vācu valodas skolotāja, skolas 
bibliotekāre. 

Rozālija RIMKUS – sākumskolas skolotāja, mācījusi skolēniem tautiskās 
dejas un Vērgales pamatskolas folkloras kopas „Čabraki” dibinātāja un 
ilggadēja vadītāja. 

Ārija ŠNEIDERE – latviešu valodas un literatūras skolotāja un ilggadēja 
Vērgales pamatskolas direktore. 

Mirdza SĪPOLA – vēstures skolotāja, mācību pārzine un direktora 
vietniece audzināšanas darbā. 

Pēc kopīgām svētku pusdienām visi tika aicināti uz skolas aktu zāli, kur 
pamatskolas skolēni sniedza nelielu koncertu, dāvināja ziedus un kartiľas. 
Pēc tam direktors aicināja visus apskatīt tagadējo Vērgales pamatskolu, lai 
novērtētu to, kas mainījies pa šiem gadiem, un kavētos mīļās atmiľās par 
aizgājušo.  

Atkalredzēšanās prieks bija neaprakstāms, jo daţi no bijušajiem 
pedagogiem nebija tikušies vairākus gadus. Svētki turpinājās pie kafijas tases 
jautrās un interesantās atmiľās par skolā pavadītiem gadiem.   

Paldies, skolotājiem par ieguldījumu un ilggadēju darbu Vērgales 
pamatskolā! 

 

 „Un neaptverami laika upe  

gadus nes...” 
 

27.oktobrī Vērgales pagasta pensionāri pulcējās uz ikgadējo 
pensionāru pēcpusdienu. Laiks rudenīgs, tomēr jauks, un no 
pagasta malu malām sanāk un sabrauc seniori, lai pēc gada 
pārtraukuma atkal satiktos. 

Koncertu ieskandēja Vērgales senioru ansamblis „Vakarvējš”, 
bet dziesmotais sveiciens no Noras un Ojāra bija ļoti īpašs, jo 
rosināja seniorus uz lustīgu dejošanu! Pasākuma galvenās viešľas 
bija folkloras kopa „Atštaukas” Ināras Kalnarājas vadībā, kuras 
izdziedāja gan latviešu tautas dziesmas, gan citas senas un mīļas 
dziesmas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ar saldu pārsteigumu un laba vēlējumiem ieradās pašvaldības 
priekšsēdētājs U. Kristapsons un viľa vietnieks J.Vitrups. Pēc 
koncerta skolas saimnieces bija parūpējušās par siltu un gardu 
pārsteigumu – kāpostu tīteľiem. Par klātajiem galdiem paldies 
jāsaka arī sponsoriem – D.Bēliľam un SIA „MUIŢKALNIĽI”, SIA 
„Elpa”. Kopā ar „Atštaukām” senioriem bija iespēja izkustēties 
jautrās atrakcijās un izdziedāt populāras dziesmas. Pasākumā tika 
godināta vecākā šīs pēcpusdienas dalībniece – 92 gadus vecā 
Marija Priedoliľa no Saraiķiem, dāvanā saľemot ziedus un veltījuma 
dziesmu no folkloras kopas dalībniecēm. Par muzikālo baudījumu un 
jautrām dejām rūpējās Vilnis. Vēlam visiem labu veselību un 
tiksimies atkal nākamgad!                                 

                                                                                VITA BRAŢE 
                                         

 

 

Fotogrāfijā bijušie un esošie pedagogi Vērgales pamatskolā.                                         
Paldies, skolas direktoram G.Jurikam, direktora vietniecei 

A.Blūmanei un Vērgales pamatskolas kolektīvam par jauko 
pēcpusdienu Vērgalē! 

Raksta un foto autore  VITA BRAŢE 

 

 

 
Folkloras kopa „Atštaukas” sumina Mariju Priedoliľu.       Foto: V. Braţe 

 



 
VĒRGALES  PII „ KASTANĪTIS” 

ATVĒRTO   DURVJU  DIENA 
 

      20. oktobrī mūsu bērnudārza durvis laipni bija atvērtas visiem bērnu 
vecākiem. Skolotāji savās grupās rādīja atklātās nodarbības .   

Vidējās grupiľas bērnu vecāki varēja vērot matemātikas nodarbību,             
5-gadnieku vecāki - integrēto nodarbību „Ezīši meţā” un 6-gadnieku vecāki 
integrēto nodarbību „Cipari rudenī”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jaunākās grupas  vecākiem  bija  iespēja  savu lolojumu  ikdienas dzīvi 
bērnudārzā  aplūkot  slaidos. Pēc nodarbībām visi vecāki pulcējās zālē, kur 
bija tikšanās ar Pāvilostas novada pašvaldības policijas kārtībnieku Arni 
Vītoliľu. Cerams, ka policista teiktais liks vecākiem aizdomāties par vienu otru 
lietu, kas pašreiz, bērniem maziem esot, liekas sīkums, bet, laikam ritot, var 
sagādāt raizes. 

Savos iespaidos par konferenci Pāvilostā „Uzturs - dzīves vērtības 
pamats” dalījās bērnudārza medmāsa Māra Višemirska. Bez tam viľa 
atgādināja vecākiem, ka pareizas ēšanas ieradumi veidojas ģimenē un ka 
tieši vecāki ir atbildīgi par savu bērnu veselību. 

Pasākuma noslēgumā visi bērni saviem vecākiem sniedza koncertu  
„Rudentiľš – bagāts vīrs”. Un pēc tam vecāki, kuri vēlējās, varēja aprunāties 
ar medmāsu, grupas skolotājām un auklītēm, kā arī nodegustēt bērnu 
pusdienas. 

Paldies, visiem tiem 26 vecākiem un vecvecākiem, kuri atrada laiku un 
bija kopā ar mums šajā  pasākumā! 

Iestādes vadītāja GAIDA AKERFELDE 
 

 

 

Ziemupniekiem Svētku laikā! 
 

      Klāt Svētku laiks – Latvijas dzimšanas diena, tūlīt jau 
Ziemassvētki… Dzīve mazā ciematiľā pie jūras – Ziemupē, reizēm 
nemēdz būt vienkārša. Ir lietas, notikumi, kurus nevar nesaredzēt – 
lielie rakšanas darbi ūdens saimniecības attīstībai vēl nav rimuši, 
tautas namam jauns jumts, uz Akmeľragu aizvijas izbraucams ceļš, 
un kas zina, pēc gada pa to varēsim i līdz Pāvilostai aizbraukt… 
     Bet ir lietas, kuras mēs, vietējie piemirstam, un tad kāds mums 
tās atgādina. Šoreiz es atļaušos pārpublicēt Sandras Veinbergas  
(ţurnāliste, pašlaik Latvijas TV korespondente Zviedrijā un vēl 
daudz citu titulu) Ziemupes redzējumu, kuru viľa bija atsūtījusi 
Ziemupes stāvlaukuma meitenēm. Par to kāpēc, to jau viľa pati - 
Paklausieties visi!  
Visi, kas lasīsiet šo tekstu!  
Lūdzu, nebrauciet uz Ziemupi, jo es ļoti vēlos to paturēt tikai sev! 
Ja jūs nebrauksiet turpu... tad šī vieta paliks tikai man! 
Egoistiski? Protams! 
Kā citādi! 
Apsolāt? 
Nu labi! :) Jūsu ziľkāres remdināšanai izstāstīšu, kāpēc šī vieta ir 
mīklaini maģiska, pēkšľa, reibinoša un savādi magnetizējoša. 
Viss sākās tā.   
Reiz, kādā siltā augusta pēcpusdienā, es braucu ar savu 
automašīnu no Liepājas uz Pāvilostu pa Latvijas vissliktāko ceļu. 
Kratīklis pamatīgs, pēdējo reizi labots laikam pirms Otrā pasaules 
kara.  
Blakus sēdošā draudzene vienmuļi stāstīja par darbu un pēkšľi 
nelabi iekliedzās – 
- Tur! Redzi! Ziemupes luterāľu baznīca! 
- Mēs brauksim uz baznīcu? Ko mēs tur darīsim?  
- Mēs brauksim uz Ziemupi, - viľa neatkāpās.  

Es pagriezu automašīnu uz norādītā ceļa. Priekšējos stiklos 
ietriecās putekļi, un baltais dzimtenes lielceļš informēja, ka mēs 
esam ieklīduši maz ekspluatētā nostūrī. Mana kolēģe, žurnāliste 
uzreiz sāka ziľot visu, ko viľa bija zinājusi par nepazīstamo 
Ziemupi. Tā esot supervieta, kas noteikti (!) jāredz. Tur esot 
vislabākā jūrmala un kadiķu birzis. 
- Birzis, no kadiķiem?- es nesapratu. 
- Jā, daba sasējusi. Gadsimtu garumā. Jā, tur esot maģiska aura. 
Viens liels kadiķu labirints ar gaiteľiem, istabiľām un smaržu kā 
paradīzē.  
- Tieši pie baznīcas? 
- Jā, laikam. 
Septiľi kilometri pēc brīža bija pārvarēti, un mūsu galamērķis 
izrādījās neparasti labi sakopta stāvvieta, tieši pie jūras. Takas vidū 
šūpojās Lieldienu šūpoles. No nekurienes uznira daiļa elfa, kas 
palūdza samaksāt 1 latu par stāvvietu, un tikpat veikli pazuda, kā 
nebijusi. Te viss notika savādi. Viss notika pats no sevis. Jūra 
rīkojās tieši tāpat. Ľēmās savā nodabā ar viļľiem, bija silta un klusa.  
     Pa sniegbalto liedagu pretī nāca sieviľa, kas uzreiz norādīja uz 
zilo mālu vietām.  
- Jūs tāda laipna! - es nenocietos.  
- Jā, mēs, ziemupieši, tādi esam. 
- Kurzemnieki vispār nav laipni. 
- Ak, nav? Nezinu. Mēs esam. Laikam tāpēc mūs visi grib precēt. 
- Precēt?  
- Jā, agrāk uz Ziemupi visi brauca precībās. Ja grib precēt labu 
cilvēku, tad jāmeklē Ziemupē! - viľa teica un strauji atvadījās. 
Nepaguvām pavaicāt par kadiķiem.  
Meklējām pašas. Klīdām pa piejūras mežu un meklējām. Kadiķi bija 
paslēpušies. 
- Paklau, ejam pēc intuīcijas, - aicināja draudzene.  
- Nē, ejam labāk pie baznīcas! - lietišķi secināju es.  
Mazā, baltā baznīca iznira mūsu priekšā kā rotaļu pils. Doma par 
precēšanos mani nebija atstājusi. Šiten tie ziemupieši laikam 
precas. Ļoti skaista baznīciľa. Es arī būtu ar mieru tur precēties, - 
secināju, un tas nozīmēja daudz. 
 

Likās savādi, ka šeit, meža vidū, ir izdzīvojusi tika skaista ēka. Cauri laikiem, 
okupācijām, kariem un knaušu bariem.  
Staigājot ap mazo, balto baznīcu, es pēkšľi pamanīju pirmo kadiķi. Viľš māja. 
Abas paklausīgi gājām turp. Pāri ceļam, kadiķu birzī iekšā. Pa mazu, rotaļīgu 
taciľu kājas cilpoja pašas. Garām kadiķu bērnu dārzam, pamatskolai un 
augstskolai, tieši uz kadiķu parlamenta laukumu. Tur sākās savādas lietas, kuras 
es nekad agrāk nevarēju iedomāties un iztēloties. Maģija ir, un tai ir kadiķu 
smarža. Stop! Es vairāk neko nerakstīšu un nestāstīšu. Jums nekas nav jāzina. 
Ziemupe ir mana. Apsolāt, ka aizmirsīsiet visu, ko tikko izlasījāt? Labi? 
Ja visi labie cilvēki būtu gudri un visi gudrie - labi; ja visas skaistās un maģiskās 
vietas būtu vienuviet un nenāktos pirkt biļetes skaistuma aplūkošanai uz visādām 
debess pusēm, tad mēs būtu vislaimīgākie un harmoniskākie cilvēki pasaulē! 
Paldies, Ziemupe! 

SANDRA VEINBERGA 
    Ir jauki , ka tas, ko mēs ikdienā varbūt vairs nepamanām, nekur nav pazudis, jo 
kāds to vēl joprojām saskata. Lai tad tā būtu vienmēr! 
  To šajā svētku laikā vēlam mēs – Ziemupes bibliotekāres SKAIDRĪTE BLŪMA 

un DAINA VĪTOLA 

 Nodarbība piecgadīgo bērnu grupiľā.                                               Foto: G. Akerfelde 
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Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore  Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, 
noformētāja  Marita Kurčanova tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
 

 

DZĪVES BRĪŽOS 

Kamēr tev dvēsele silta un rokas, 

Tikmēr ap tevi pasaule zied, 

Mīlestība ver durvis un logus,  

Veiksme rokrokā ar  ikdienu iet. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos 
Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 
Martu REBUKU – 93  Annu CĪRULI - 83  
Rutu RASU – 86   Līvu FREIDENFELDI - 83  
Annu PARINOVU – 86  Valiju ZAICEVU - 80  
Robertu MATROZI - 85  Zigrīdu STIRNU – 65  
Ivaru MURĽIKOVU – 65  Pēteri GUDKOVU – 60 
Imantu JOSTMANI – 60  Vitāliju ŠIHOVU – 60 
Tatjanu ŠABĻINSKU, Viktoru RŢEUTSKI, Daini NAREIKO, Aľutu 
BIRJUKOVU, Arni PUKINSKI! 
Pilngadnieku – Guntaru ORNU! 
 Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus – 
Albīnu JANAUSKI - 86 
Margrietu KARPU - 84 
Egonu ĪVIĽU - 81 
Liliju Veltu FINSTERI - 80  
Sanitu LAPU, Oskaru NIEDOLU, Vitu GULBI, Edgaru SILU, Egiju 
LIEĢI, Aivu JANKEVICU, Anitu BALODI! 
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Zināšanai 
 

Pāvilostas novada pašvaldības darba laiks svētkos - ceturtdien, 
17.novembrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00. Dome slēgta no 18.novembra 
līdz 20.novembrim 
 

Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas un dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai Aijai Ozoliņai ir piešķirts atvaļinājums no 2011.gada 
13.decembra līdz 2012.gada 13.janvārim. Atvaļinājuma laikā kancelejas un 
dzimtsarakstu vadītājas pienākumus veiks Liene Vaškus.  
 

Š.g. 9.novembrī  juriste Argita JAUNSLEINE Pāvilostas novada 
iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas. Pāvilostas novada 
pašvaldībā - plkst.10.00, Vērgales pagasta pārvaldē - uz iepriekšēju 
pieteikšanos pa tālruni 63490836 
 

Pāvilostas novada TIC mainījis darba laiku sestdienās un svētdienās. 
Turpmāk strādājam – brīvdienās no plkst. 8:00 – 16:00 (bez pārtraukuma 
pusdienlaikā). Darba dienās – pēc ierastā laika no plkst. 7:30 – 19:30. Kā arī 
gaidām Jūsu zvanus pa tel. 63498229 vai 29121894. 
 

Pāvilostas vidusskolas psiholoģe Dr. Ingūna Griškēviča ielūdz skolēnu 
vecākus, kurus interesē tēma – bērnu un vecāku attiecības ģimenē, uz 
ikmēneša semināru „Vecāku skola.” Pirmā nodarbība 2011. gada 24. 
novembrī plkst. 17:00  Pāvilostas vidusskolas bibliotēkā.  
 

Vērgales pagasta pārvalde aicina pieteikties uz darba vietu –strādnieks. 
Pretendentam vēlamas B kategorijas autovadītāja tiesības un praktiskās 
darba iemaľām darbā ar  krūmgriezi. Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu 
laiku, nosakot pārbaudes termiľu 3 mēnešus. Darba laiks - 40 stundu darba 
nedēļa, pie summētās darba laika uzskaites, darba alga - Ls 250,00 mēnesī. 
Pretendenta atlases nosacījumi -  dokumentu izpēte. Pieteikumā lūdzam 
norādīt autovadītāja stāţu. Pieteikumus lūdzam līdz 2011. gada 
23.novembrim iesniegt Vērgales pagasta pārvaldes vadītājai. Uzziľas pa 
tālruni 63490836. 
 

MŪŽĪBĀ   PĀVILOSTĀ  

Andris KĀRKLIŅŠ 
(24.11.1935.- 17.10.2011.) 
 

Vija KOZINCEVA 
(09.05.1952.-23.10.2011.) 
 

 
  
 

 

Ernests LŪKS 
(04.02.1929.-29.10.2011.) 
 

Zelma STENDZE 
(12.06.1916.- 30.10.2011.) 

 

 

SVEICAM 
 

Margitu DRAUGU un Dairi OZOLU 
                     ar dēla NIKA piedzimšanu! 

 

 Reliģiskās ziņas 

18. novembrī plkst.14:00 

Pāvilostas baptistu baznīcā,  

Klusajā ielā 8, 

Aizlūguma dievkalpojums par Latvijas valsti 
 

Piedalās - Pāvilostas rom. katoļu, Pāvilostas ev. luterāņu, 

Pāvilostas ev. baptistu, Sakaslejas ev. luterāņu draudzes, draudžu 

garīdznieki un – tie no Jums, kam šajā lietā ir interese... 

 

PĀVILOSTĀ 
20. novembrī plkst. 16:00 Pāvilostas kapos svecīšu vakars 
Dievkalpojumi Pāvilostas Pētera-Pāvila ev. lut. baznīcā turpmāk notiks 
katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 14:00. Kalpos mācītājs Jānis Bitāns. 
ZIEMUPĒ 
5.novembrī plkst.17:00 Ziemupes kapos svecīšu vakars. 
Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut. baznīcā notiks 6.novembrī plkst.11:00, 
13.novembrī plkst.14:00, 20.novembrī plkst.11:00, 27.novembrī plkst.14:00. 
VĒRGALĒ 
Dievkalpojumi Vērgales ev.lut baznīcā notiks 6.novembrī plkst.14:00 un 
4.decembrī plkst.14:00. 
20.novembrī plkst.14:00 Vērgales kapos svecīšu vakars.‟ 
SARAIĶOS 
6.novembrī plkst.11:00 Saraiķu ev.lut. baznīcā dievkalpojums ar Prāvesta 
Aināra Jaunskalţes vizitāciju. 

 

 

 

Paulu Jēkabu KRAUZI - 75 
Teodoru ŪŠI - 70 
Mirdzu VILINSKU - 70 
Jāni ZELGALVI - 65 

 

Pateicība 

Tuvs cilvēks neaiziet, 
Viľš tikai pārstāj līdzās būt. 
     Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri bija kopā ar mums, pavadot 
pēdējā gaitā mūsu mīļo Andri Kārkliņu. Paldies, par skaistajiem 
ziediem un izteiktajām līdzjūtībām! Paldies krodziľam „Āķagals” par 
bēru mielastu. 

Sieva un meita  

Līdzjūtība 

Vainags irst, vainags irst, 
Manu dienu vainags irst. 
Sirds, kas dzīvē nogurusi, 
Dieva mierā iemieg klusi. 
      Izsākam visdziļāko līdzjūtību  Aijai Gertsonei, TĒTI  mūţībā 
pavadot. 

Pāvilostas sieviešu kora kolektīvs 
Mīlestības pilns viľš tev pieskaras, 
Paľemdams sev līdz gaišā mūžībā. 
        Esam kopā ar savu ērģelnieci Ingu, māmiľu zaudējot. 

Pāvilostas katoļu draudze 
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