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NEVEIKSME  

NEKAD TEVI  

NEPĀRSPĒS, JA  

BŪSI PIETIEKAMI  

STIPRI APŅĒMIES  

GŪT PANĀKUMUS 
Ziemassvētku vakarā  

pie mums mājās viesojās  

visīstākais Ziemassvētku vecītis. Nez no kurienes nācis, 

atstāja dāvanu un tikpat noslēpumaini aizgāja. Īsts 

Ziemassvētku brīnums! 

Vecīša dāvanu maisā bija saldumi un Oga Mandino 

grāmata „Pasaules dižākais tirgonis” .  Maza, ne īpaši bieza 

grāmatiņa, bet atsauksmes par to ir sajūsmas un apbrīnas 

pilnas.  

Grāmatā stāstīts par kādu jaunekli, kurš vēlas kļūt 

par tirgotāju, tikai viņam tam pietrūkst drosmes, 

pašpaļāvības, gudrības... Viņa rokās nonāk parasta lādīte ar 

desmit rakstu ruļļiem, kuros ierakstīti viedi vārdi visai 

pasaulei un ikvienam cilvēkam. Arī Tev un man.  

Es nepārrakstīšu visu grāmatu, bet man ļoti gribas 

padalīties ar tur atrastajiem stiprajiem vārdiem. Sāksim ar 

pirmo rakstu rulli un pirmo likumu ceļā uz veiksmi  –  

„Šodien es sāku jaunu dzīvi. Bet kā tas paveicams? 

Atbilde ir vienkārša. Es sākšu to brīvs no nevajadzīgu 

zināšanu nastas un no bezjēdzīgas pieredzes sloga. 

Pieredzes nozīmi mēdz pārvērtēt. Patiesi, pieredze māca 

pamatīgi, tomēr šāda skološanās aprij cilvēku gadus, tāpēc 

šīs mācības vērtību samazina laiks, kas nepieciešams, lai 

apgūtu īpašo pieredzes gudrību. Šī gudrība ir krāta velti, jo 

cilvēks mirst. Pieredzi var salīdzināt arī ar modi; rīcība, kas 

bijusi veiksmīga šodien, rīt būs nepiemērota un nelietderīga.  

Tāpēc svarīgāk ir izvairīties no neveiksmes, nevis 

gūt panākumus, jo kas gan ir panākumi, ja ne prāta stāvoklis? 

Panākumus katrs aprakstām saviem vārdiem. Toties 

neveiksme allaž tiek aprakstīta tikai vienā veidā. Neveiksme 
ir cilvēka nespēja sasniegt dzīves mērķus, lai kādi tie būtu. 

Vienīgā atšķirība starp tiem, kas cietuši neveiksmi, 

un tiem, kas guvuši panākumus, ir viņu ieradumu atšķirība. 

Labi ieradumi ir visu panākumu atslēga. Slikti ieradumi 

atslēdz durvis uz neveiksmi. Tādējādi pirmais likums, kuru es  

ievērošu un kurš ir pārāks par visiem citiem, skan tā: Es 
izveidošu labus ieradumus un kļūšu par to vergu”.  

Tāds īsumā ir pirmā rakstu ruļļa vēstījums. Pirmajā 

brīdī var likties, ka pārāk nesaprotams, jo nenoliegsim, ka 

mūsu sabiedrībā nozīmīgu lomu spēlē pieredze. Pieredzes 

bagāts cilvēks ir vērtāks par jaunu zaļknābi, kas tikko 

piecēlies no skolas sola un nāk iekarot pasauli. 

 

 

IZDEVUMĀ LASIET: 

 Informācija par projektiem un semināriem 

– 10.,11, lpp. 

 Sporta diena novadā – 11.lpp. 

 Izmaiņas sabiedriskā transporta 

pakalpojumos – 14.,15. lpp. 
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Bet viņam sakām: „Pagaidi, nesteidzies, tev vēl nav 

pieredzes! Gūsti pieredzi un tad....”  Vai nebūtu labāk, ja mēs 

cilvēkus vērtētu pēc viņu labajiem ieradumiem? Pēc viņu 

patiesas laipnības, sirsnības, atvērtības, uzdrīkstēšanās....  

Ir īstais brīdis padomāt par labajiem ieradumiem. 

10. februārī plkst. 9.21 pēc Austrumu kalendāra sākas Ūdens 

Čūskas gads. Čūska simbolizē gudrību, intuīciju un 

gribasspēku. Tās valdīšanas laiks nav piemērots naudas 

pelnīšanai, bet gan zināšanu uzkrāšanai.  Bet pirms jaunā gada 

iestāšanās austrumnieki iesaka mājās veikt ģenerāltīrīšanu un 

izmest no mājas visas nevajadzīgās lietas, kas mūs tur pie 

pagātnes un neļauj domāt par nākotni. Lieliska iespēja, lai 

sāktu jaunu dzīvi. Es sākšu! 

Vai Tu arī? 

MARITA HORNA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2                                                                             Pāvilostas Novada Ziņas          2013. gada februāris 
Domes ziņas 

2013. gada 11.janvārī notika Pāvilostas domes ārkārtas 
sēde Nr.1. Tajā nepiedalījās deputāti Gints Juriks, Gatis Štokmanis un 
Indra Ziemele. 

Uzaicinātās personas, kuras piedalās sēdē - SIA „Tin fish‖ 
pārstāvji K. Tūtāns, I.Koha, J. Kohs, Pāvilostas ostas pārvaldes 
pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs.  

Sēdes darba kārtībā 3 izskatāmie jautājumi. 
1. Par piedalīšanos EZF projektā „Pāvilostas ostas 
infrastruktūras izbūve”. Deputāti apstiprināja Pāvilostas ostas 
sagatavoto  projektu  „Zivju  tirgus  piestātnes  un  infrastruktūras 
būvniecība Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru ielā 2E‖, kura kopējās 
izmaksas Ls 109 406,43 (bez PVN) un garantēja līdzfinansējumu 10 %  
apmērā  no  projekta  kopējās  summas, tas ir Ls 33 916,14 apmērā, 
t.sk. PVN. Ja projekts gūs atbalstu, tad līdzfinansējumu segs no novada 
pašvaldības budţeta.   
2. Par zemesgabala nomu Sakas iela 9, Pāvilosta. Nolēma 
atbalstīt SIA „Tin fish‖ projektu jauna raţošanas ceha būvniecībai Sakas 
ielā 9, Pāvilostā. Projekta  veiksmīgas  īstenošanas  gadījumā  SIA  „Tin  
fish‖  darbiniekiem piedāvās un nodrošinās iespēju robeţās izmantot 
pašvaldības teritorijā esošos dzīvokļus daudzdzīvokļu mājās. Iznomāja 
SIA „Tin fish‖ zemes gabalu 14,5963 ha platībā, kas atrodas Sakas ielā  
9,  Pāvilostā, kadastra   Nr.  6413  005  0031, saimnieciskās   darbības  
veikšanai  –  zivju  apstrādes  rūpnīcas  izveidei  un darbībai, kā arī citas 
saimnieciskās darbības veikšanai. Apstiprināja  zemes  nomas  līguma  
Nr.  PNP/10-4/13/1 projektu  par  zemes gabala Sakas ielā 9, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā ar kadastra Nr.6413 0050031 nomu un pilnvaroja 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu parakstīt 
pašvaldības vārdā nomas līgumu. 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
Nolēma piedzīt no īpašnieka Andreja Štanges nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu Vērgales 
pagastā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 22.01.2013.  
sastāda Ls 53,31. 
 

Ārkārtas sēde Nr.2 notika 2013.gada 15.janvārī. Tajā 
nepiedalās deputāti Gatis Brēdiķis, Gatis Štokmanis un  Indra Ziemele. 

Sēdes dienas kārtībā 3 jautājumi. 
1. Deputāti vienbalsīgi nolemj izdot Pāvilostas novada 
pašvaldības 2013.gada saistošos noteikumus Nr. 1 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2013.gadā”. Ar tiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv; pieejamās vietās pašvaldības 
ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī informatīvā izdevuma „Pāvilostas 
Novada Ziľas‖   5.lpp. 
2. Uz domes sēdi bija ieradušās Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes grupas pārstāves Inguna Jekale, Aija Melluma, un  
kopā ar deputātiem izskatīja 64 saľemtos  priekšlikumus par grozījumu 
veikšanu teritorijas plānojumā un sniedza viedokli par to iekļaušanu 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas precizētajā 
redakcijā. Pārējos (191) iesūtītos projektus izskatīja komiteju sēdē š.g. 
23.janvārī. 
3. Deputāti lēma par zvejas rīku sadali pašpatēriľa zvejai. 
Pirmkārt, noteica prioritātes zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita 
2013.gadam sadalīšanai: 
1. prioritāte- novadā deklarētās personas, kurām bija noslēgts 
pašpatēriľa līgums 2012.gadā un nav nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds par piederošo nekustamo īpašumu vai tas nav lielāks par Ls 
5,00. Tādas ir  33 fiziskās personas. 
2. prioritāte- Vērgales zvejnieku apvienības priekšlikums par Vērgales 
pagasta iedzīvotājiem un nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 
piederošo nekustamo īpašumu vai tas nav lielāks par Ls 5,00. Tādas ir 
27 fiziskās personas. 
3. prioritāte- novadā deklarētās personas, kurām nav 2012.gada 
pašpatēriľa līguma un nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 
piederošo nekustamo īpašumu vai tas nav lielāks par Ls 5,00. Tādas ir 
12 fiziskās personas. 
 
 

4. prioritāte- pašvaldībā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem nav 
iepriekšēja pašpatēriľa līguma un nav nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds par piederošo nekustamo īpašumu vai tas nav lielāks par Ls 5,00. 
Tāda ir tikai viena fiziskā persona. 
5. prioritāte- nav deklarēti novadā, nepieder īpašums, bija 2012.gadā 
noslēgts pašpatēriľa līgums. Šai prioritātei atbilst 2 fiziskās personas. 
6. prioritāte- nav deklarēti novadā, nepieder īpašums un nav iepriekšēji 
līgumi. Tāda ir tikai viena fiziskā persona. 
3.1. Nolēma atbilstoši pieejamam limitam un saľemtajiem 
pieprasījumiem zvejas rīkus piešķirt 1. un 2.prioritātes grupā ietilpstošām 
personām proporcionāli 2012.gadā piešķirtam daudzumam.  
3.2. Piešķirt zvejas rīku limitus un slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumus par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības 
piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriľa zvejā 2013. 
gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādi: 

Nr. Nomnieks Lucīšu 
murdi 

Zivju 
tīkli 

Reľģu 
tīkli 

Zivju 
āķi 

Mencu 
kvota 

 LIMITI 2 62 42 3700 1922 

1. V. K.  1  100 31 

2. T. O.  1 1 100 31 

3. Z. B.  1  100 31 

4. M. S.  1   31 

5. M. P.  1   31 

6. V. Z.  1 1 100 31 

7. V. Z.  1   31 

8. A. J.  1   31 

9. J. B.  1 1 100 31 

10. I. B.  1  100 31 

11. R. N.  1  100 31 

12. A. A.  1   31 

13. M. V.  1  100 31 

14. U. B.  1   31 

15. S. V.  1   31 

16. Ģ. V.-V.    100  

17. U. T.  1   31 

18. I. K.   1   

19. E. S.    100  

20. V.V.  1 1 100 31 

21. A. A.  1   31 

22. A. B.  1 1  31 

23. A. B.  1   31 

24. Z. S.  1   31 

25. I. S.   1    

26. S. G.  1 1  31 

27. A. G.  1 1  31 

28. J. E.  1   31 

29. A. B.  1   31 

30. B. B.  1   31 

31. R. K.  1   31 

32. G. G.  1 1 100 31 

33. A.  B.  1 1  31 

34. K. B.  1 1 100 31 

35. Z. H.  1 1  31 

36. E. J.  1 1  31 

37. E.  V.  1 1 100 31 

38. E.  Š.  1 1 100 31 

39. I. B.  1 1 100 31 

40. I.  J.  1 1  31 

41. A.  V.  1 1  31 

42. D. A.  1 1  31 

43. A. M.  1 1  31 

44. A.  J. 1 1 1  31 

45. J.  L.  1 1  31 

46. A. V.  1 1 100 31 
Turpinājums 3.lpp. 
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47. I.  L.  1 1 100 31 

48. A.  T.  1 1  31 

49. A. T.  1 1  31 

50. N. V.  1 1 100 31 

51. O.  V.  1 1  31 

52. A.  S.  1  100 31 

53. A. L.  1 1 100 31 

54. T.  A.  1 1  31 

55. U.  Č.  1  100 31 

56. A.  Z.  1 1  31 

57. M.  D.  1 1 100 31 

58. L. Z. 1 1 1 100 31 

59. O.  S.  1 1 100 31 

60. A. B.  1  100 31 

4. Par atlikušā zvejas limita – 6 zivju tīklu, 7 reľģu tīklu, 1100 zivju 
āķu un 186 mencu kvotu -  sadales kārtību starp 3.prioritātes grupā 
ietilpstošām personām deputāti lems nākamajā domes sēdē.  
5. Noraidīja 4 fizisko personu  iesniegumus, jo pieteikumi tika 
iesniegti pēc domes noteiktā termiľa. 
6. Noraidīja 4 fizisko personu iesniegumus, jo uz lēmuma 
pieľemšanas brīdi tiem bija nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas ir 
lielāks par Ls 5,00. 
7. Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: 
7.1. Lucīšu murds- Ls 15,00 
7.2. Zivju tīkls, līdz 100 m- Ls 5,00; 
7.3. Reľģu tīkls, līdz 100 m- 5,00;  
7.4. Zivju āķi, 100 gab- Ls 7,00; 
8. Nolēma zvejas tiesības pašpatēriľa zvejai iznomāt uz vienu 
gadu.  
9. Nomas maksu samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma 
protokola saľemšanas. 
10. Līgumus slēgt tikai ar tiem, kuri ir norēķinājušies 100 % apmērā 
ar pašvaldības un pašvaldības iestādēm.  
 

 Deputāti lēma par grozījumiem pašvaldības štatu sarakstā 
un tarifikācijā 
1. Neatbalstīja Pāvilostas novadpētniecības muzeja lūgumu par 
darba laika un algas palielināšanu muzeja krājumu glabātājai.  
2. Atbalstīja Pāvilostas novadpētniecības muzeja lūgumu un 
palielināja apkopējai darba stundu skaitu laika periodā no 01.05. līdz 
31.08. no 20 stundām uz 30 stundām. 
3. Likvidēja 1 grāmatveţa štata vietu Pāvilostas novada 
pašvaldībā, jo Anita Šteinberga ir pieľemta darbā Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrā par lauku attīstības konsultantu. 
4. Pārcēla 1 grāmatveţa štata vietu no Vērgales pagasta 
pārvaldes uz Pāvilostas novada pašvaldību. Turpmāk grāmatvede 
I.Semenkova Vērgales pagasta pārvaldē strādās katra mēneša 1. un 3. 
piektdienā.  
5. Pārcēla darba aizsardzības un ugunsdrošības inţeniera 0,175 
štata vietu no Vērgales pagasta pārvaldes un pievienoja to Pāvilostas 
novada pašvaldībā esošajai 0,35 štata vietai.  No 2013.gada 01.februāra 
noteica 0,525 štata vietu-  5 dienu, 21 darba stundu nedēļu un darba algu 
Ls 198,00 mēnesī.  
6. Noteica, ka no 2013.gada 01.februāra Pāvilostas novada 
pašvaldības darba aizsardzības un ugunsdrošības inţenieris ir atbildīgs 
par visām Pāvilostas novada domes iestādēm un struktūrvienībām. 
7. Apstiprināja Pāvilostas novada domes iestāţu un 
struktūrvienību 2013.gada štatu un tarifikācijas sarakstus, kas  stājas 
spēkā ar 2013.gada 01.janvāri.Šajā gadā visām iestādēm budţetu 
palielināja par 5 %  un darba algas visiem pašvaldības darbiniekiem 
palielināja par 7 %. Algu palielinājums neskāra pedagoģiskos darbiniekus, 
kuri tiek finansēti no valsts budţeta.  
8. No 2013.gada 01.janvāra noteica novada domes deputātiem 
stundu apmaksas likmi Ls 5,09 apmērā par piedalīšanos domes un 
komiteju sēdēs, kā arī par citu deputāta pienākumu pildīšanu. 
9. No 2013.gada 01.janvāra noteica komisiju locekļiem stundu 
apmaksas likmi Ls 4,59 apmērā par piedalīšanos komisijas sēdēs.  
10. No 2013.gada 01.janvāra noteica novada domes priekšsēdētāja 
mēneša algas likmi Ls 814,00 apmērā, novada domes priekšsēdētāja 
vietnieka mēneša algas likmi Ls 735,00 apmērā. 
11. Atcēla 2010.gada 29.aprīļa Pāvilostas novada domes sēdē Nr. 
4 apstiprinātos Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumus ar 2013.gada 31.janvāri un apstiprināja no 2013.gada 
01.februāra šādus maksas pakalpojumus un to izcenojumus Pāvilostas 
novada dzimtsarakstu nodaļā: 

Nr.p.
k. 

Pakalpojuma nosaukums 
Maksa            

t.sk. PVN (Ls) 

1. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija* 35.00 

2. 
Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā vai 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā* 

45.00 

2. 
Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā* 

95.00 

3. 
Kāzu jubileju un citu ģimenes svētku ceremoniju 
sagatavošana un vadīšana 

25.00 

* Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības 
reģistrāciju. 
1. Personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā ilgāk par 12 mēnešiem, noteica 50 % atlaidi no 
minētajiem maksas pakalpojumiem.  
2. Maksa par pakalpojumu ir jāsamaksā pašvaldības kasē vai jāieskaita 
bankas norēķinu kontā ne vēlāk kā 5 dienas pirms laulību ceremonijas. 
3. Par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā vai Pāvilostas pilsētas kultūras namā no 
iemaksātās maksas par pakalpojumu Ls 10,00 ieskaitīt attiecīgās iestādes 
budţetā.  

 Astoľām politiski represētajām personām par 50% samazināja 
nekustamā īpašuma nodokļa summu par zemi un individuālo dzīvojamo 
māju apbūvē ietilpstošajām ēkām.  

Turpinājums 4.lpp. 

 
 

Kārtējā novada domes sēde notika 31.janvārī un tajā izskatīja 28 
jautājumus. 

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti: Gatis 
Brēdiķis, Anna Brūkle, Vita Cielava, Vizma Ģēģere, Gints Juriks, Uldis 
Kristapsons, Uldis Kurzemnieks, Alfrēds Magone (līdz 15.20), Gatis 
Štokmanis, Jānis Vitrups, Daina Vītola,  Andris Zaļkalns, Indra Ziemele,  
pašvaldības darbinieki: Inguna Blaubārde, pašvaldības galvenā 
grāmatvede, Anita Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja, Daiga 
Enkuzena, Sakas pagasta pārvaldes vadītāja, Irina Kurčanova, Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadītāja (pie 1. un 2.darba kārtības punkta), 
Marita Horna, informatīvā izdevuma galvenā redaktore, Inese Semenkova 
(pie 2.darba kārtības punkta). 

 Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 2 „Pāvilostas novada 
pašvaldības budţets 2013.gadam‖ projektu un nolēma: 
1. Iekļaut 2013.gada budţetā finansējumu Olimpiskās dienas 
organizēšanai Pāvilostas novadā Ls 250,00 apmērā; Pāvilostas ostai 
ārkārtas padziļināšanas darbu veikšanai Ls 15 000,00 apmērā; Liepājas 
rajona sporta skolai administratīviem izdevumiem un treneru algām Ls 
458,00 apmērā; Pāvilostas novadpētniecības muzeja darba algas fondam 
Ls 300,00. 
2. Nepiešķīra papildus finansējumu: Pāvilostas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādei „Dzintariľš‖; Pāvilostas sociāli informatīvā 
bērnu dienas centra „Krams‖ vadītājas Gunitas Citskovskas daļējas studiju 
maksas segšanai, jo viľa nav iestādes vadītāja; Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja aprīkojuma iegādei. 
3. Rezervēja finansējumu un uzdeva iepirkuma komisijai organizēt 
iepirkumu šādu darbu veikšanai, finansējumu nodrošinot no budţeta 
līdzekļiem- „Vairāku mērķu projekti‖: Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
apkures un sanitārā mezgla izbūvei; Vērgales pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādei „Kastanītis‖ gājēju celiľa bruģēšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami Pāvilostas novada pašvaldības ēkā. 
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Turpinājums 3.lpp. 

 Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus 4 otrās 
grupas invalīdiem par īpašumā esošu zemi 50% apmērā no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. 

 Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus 1 pirmās 
grupas invalīdei par īpašumā esošu zemi 50% apmērā no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. 

 Vienai personai atteica piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
samazinājumu, jo persona šajā īpašumā nav deklarēta.  

 Piekrita norakstīt izdevumos SIA ―DOTT‖ un Ata Seviško kā 
debitoru parādus par nekustamā īpašuma nodokli par summu Ls 705,84. 

 Atkārtoti izvirzīja Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku reģiona 
galvenās bibliotēkas statusam. 

 Nolēma Pāvilostas novada jauno bukletu 2013.gadam, iepriekšējo 
bukletu, kas drukāts 2010.gadā, un skatu kartiľas izplatīt bez maksas. 
Cepurītes un krekliľus ar uzrakstu „Pāvilosta, Sakas novads‖ pārdot par Ls 
0,50 gabalā. 

 Piekrita slēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par 
Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Meţvidi H-8‖, Hostu 
iela 8, Meţvidi, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.  

 Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Freiburģi‖, Sakas 
pagastā, īpašumu pārdodot izsolē. Skat. 7lpp. 

 Piešķīra zvejas rīku limitus un nolēma slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumus par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības 
piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriľa zvejā 2013. 
gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādi: 

Nr. Nomnieks Zivju tīkli Reľģu tīkli Zivju āķi Mencu kvota 

 LIMITI 6 7 1100 186 

1. E.M. R. 1 1 100 31 

2. I. K. 1  100 31 

3. E. J. 1 1 100 31 

4. D. A.  1 100  

5. O. A.   100  

6. A. B. 1 1  31 

7. A.G.  1 100  

8. E. K.  1   

9. G. P.   100  

10. P. P.   100  

11. R. Š.  1   

12. G. Z.   100  

13. V. Z. 1  100 31 

Rezervēja 1 zivju tīklu un 100 zivju āķus sakarā ar tiesvedību 
Administratīvajā rajona tiesā.  

 Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada 
saistošos noteikumus Nr.20 „Kārtība, kādā Pāvilostas novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem‖. 

 Nolēma lūgt LR Ministru kabinetu nodot Pāvilostas novada 
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Lejasstrazdi‖, 
Vērgales pagasts (bijušo meţniecības ēku), kas sastāv no zemesgabala 
0,76 ha platībā un uz tā esošām būvēm – dzīvojamās  mājas, kūts, diviem 
šķūľiem un garāţas un noteica, ka īpašums nepieciešams pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai - palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu 
risināšanai Pāvilostas novada iedzīvotājiem. Paredzēja, ka izdevumus, kas 
saistīti ar pārľemšanu un koroborāciju Zemesgrāmatā, segs no pašvaldības 
budţeta. Pārľemšanas komisijas priekšsēdētājs– Uldis Kristapsons, 
komisijas locekļi:  pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde, 
pašvaldības zemes lietu speciāliste Anna Brūkle. 

 Atbalstīja personas lūgumu un mainīja personai piederošo 
dzīvokli Dzintaru ielā 103, Pāvilostā, uz pašvaldībai piederošo dzīvokli 
Dzintaru ielā 95, Pāvilostā. 

 Piešķīra divistabu dzīvokļa „Rīvas 2‖, Sakas pagastā, īres tiesības 
ar 2013. gada 01.februāri uz 5 gadiem. 

 Pārreģistrēja dzīvokļa Sakas ielā 6, Pāvilostā, īres tiesības ar 
2013. gada 01.februāri uz 5 gadiem. 

 
 
 

 Pagarināja dzīvokļa „Ploce 23‖, Vērgales pagastā, īres tiesības ar 
2013. gada 01.februāri uz 1 (vienu) gadu. 

 Piešķīra vienistabas dzīvokļa Dzintaru ielā 97, Pāvilostā, īres 
tiesības ar 2013. gada 01.februāri uz 5 gadiem. 

 Piešķīra divistabu dzīvokļa Dzintaru ielā 97, Pāvilostā, īres 
tiesības ar 2013. gada 01.februāri uz 5 gadiem. 

 Pagarināja telpu Dzintaru ielā 71, Pāvilostā, nomas līgumu ar SIA 
„Lagūna L‖ uz 5 gadiem un noteica telpu nomas maksu Ls 0,50 apmērā par 
1 m2, t.sk. PVN.  

 Nolēma ierakstīt Zemesgrāmatā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 64960030159 platībā 0,5 ha uz Pāvilostas novada pašvaldības 
vārda. Jautājumu par zemes vienības atsavināšanu izskatīt pēc 
pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā. 

 Izskatīja vairākus jautājumus par zemes lietām - apstiprināja 
zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Tilti‖, Vērgales pagastā, 
atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Strēļi‖, 
Sakas pagastā, piekrita nekustamā īpašuma „Sīļi‖, Sakas pagastā, 
sadalīšanai un atdalītajai zemes vienībai piešķīra jaunu nosaukumu „Divi 
sīļi‖, Sakas pagastā, precizēja adresi „Rasaiľi‖, Orgsaļiena, Sakas pagasts. 
Noteica nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 109B, Pāvilostā- zemes 
vienībai, 5727 kvm platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. NĪLM kods 0600. 

 Pašvaldībā bija griezušies ar iesniegumu 23 dzīvojamo māju 
„Alfas‖, „Sudrabi‖ un „Atvari‖ iedzīvotāji ar lūgumu veikt komunālās 
saimniecības ārējo auditu. Šajā īsajā periodā to nebija iespējams veikt. 
Domes finanšu komitejā nolēma: 1. Atcelt Pāvilostas novada domes 
2012.gada 20.decembra sēdes Nr. 16 lēmumu „Par atzinuma sniegšanu 
siltumenerģijas tarifa paaugstināšanai Vērgales pagastā‖. 2. 
2012./2013.gadu apkures sezonā SIA „Vērgales komunālā saimniecība‖ 
apkures tarifu nepaaugstināt. 3. Uzdot SIA „Vērgales komunālā 
saimniecība‖ valdes loceklim Ivaram Lapiľam līdz 2013.gada 01.jūlijam 
sagatavot un iesniegt domei aprēķinus siltumenerģijas tarifa noteikšanai.  

Deputāti sēdē balsoja par iepriekš minēto lēmumu, par SIA 
„Vērgales komunālā saimniecība‖ siltumenerģijas tarifu nepaaugstināšanu. 
PAR to, lai apkures tarifu nepaaugstinātu, bija - 6 deputāti (Gatis 
Brēdiķis, Anna Brūkle, Vizma Ģēģere, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Indra 
Ziemele), PRET jeb par paaugstināšanu - 2 deputāti (Gatis Štokmanis, 
Jānis Vitrups), ATTURĒJĀS- 4 deputāti (Daina Vītola, Vita Cielava, Uldis 
Kurzemnieks, Andris Zaļkalns) Alfrēds Magone balsojumā nepiedalījās, jo 
bija personīgu apstākļu dēļ atstājis domes sēdi. Atbilstoši likuma Par 
pašvaldībām 34.panta otro daļu, lēmums ir pieľemts, ja par to nobalso 
vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.  Ja par lēmuma 
projektu nav saľemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir 
noraidīts.  Tātad sagatavoto lēmuma projektu, lai šajā apkures sezonā 
maksa par apkuri paliktu esošajā apmērā, noraidīja, jo sēdē piedalījās 12 
deputāti un par to nobalsoja 6, jeb tikai puse, nevis vairāk kā puse, kā to 
nosaka likums. 

 Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Blāzmiľas‖, Sakas 
pagastā, īpašumu pārdodot izsolē. Nosacītā cena- Ls 6 500,00. Īpašums 
8,53 ha platībā atrodas Upsēdē un 8,48 ha no tā ir lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme. 

 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības vienoto 
grāmatvedības uzskaites kārtību, izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām, pašvaldības budţeta kontu, kodu plāna shēmu 
un to aprakstu.  

Nākamās komiteju sēdes notiks 21.februārī Pāvilostas novada 
domē. Nākamā domes sēde plānota  28.februārī Vērgales pagasta 
pārvaldē. 

Informāciju sagatavoja  
MARITA HORNA 

 
 

 
Pauls Priedoliľš, Pāvilostas mākslas skolas 1.kurss. 
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 27.09.2012. sēdes Nr.12, lēmumu 9.§ 

PRECIZĒTI ar Pāvilostas novada domes 29.11.2012. sēdes Nr. 15, lēmumu 12. § 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.11 
PĀVILOSTAS  NOVADA TERITORIJAS UN BŪVJU         

UZTURĒŠANAS UN KOPŠANAS NOTEIKUMI 
Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, ceturto daļu, 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Lietotie termini: 
1.1. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas, apaugušas vai apaudzēšanai 
paredzētas dabīgas vai mākslīgi veidotas teritorijas, kurās neiegūst augu 
produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi 
ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, 
nogāţu nostiprinājumus, viendzīvokļa, divdzīvokļu, rindu māju, daudzdzīvokļu 
māju un sabiedrisko ēku pagalmus u.c.; apstādījumos var būt koki, krūmi, 
vīteľaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas, laukumi ar dārza 
mēbelēm un ierīcēm, celtnes apstādījumu apkopei vai sabiedrības atpūtai un 
izklaidei u.c. Par apstādījumiem neuzskata meţus, meţa parkus, purvus un 
lauksaimniecībā izmatojamās platības; 
1.2. publiska vieta (teritorija) - nekustamam īpašumam pieguļošā publiskā 
lietošanā esošā iela, ceļš un/vai ietve paralēli nekustamā īpašuma robeţai. 
 1.3. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts 
transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) 
piegulošajai teritorijai un nekustamajam īpašumam; 
1.4. piegulošā teritorija – būves uzturēšanai un apsaimniekošanai paredzētais 
zemes gabals (ēkai/būvei piesaistītais zemes gabals); 
1.5. neapbūvēta teritorija – zemes gabals, kurā nav uzsākta vai veikta apbūve. 
1.6. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu pieturas 
zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasaţieru iekāpšanai, izkāpšanai un 
šī transporta uzgaidīšanai;  
1.7. transporta būves – inţenierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, 
tuneļi, caurtekas, atbalstsienas un citas būves); 
1.8. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kurā saskaľā ar mājas 
inventarizācijas plānu ir vairāk par diviem dzīvokļiem (kopā ar tai funkcionāli 
piederīgām palīgēkām un būvēm); 
1.9. žogs – būve, kas izvietota uz zemesgabala robeţas vai ielas sarkanās 
līnijas, vai gar ielu sarkanajām līnijām un pilda nekustamā īpašuma 
norobeţošanas funkcijas; 
1.10. iela – kompleksa inţeniertehniska būve teritorijā, kuru ierobeţo sarkanās 
līnijas un kas, galvenokārt, paredzēta gājēju un transporta satiksmei, 
inţenierkomunikāciju, ielu stādījumu un aizsargstādījumu izvietošanai;  
2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzturama un kopjama Pāvilostas 
novada teritorija un tajā esošās būves. 
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām 
neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā (īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem).  

II. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas uzturēšana un 
kopšana 

4. Visas fiziskas un juridiskas personas – Pāvilostas novada administratīvajā 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu (būvju, zemesgabalu) īpašnieki, valdītāji, 
pārvaldnieki/pilnvarnieki, lietotāji/nomnieki nodrošina: 
4.1. sava (īpašumā, valdījumā, pārvaldībā, lietošanā esoša) nekustamā 
īpašuma uzturēšanu un kopšanu par saviem līdzekļiem ar savu darbaspēku un 
materiāliem, t.sk.: 
4.1.1. būvju uzturēšanu tehniskā, sanitārā un vizuālā kārtībā atbilstoši 
būvnormatīvu un pašvaldības Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 
prasībām, sanitāro normu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām; 
4.1.2. piegulošās teritorijas un neapbūvētas teritorijas uzturēšanu un 
sakopšanu, zālienu savlaicīgu nopļaušanu (nepieļaujot zāles garumu virs 10 
cm pilsētas un ciemu teritorijās un kūlas veidošanos lauku teritorijā), atkritumu 
savākšanas un apsaimniekošanas nodrošināšanu, kritušo lapu, kritušo koku un 
krūmu augļu savlaicīgu savākšanu no teritorijas un sniega notīrīšanu no 
celiľiem/ietvēm, piebrauktuvēm, privātajiem ceļiem un ielām, autostāvvietām, 
slideno virsmu nokaisīšanu ar smiltīm vai citu slīdamību ierobeţojošu materiālu 
(izľemot sāli, izdedţus un citus atkritumus) ziemas periodā; 

Turpinājums 6.lpp. 

 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 29.11.2012. sēdes Nr.15, lēmumu 9.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10 
Par grozījumiem 26.05.2011. pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.punktu, „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un 45.pantu 

Papildināt 2.1.punktu ar 2.1.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„2.1.5. aizbildľiem, kuru apgādībā ir bērns vai bērni līdz 18 gadu  
vecumam, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% 
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.‖ 

Papildināt 3.punktu ar 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.1. nodokļa atvieglojumus 2.1.5. apakšpunktā minētās personas var 
saľemt par īpašumu, kurā viľi dzīvo, ja deklarētā dzīvesvieta ir 
Pāvilostas novads.‖ 

Stājas spēkā ar 2013.gada 15.februāri. 
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 
 

 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 15.01.2013. sēdes Nr.2, lēmumu 1.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 
Par nekustamā īpašuma nodokļa 

aprēķināšanu 2013.gadā 
Izdoti saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu  un „Par 

nekustamā īpašuma nodokli"  1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta 1.4.daļu,  9.panta 
otro daļu un Pārejas noteikumu 401. punktu 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pāvilostas novada 
pašvaldība realizē ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli" 
deleģētās tiesības attiecībā uz Pāvilostas novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 
2. Šie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām" 46.pantā 
noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
3. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju 
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izľemot 
garāţas). 
4. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu Nodokļu administrācijai ir tiesības pieľemt lēmumu - 
izpildrīkojumu - par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu bezstrīda 
kārtībā ne vēlāk kā septiľus gadus no nodokļa samaksas termiľa 
iestāšanās brīţa. 
5. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes 
vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto 
nodokļa apmēru (neľemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 
procentiem (šo noteikumu noteiktais nodokļa apmēra pieauguma 
ierobeţojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu 
lauksaimniecības zemi). 
6. Ja 2013.gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā 
ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 
iepriekšējā taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina, 
vadoties no iepriekšējā taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru. 
7. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobeţojums 
netiek piemērots, ja zemes vienība 2013.gadā ir jauns nekustamā 
īpašuma nodokļa objekts. 
8. Ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības apliek vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēka drošību apdraudošas būves. 
9. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu vai 
sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu pieľem Pāvilostas novada 
dome. 

Stājas spēkā 2013.gada 18.janvārī. 
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6                                                                             Pāvilostas Novada Ziņas          2013. gada februāris 
Turpinājums no 5.lpp. 

4.1.3. iepriekš rakstveidā saskaľojot ar Pāvilostas novada 
pašvaldības koku ciršanas komisiju, nodrošina nekustamā īpašuma 
esošo koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu vai novākšanu vietās, kur 
tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās; 
4.1.4. ārkārtas situācijās, kad nekustamā īpašumā esošie koki, krūmi 
un/vai to zari apdraud īpašuma un/vai iedzīvotāju drošību, nodrošina 
nekavējošu rīcību (koku, krūmu un/vai to zaru apzāģēšanu vai 
novākšanu) un par veiktajām darbībām nekavējoties, bet, ja tas nav 
iespējams, tad nākamajā darba dienā rakstiski informē Pāvilostas 
novada pašvaldības koku ciršanas komisiju, kura trīs darba dienu laikā 
izvērtē vai minētā situācija ir bijusi uzskatāma par ārkārtas situāciju. 
4.2. publiskās vietas (teritorijas) kopšanu šādā kārtībā: 
4.2.1. ja nekustamajam īpašumam pieguļ publiskā lietošanā esoša 
iela, ceļš un/vai ietve, nodrošina pieguļošās publiskās vietas 
sakopšanu līdz ielas vai ceļa brauktuves tuvākajai malai paralēli 
nekustamā īpašuma robeţai (bet ne platākā joslā, kā 10 metri), 
ieskaitot ietvi un iebrauktuvi (-es), veicot atkritumu savākšanu, zālāja 
pļaušanu (nepieļaujot zāles garumu virs 10 cm pilsētas un ciemu 
teritorijās un kūlas vai krūmāju veidošanos lauku teritorijā), kritušo 
lapu, kritušo koku un krūmu augļu savlaicīgu savākšanu, savlaicīgu 
sniega notīrīšanu no ietves un slideno ietves virsmu nokaisīšanu ar 
smiltīm vai citu slīdamību ierobeţojošu materiālu (izľemot sāli, 
izdedţus un citus atkritumus) ziemas periodā, kā arī nodrošina 
nekavējošu paziľošanu Pāvilostas novada pašvaldībai par jebkādiem 
bīstamiem apstākļiem, kas konstatēti šajā punktā norādītās teritorijas 
robeţās un kurus novērst nav nekustamā īpašuma pienākums 
(piemēram, komunikāciju avārija, objekta – priekšmeta, koka 
atrašanās tādā stāvoklī, kas apdraud iedzīvotāju (gājēju, satiksmes 
dalībnieku, pieguļošo teritoriju iedzīvotāju u.tml.) vai īpašuma drošību 
vai traucē satiksmes norisei. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz 
sabiedriskā transporta pieturvietu kopšanu; 
4.2.2. ja nekustamajam īpašumam pieguļ publisko vai privāto ūdeľu 
tauvas josla, nodrošina tauvas joslas sakopšanu līdz ūdenstilpnes 
krasta līnijai, veicot atkritumu savākšanu, zālāja pļaušanu (nepieļaujot 
zāles garumu virs 20 cm pilsētas un ciemu teritorijās un kūlas 
veidošanos lauku teritorijā), kritušo koku un to zaru savākšanu; 
4.2.3. ja nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs un viľa 
ģimenes locekļi (jebkura viľa nekustamajā īpašumā iemitināta 
persona vai viesis) novieto savu autotransportu tam paredzētajā vietā 
(teritorijā), minētā persona – autotransporta vadītājs nodrošina 
transporta līdzekļa novietošanu veidā, kas netraucē gājēju un 
transporta satiksmes kustību, kā arī nodrošina transporta līdzekļa 
stāvēšanas vietas un 1m platas joslas ap to sakopšanu (t.sk., sniega 
tīrīšanu) gadījumā, ja transporta līdzeklis netiek lietots (stāvēšanas 
vieta netiek atbrīvota) vairāk nekā 3 (trīs) diennaktis. 
5. Sabiedrisko pakalpojumu (t.sk. tirdzniecības) sfēras objektu 
īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai nomnieki nodrošina gan sava 
nekustamā īpašuma, gan objektam piegulošās publiskās vietas 
teritorijas sakopšanu, ievērojot šo noteikumu prasības un šādas 
papildus prasības - objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrību, objekta 
klientu lietošanai paredzētu atkritumu urnu izvietošanu, to savlaicīgu 
iztukšošanu un atkritumu izvešanu, ievērojot šī objekta darbības 
rezultātā radīto specifisko atkritumu savākšanu un izvešanu atbilstoši 
konkrētā atkritumu veida apsaimniekošanas prasībām. 
6. Inţenierkomunikāciju īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji 
nodrošina inţenierkomunikāciju avāriju dēļ esošā apledojuma 
likvidēšanu uz ietvēm un brauktuvēm, gājējiem un transporta 
satiksmei bīstamo vietu ieţogošanu ar standarta barjerām un ceļa 
zīmēm, kā arī signāluguľu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, 
teritorijas sakopšanu gar virszemes inţenierkomunikāciju tīklu 
cauruļvadiem un 5 metrus platā joslā no tiem, inţenierkomunikāciju 
aku vāku notīrīšanu no sniega. 
7. Pāvilostas novada pašvaldība nodrošina gan pašvaldības īpašumā 
vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu (teritoriju) gan objektam 
piegulošās publiskās vietas teritorijas sakopšanu un uzturēšanu, 
labiekārtošanu, ievērojot šo noteikumu prasības un šādas papildus 

prasības – pašvaldības iestāţu objektu skatlogu, durvju un fasādes tīrību, 
iestāţu klientu lietošanai paredzētu atkritumu urnu izvietošanu, to 
savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu, pašvaldības ielu un ceļu 
(izľemot privātās ielas un ceļus), ieskaitot tiem piegulošo sabiedriskā 
transporta pieturvietu sakopšanu un uzturēšanu, kā arī sīko atkritumu urnu 
uzstādīšanu sabiedriskā transporta pieturvietās, atkritumu savākšanu un 
izvešanu no tām. 
8. Būvobjektā īpašnieks vai valdītājs papildus šajos noteikumos noteiktajām 
prasībām nodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo piebrauktuvju, ietvju, 
zālienu un grāvju sakopšanu, nepieļaujot būvniecībā izmantojamo 
transportlīdzekļu, būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu (smilšu, 
būvgruţu u.tml.) nokļūšanu šajās teritorijās, nodrošina: 
8.1. būvobjekta norobeţošanu ar būvţogu un tā uzturēšanu;  
8.2. būvniecības vai būvju nojaukšanas atkritumu izvešanu, sanitāro normu 
ievērošanu (piem., pārvietojamu pagaidu tualešu uzstādīšanu būvobjektā, 
kurā nav ierīkotas normatīvajiem aktiem atbilstošas labierīcības). 

III. Būvju uzturēšana 
9. Fiziskas un juridiskas personas – Pāvilostas novada administratīvajā 
teritorijā esošo būvju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki/pilnvarnieki, 
lietotāji/nomnieki nodrošina savu būvju uzturēšanu, ievērojot Latvijas 
Republikas normatīvo aktu un šādas prasības: 
9.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (namīpašumos): 
9.1.2. sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla 
urnu novietošanu pie namīpašumu sienām (pie katras ieejas ēkā), kā arī 
urnas novietošanu pie katras ieejas tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas 
vietā vai citā sabiedriskā iestādē; 
9.1.3. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodţijām, ēku jumtiem, 
lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, 
dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem; situācijās, kad tiek 
apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, tiek veikta bīstamo vietu 
norobeţošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku 
novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus; 
9.1.4. Aizliegts ţāvēt veļu uz ēkas fasādēm, kā arī uz balkona vai lodţijas 
tādā veidā, ka šī veļa ir redzama garāmgājējiem, kā arī novietot uz šīm 
fasādes daļām priekšmetus, kuri bojā ēkas vizuālo izskatu vai rada draudus 
ēkas ugunsdrošībai; 
9.2. individuālās dzīvojamās mājās: 

Ja fiziskās un juridiskās personas, kas ir Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā esošo būvju īpašnieki, valdītāji, 
pārvaldnieki/pilnvarnieki, lietotāji/nomnieki veic būvniecību, pārkāpjot spēkā 
esošos normatīvos aktus (t.sk., būvdarbi notiek ar atkāpēm no būvprojekta, 
kas neskar tehnisko noteikumu nosacījumus vai būves ārējo veidolu vai 
netiek mainīta būves funkcija vai skartas kopīpašnieku intereses, ar 
būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem, veiktas atkāpes no 
būvprojekta, kas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, izmainīts būves 
ārējais veidols vai tiek mainīta būves funkcija, būvdarbi notiek bez obligātās 
civiltiesiskās būvdarbu apdrošināšanas un/vai ir beidzies būvatļaujas 
derīguma termiľš, būvdarbi notiek saskaľā ar akceptētu būvprojektu, bet 
bez būvatļaujas, vai būvdarbi notiek bez akceptēta būvprojekta un bez 
būvatļaujas), tad pašvaldības būvinspektors, pārtraucot šos būvdarbus, 
sagatavo un iesniedz pašvaldībai atzinumu par būvi. Pašvaldība pieľem 
lēmumu, kurā nosaka termiľu, kura laikā ir jānovērš visi atzinumā norādītie 
trūkumi vai jāatjauno teritorijas un/vai būves iepriekšējais stāvoklis vai 
jānojauc būvi. 

IV. Apstādījumu uzturēšana un kopšana 
10. Apstādījumu īpašnieka, valdītāja, nomnieka/lietotāja pienākums ir 
uzturēt un kopt apstādījumus, nepieļaujot: 
10.1. augu slimību vairošanos apstādījumos un neradot draudus šo slimību 
izplatībai ārpus apstādījumu teritorijas citu personu apstādījumos; 
10.2. nezāļu izplatību citu personu apstādījumos; 
10.3. kritušo lapu uzkrāšanos un savākto lapu nokļūšanu uz citu personu 
īpašumu teritorijām;  
10.4. apstādījumu vizuālā stāvokļa pasliktināšanos tādā apmērā, ka to 
izskats bojā novada ainavu; 
10.5. apstādījumos esošo ūdenstilpju piesārľošanos vai cilvēku veselībai 
kaitīgu vai bīstamu organismu vairošanos tajās;  
10.6. apstādījumu pārpurvošanos, kā arī nopludināšanu ar ūdeľiem; 
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10.7. apstādījumos esošo koku, krūmu (t.sk. dzīvţogu) un citu stādījumu vai 
to vainaga izplešanos ārpus apstādījumu īpašnieka, valdītāja, 
nomnieka/lietotāja īpašumā, valdījumā, lietošanā esošā nekustamā īpašuma 
zemes robeţas. 
11. Jebkurai personai, kas izmanto publiskā lietošanā esošos apstādījumus, 
ir pienākums saudzīgi izturēties pret tiem, nepiegruţot, nebojāt tos, 
nekavējoties savākt savu mājdzīvnieku radītos ekskrementus un atlīdzināt 
zaudējumus ko persona, viľas aizbildniecībā esoša persona vai viľai 
piederošs mājdzīvnieks nodarījis apstādījumu īpašniekam ar apstādījumu 
bojāšanu vai piegruţošanu. 

VII. Papildus iepriekš noteiktajam 
12. Inţenierkomunikāciju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji nodrošina 
inţenierkomunikāciju avāriju vai bojājumu dēļ esošā apledojuma likvidēšanu, 
gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu ieţogošanu ar standarta 
barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguľu uzstādīšanu sliktas redzamības 
apstākļos, teritorijas sakopšanu zem virszemes inţenierkomunikāciju tīklu 
cauruļvadiem un 5 metrus platā joslā no malējiem cauruļvadiem, 
inţenierkomunikāciju aku vāku notīrīšanu no sniega un to regulēšanu, 
atbilstoši ekspluatācijas nosacījumiem.  

VIII. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par saistošo 
noteikumu neievērošanu 

13. Šo saistošo noteikumu ievērošanas kontroli savas kompetences ietvaros 
(kompetence noteikta minēto institūciju nolikumos un amatpersonu amata 
aprakstos vai pilnvarojumos un rīkojumos) veic Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas darbinieki, kā arī citas pašvaldības amatpersonas 
(domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks).  
14. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās 
personas var tikt sauktas pie civiltiesiskās un/vai administratīvās atbildības.   
15. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu atkarībā no pārkāpuma smaguma 
var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 250,- 
(divsimts piecdesmit) latiem, juridiskām personām līdz 500,- (pieci simti) 
latiem. Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo 
māju atbildība iestājas saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa (LAPK) 150.2 pantu.  
16. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīga Pāvilostas novada pašvaldības 
policija. 
17. Saistošo noteikumu 15.punktā minētās amatpersonas bez protokola 
sastādīšanas ir tiesīgas naudas sodu līdz 20,- (divdesmit) latiem iekasēt 
pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs 
piemēroto sodu neapstrīd. 
18. Izskatīt par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem paredzēto administratīvo 
pārkāpumu lietas ir tiesīga Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā 
komisija. 
19. Izskatot par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem paredzēto 
administratīvo pārkāpumu lietas, amatpersonas vai institūcijas vadās no 
LAPK normām par administratīvās atbildības vispārējiem piemērošanas 
principiem un procesu, no LAPK un Pāvilostas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu normām, kas paredz konkrētus sodus par konkrētiem 
administratīvajiem pārkāpumiem, kā arī patstāvīgi lemj par LAPK 
neparedzēto šo saistošo noteikumu pārkāpumu lietu izskatīšanu un sodu 
piemērošanu. 
20. Gadījumos, kad atbildību par šajos noteikumos noteikto prasību 
pārkāpumu paredz LAPK norma, tiek piemērota konkrētā LAPK norma, 
savukārt gadījumā, ja atbildību par šajos noteikumus noteikto prasību 
pārkāpumu paredz citi Pāvilostas novada pašvaldības saistošie noteikumi, 
piemērojama to noteikumu norma, kura paredz konkrētu atbildības apmēru 
(naudas soda summu). 
21. Ieľēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek 
ieskaitīti pašvaldības pamatbudţetā. 
22. Naudas soda samaksa pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 
pārkāpuma sekas un segt zaudējumus. 

IX. Noslēguma jautājumi 
23. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā LR likuma "Par pašvaldībām" 
noteiktajā kārtībā. 

Stājas spēkā ar 2013.gada 15.februārī. 
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

Pieņemti grozījumi likumā  
"Par pašvaldībām" 

No šī gada 1.jūlija pašvaldību deputāti vairs nevarēs 
ieņemt pašvaldības izpilddirektora vietnieka, kā arī pagasta vai 
pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatus, paredz 
Saeimas deputātu trešajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā "Par 
pašvaldībām". 
 Pašvaldības deputāts vairs nevarēs ieľemt amatu arī 
pašvaldības administrācijā, ja viľa pienākumos ir domes lēmumu 
projektu sagatavošana, lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude, 
domes pieľemto lēmumu kontrole un uzraudzība. Tāpat deputāts savu 
amatu nedrīkstēs savienot, tieši vai pastarpināti sniedzot daţādus 
pakalpojumus domes administrācijai. 

Pašvaldības domes deputātam būs aizliegts arī ieľemt 
pašvaldības iestādes vadītāja vai viľa vietnieka amatu. Šis aizliegums 
neattieksies uz deputātiem, kuri ir izglītības, kultūras, veselības un 
sporta iestāţu vadītāji. 

Tāpat no šī gada 1.jūlija pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 
pieci tūkstoši iedzīvotāju, domes priekšsēdētājs vienlaikus vairs nevarēs 
pildīt arī pašvaldības izpilddirektora pienākumus. Noteikt amatu 
savienošanas papildu ierobeţojumus rosināts, lai lēmumu pieľemšanā 
pašvaldībās novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī lai nodalītu 
lēmējvaru no izpildvaras. 
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PAZIŅOJUMS 
Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai 

nekustamo īpašumu „Freiburģi”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no viena apbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 0,2182 ha, atklātā mutiskā izsolē 2013. gada 26.martā plkst. 
10.00, izsoles nosacītā cena Ls 1 500, nodrošinājums Ls 150. 
 Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai 
nekustamo īpašumu „Blāzmiņas”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no viena neapbūvēta lauksaimniecībā 
izmantojamā zemesgabala ar kopējo platību 8,53 ha, atklātā 
mutiskā izsolē 2013. gada 26.martā plkst. 10.20, izsoles nosacītā 
cena Ls 6 500, nodrošinājums Ls 650. 
         Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā 
izsolē, samaksa 100 % latos. 
 Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖. Dalībnieku reģistrācija tiek 
pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma. 
 Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un 
reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā, 
tālrunis 63484561. 
 Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt 
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  
šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖, iesniedzot 
to Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru 
ielā 73. 
 
 

2013.gada 15.februārī  stājas spēkā  PĀVILOSTAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2012 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16 
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU 

LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI PĀVILOSTAS NOVADĀ 

Tie  apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 31.05.2012. lēmumu (prot. Nr. 6., 35§) 
Izdoti saskaņā ar: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu,   43. panta pirmās daļas 

11. punktu, likumu "Par vides aizsardzību" un likumu "Par piesārņojumu". 

Saistošie noteikumi ir pieejami Pāvilostas novada domē, 
Sakas un Vērgales pagastu pārvaldēs, Pāvilostas un Vērgales 
komunālajos uzľēmumos un publicēti novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv. Tos publicēsim informatīvajā izdevumā „Pāvilostas 
Novada Ziľas‖ marta numurā. 
 
 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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INFORMĀCIJAI! 
 
Pāvilostas novada pašvaldība informē ka 2013. gada 

11. martā plānots izsludināt gadskārtējo kultūras, izglītības un 
uzľēmējdarbības atbalsta projektu finansēšanas konkursu.  

Šogad projektu konkursam piešķirtā finansējuma 
apjoms ir LVL 3000.00 (trīs tūkstoši lati, 00 santīmi). 

Fizisko un juridisko personu radošās iniciatīvas 
veicināšana  kultūras un ārpusskolas izglītības norisēs, 
mākslinieciskās jaunrades procesos un izpildītājmākslā, 
pētniecībā, kultūras mantojuma saglabāšanas darbā un tā 
pieejamības nodrošināšanā, novada tēla veidošanā un 
popularizēšanā, aktīvās atpūtas vietu iekārtošanā piešķirtais 
finansējuma apjoms LVL 2000.00 (divi tūkstoši lati, 00 
santīmi). 

Mazo uzņēmēju uzņēmējdarbības atbalstam un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai piešķirtais finansējuma apjoms 
LVL 1000.00 (tūkstotis lati, 00 santīmi). Konkurss tiks 
izsludināts 2013. gada marta mēneša  pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Novada Ziľas‖ un Pāvilostas novada 
pašvaldības portālā – www.pavilosta.lv.  

Pāvilostas novada projektu koordinatore  
VIZMA ĢĒĢERE 

 
 
 

Turpinājums no 9.lpp. 

Turpmāk pašvaldības domes priekšsēdētājs un viľa 
vietnieks, izpilddirektors un viľa vietnieks, pagasta vai pilsētas 
pārvaldes vadītājs vai viľa vietnieks amatā būs jāievēl atklātā 
balsojumā, balsojot ar vēlēšanu zīmēm. Atklāts balsojums būs 
arī, atsaucot domes priekšsēdētāju vai viľa vietnieku no amata 
un lemjot par pašvaldības deputāta mandāta anulēšanu. 

Tāpat aizklāta balsošana vairs nebūs, lemjot par 
pašvaldības iestāţu vadītāju, pastāvīgo komiteju locekļu un 
revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu vai atbrīvošanu no amata. 
Atklātā balsojumā būs jāievēl vai jāatbrīvo no amata arī 
bāriľtiesas priekšsēdētājs un bāriľtiesas locekļi, kā arī jālemj 
par jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas 
organizēšanu. 

Izmaiľas likumā par atklātas balsošanas procedūru 
rosinātas, lai veicinātu caurskatāmu lēmumu pieľemšanas 
procesu pašvaldībās un, ľemot vērā pašvaldības deputāta 
pienākumu, 
skaidrot savus lēmumus un tos pamatot, nevis, izmantojot 
aizklātus balsojumus, slēpt savu viedokli. 
Patlaban pašvaldībās aizklāts balsojums ir par domes 
priekšsēdētāja un viľa vietnieka ievēlēšanu amatā vai atcelšanu 
no amata, kā arī anulējot deputāta mandātu. Citos gadījumos 
aizklāta balsošana notiek, ja par to nobalso vairākums domes 
deputātu. 

Likums arī paredz, ka no 2014.gada 1.jūlija 
pašvaldībām būs jānodrošina domes sēţu ierakstīšana 
audioformātā un ieraksta ievietošana pašvaldības mājas lapā. 

Informācija no ziņu aģentūras LETA 31.01.2013. 

Par pasēm  
Sakarā ar pasu maiľu, kurām beidzies derīguma termiľš, sacelta 

liela aţiotāţa. Katram iedzīvotājam ir sava pieredze un problēmas. Taisnība, 
ka Liepājas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde par apmeklētāju trūkumu 
nevar sūdzēties, rindas ir garas un bez iepriekšēja pieraksta varat arī tajā 
dienā pakalpojumu nesaľemt.     

Liepājas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē noformēt pases 
pieteikumu var rindas kārtībā vai iepriekš pierakstoties darba dienu 
pieľemšanas laikos nodaļā vai pa tālruni – 63422802 (nodrošinieties ar 
pacietību, jo sazvanīt šo numuru nav viegli un ātri). Iedzīvotāji aicināti  
nodaļas apmeklējumu neatlikt uz darba laika beigām, jo atkarībā no rindā 
gaidošo klientu skaita jaunu numuriľu izsniegšana var tikt apturēta arī agrāk. 
Zvanot uz iepriekš minēto tālruľa numuru, darbiniece paskaidroja, ka 
iepriekš pierakstīties varat tikai tajā mēnesī, kad beidzas jūsu pases 
derīguma termiľš, piemēram, ja tas ir martā, tad arī jūs pierakstīs martā, ne 
februārī. 
PIEŅEMŠANAS LAIKI Liepājas PMLP 

Pirmdiena: 11:00-19:00. Otrdiena: 9:00-16:00, Trešdiena: 9:00-16:00, 
Ceturtdiena: 9:00-16:00, Piektdiena: 8:30 - 14:30 

Tie iedzīvotāji, kuriem tādu vai citādu iemeslu dēļ iznāk braukt uz 
Kuldīgu, var bez problēmām un sasprindzinājuma jauno pasi izľemt Kuldīgas 
PMLP, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, tālr. 63320258. Kā laipni paskaidroja 
Kuldīgā sazvanītā PMLP darbiniece, Liepājas puses ļaudis tur ir gaidīti.  
PIEŅEMŠANAS LAIKI Kuldīgas PMLP 

Pirmdiena:  10:00 - 18:00, Otrdiena:     9:00 - 17:00, Trešdiena:   9:00 - 
17:00, Ceturtdiena: 10:00 - 18:00, Piektdiena:  8:00 - 14:30 

Informāciju sagatavoja  
MARITA HORNA 

 

NOTEIKUMI 

PAR PLUDMALES STĀVLAUKUMA 
APSAIMNIEKOŠANU 

1. PĀVILOSTAS NOVADA DOME: 
1.1. Nodod iznomāšanai pašvaldībai piederošo daļēji labiekārtoto zemes 

gabalu Jūras ielā 2A, Pāvilostā, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 
006 0053, 0,3549 ha platībā.  

1.2. zemes izmantošanas mērķis – iznomātās zemes apsaimniekošana 
(autostāvvietas un atpūtas vietas uzturēšana, mazumtirdzniecība, 
atpūtas pasākumu organizēšana ievērojot LR normatīvos aktus). 

2. NOMNIEKS: 
2.1. Par teritorijas iznomāšanu „Nomnieks‖ maksā nomas maksu 100,00 

LVL gadā un nekustamā īpašuma nodokli. Pāvilostas novada dome ir 
tiesīga nomas līguma termiľa laikā izskatīt jautājumu par nomas 
maksas izmaiľām. 

2.2. Ievēro pastāvošos likumdošanas aktus par uzľēmējdarbību, novada 
saistošos noteikumus, kā arī novada teritorijas plānošanas un 
apbūves noteikumus. 

2.3. Nodrošina iznomātajā teritorijā, kā arī pludmalē pie tās: 
- sanitāro tīrību un apkārtnes sakoptību ( tai skaitā atkritumu savākšana, 

izvešanu par saviem līdzekļiem); 
- sabiedrisko kārtību; 
- krasta un zemsedzes aizsardzību; 
- ugunsdrošību; 
- teritorijas labiekārtojuma elementu saglabāšanu. 
3. Iznomāto teritoriju „Nomnieks‖ var izmantot tikai tiem mērķiem, kādiem 

tā „Nomniekam‖ piešķirta saskaľā ar novada domes lēmumu un nomas 
līgumu. 

4. Nomas termiľš – 5 gadi. 
5. Pretendentiem līdz 2013.gada 19.februārim Pāvilostas novada 

pašvaldībā iesniegt pieteikumu par stāvlaukuma apsaimniekošanu un 
apsaimniekošanas vīziju. 

Domes priekšsēdētājs  
ULDIS KRISTAPSONS 

 
 
 

Iedzīvotāju sapulces: 
 

15.februārī plkst.16.00- Ziemupes tautas namā 
 

21.februārī plkst.16.00- Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā 

 

22.februārī plkst.17.00 Vērgales kultūras namā 
 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/kontakti/?auth_unit=1168
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 12. februārī PII „Dzintariľš‖ Pāvilostā atzīmēs 
Meteľdienu, bet 14.februārī  kronēs Valentīnu un Sirdspuķīti. 
 13.februārī skolā notiks Ēnu diena. Vidusskolēni 
individuāli piedalīsies un vēros amatpersonu darba ikdienu. 
Sākumskolas klases kolektīvi iepazīsies ar Pāvilostas iestādēm. 
 No 11.- 15.02. brīvdienu nedēļa būs 1.klases skolēniem. 
 15.02. Pāvilostas vidusskolā Valentīndienas diskotēka 
no 17.30 – 22.30. 
 No 18.- 22.02 Pāvilostas vidusskolā Dzimtās valodas 
nedēļa. 
 26.02. Vērgales kultūras namā skatuves runas konkurss 
novada skolēniem. 
 28.02. Vērgalē Pāvilostas un Alsungas novadu vizuālās 
mākslas konkurss skolēniem. 
 Katru pirmdienu plkst. 12.03 Kurzemes radio ziľās 
klausieties arī par jaunākajiem notikumiem Pāvilostas novadā. 
 Deviņi Pāvilostas novada bērni uz šo brīdi ir izľemti 
no ģimenēm un atrodas ārpusģimeņu aprūpē. 
 Novada domes saimniecības pārzine Gunita Vērniece 
ziľo, ka 2012.gadā pagaidu sabiedriskajos darbos novadā bija 
nodarbināti 48 bezdarbnieki. No tiem 11 atbrīvoti priekšlaicīgi. 

2013.gadā novadā ir 10 bezdarbnieku darba vietas – 5 
Pāvilostā, tikpat Vērgalē. Uz š.g. 1.februāri dome noslēgusi 
līgumus par ietvju tīrīšanu ar 10 īpašniekiem. 2012.gadā uz šādu 
līgumu pamata dome iekasējusi Ls 600 (bez PVN). Pāvilostā 
2012.gadā ielu apgaismojums izmaksājis Ls 8300. Tā ir 
pietiekoši liela summa, lai sāktu taupīt, tāpēc tuvākajā laikā tiks 
atslēgtas 28 ielu apgaismes lampas, bet kustības drošību tās 
neietekmēs. 
 

JAUTĀJUMI DEPUTĀTIEM:  
1. Vai vasarā, kā iepriekš tika solīts, Ziemupē būs veikals? Ja 

nē, tad kā pašvaldība varētu atrisināt transporta jautājumu vasaras 
sezonā, lai iedzīvotāji varētu nokļūt uz veikalu Vērgalē vismaz 1 reizi 
nedēļā?  

Atbild Jānis VITRUPS: „Par veikala atvēršanu interesi izrādījusi 
kāda uzľēmēja no Cīravas. Izsmeļošāku atbildi uz šo jautājumu varēsim 
sniegt iedzīvotāju sapulcē 15.februārī Ziemupē.‖ 

2. Vai un kad Ziemupē būs iedzīvotāju sapulce? 
Atbild Daina VITOLA: „Ziemupes iedzīvotāju sapulce tāpat kā 

2012.gadā notiks 15.februārī plkst. 16.00. 
Pagājušajā gadā nolēmām tikties reizi gadā.‖ 

3.Vai ģimenes ārste Vērgalē nevarētu pieņemt pacientus 
bieţāk, ne tikai pirmdienās līdz pusdienlaikam? 

Atbild Daina VITOLA: „Sazinājos ar Vērgales pagasta ģimenes 
ārsti Skaidrīti Kaufmani un noskaidroju, ka tas nav iespējams. Dakteres 
pilsētas pieľemšanās ir daudz vairāk pacientu kā Vērgalē.  
Liepājā, O.Kalpaka ielā 52/56 tiek pieľemti pacienti arī no Vērgales. Viľas 
ārsta prakses darba laiks 
Otrdienās 13.00 – 17.00 
Trešdienās, piektdienās 8.00 - 12.00 
Ceturtdienās 10.00 – 14.00 
Iepriekš pierakstieties, zvanot pa tel. 634 23305, ja dakteres apmeklējums ir 
ļoti neatliekams, par to informējiet pierakstoties, un jūs pieľems ātrāk. 
Tikai ľemiet vērā, ka daktere bez ambulatorās kartiľas nekādi nespēj 
paturēt prātā visu pacientu diagnozes. 
 Ja iedzīvotājus šāds pakalpojums neapmierina, tad pastāv iespēja meklēt 
citu ārstu privātprakses atvēršanai Vērgalē. Vai tas ir tik vienkārši, to 
nezinu.‖ 
4. Vai bāriņtiesā var strādāt cilvēks, kuram neinteresē, lai Latvijā 
paliktu vairāk bērnu? 

Atbild Daina VITOLA: „Šis nav manas kompetences jautājums. 
Kāds cilvēks var vai nevar strādāt Bāriľtiesā, to nosaka Bāriľtiesas likums. 
Pāvilostas novada Bāriľtiesā strādā seši tās locekļi, tā tiek apstiprināta uz 5 
gadiem. Šīs Bāriľtiesas pilnvaras beidzas šā gada 1.jūnijā. Lai saľemtu 
tiešu atbildi uz kādu jautājumu, ir jāraksta konkrēts iesniegums pašvaldībai 
par konkrētu gadījumu. 

Ja tiek jautāts mans personīgais viedoklis, tad pieļauju, ka 
situācijas mēdz būt daţādas. Ja  ilgu laiku ārpus Latvijas uzturas bērna 
māmiľa, vai abi vecāki, tad pieļauju, ka reizēm bērnam labāk dzīvot kopā ar 
vecākiem, nekā palikt pie radiem Latvijā.‖  
 
 

Dalījās pieredzē un guva idejas  
11.janvārī Bunkas kultūras namā notika „Liepājas rajona 

partnerība‖ organizētā konference „LEADER iniciatīva – dzīves 
kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos‖. No Pāvilostas tajā 
piedalījās  8 cilvēki – pašvaldības, biedrību pārstāvji un  
mājraţotāji. Pieredzē par īstenotajiem projektiem dalījās ne tikai 
Liepājas reģiona novada aktīvie cilvēki, bet arī pārstāvji no Saldus, 
Kuldīgas, Ventspils.  Biedrība  „Liepājas rajona partnerība‖ ir tā, 
kas administrē ES fondu līdzekļus, organizējot projektu konkursus. 
2012.gadā mūsu novadā no šīs biedrības organizētajiem 
konkursiem saľēmusi finansējumu  tādiem pašvaldības projektiem 
Pāvilostā, kā jauniešu Serf kluba būvniecībai, novadpētniecības 
muzeja jumta rekonstrukcijai,  muzeja palīgēkas rekonstrukcijai par 
muzeja ekspozīcijas zāli, tirgus laukuma ierīkošanai, biedrības 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides  centrs‖ projektam –  3 laivu 
piestātľu izvietošanai  Sakas upē, biedrības „No idejas līdz 
attīstībai‖ projektam „Jauniešu istaba‖ – telpu remontam „Kramā‖. 

   Pirms konferences bija iespēja pieteikt aktīvākās 
biedrības un uzľēmējus, kas 2012.gadā bijušas īpaši rosīgi un 
guvuši panākumus katrs savā jomā. Nominācijā „Aktīvākā biedrība 
vai nodibinājums‖ bija  pieteiktas arī divas mūsu novada biedrības  
- „No idejas līdz attīstībai‖ (vad. Inta Vīgante) un „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs‖(vad. Marita Horna), turklāt šī 
biedrība bija pieteikta arī nominācijā „Labākā iniciatīva tūrisma 
attīstībai‖. Lai arī balvas nesaľēmām, sajūta, ka esi ievērots un 
novērtēts, ir patīkama.  

Pasākumā īpaša uzmanība bija veltīta novados raţotajai 
pārtikas mājraţotāju un uzľēmēju produkcijai, kuru varēja izgaršot 
un nobaudīt.  Pāvilostas novadu pārstāvēja Andris Baumanis ar 
tējām un z/s Kaija ar zivju kūpinājumiem. Patīkamu izbrīnu izraisīja 
tas, cik mājraţotāji, uzľēmēji ir darbīgi un  izdomas bagāti.  

Jau martā biedrība „Liepājas rajona partnerība‖ plāno 
izsludināt jaunu  projektu konkursu, kas būs pēdējais šajā 
plānošanas periodā. Visi interesenti aicināti apmeklēt seminārus. 
Skat. 10.lpp.  

MARITA HORNA 
 

 

Vai tu zini 
 2013.gadā pašvaldības budţetā rasti līdzekļi Ls 2552 apmērā 
(ceļa izdevumi+ Ls 31 par vienu nodarbību), lai novada skolu 1.-2.kl. 
skolēniem apmaksātu baseina apmeklējumu Liepājā. 15 Vērgales 
pamatskolas skolēni to apmeklē 1x nedēļā, 26 pāvilostniekus dala divās 
grupās, tātad arī braucieni ir 2x nedēļā.    
 Sniegoto novada ceļu attīrīšana decembrī – janvārī  no 
pašvaldībā ienākošajiem ceļu fonda līdzekļiem prasījusi  prāvas naudas 
summas – Pāvilostas – Sakas pusē tie ir aptuveni Ls 3300, Vērgalē – Ls 
5500. 
 2012.gadā novada domei  nav izdevies iekasēt nekustamā 
īpašuma nodokli Ls 45 453,00 apmērā. 
 29.01. informatīvā izdevuma galvenā redaktore M.Horna 
piedalījās Liepājas reģiona novadu avīţu redaktoru un mājas lapu 
administratoru seminārā, ko rīkoja Nīcas novads. Vērtīgo pieredzes 
apmaiľu un apmācības nolēma turpināt. Nākamā tikšanās plānota aprīlī 
Rucavā.  
 Sakas ielā 9, Pāvilostā (Brūţa teritorijā) plānots būvēt zivju 
fabriku, kurā varētu būt ap 400 darba vietām. Tas gan visticamāk būs tad, 
ja LAD finansiāli atbalstīs uzľēmēju iesniegto projektu. 
 20.aprīlī Pāvilostas vidusskola savus absolventus aicina uz 
salidojumu. Konkrētāk par to nākamajā informatīvā izdevumā. 

 



JAUNA LAUKU  
ATTĪSTĪBAS KONSULTANTE 
No š. g. 1.februāra darbu novadā kā lauku attīstības konsultante uzsāk 

Anita ŠTEINBERGA. Viľas tiešie darba devēji ir Lauku Konsultācijas centrs. 
Pāvilostas novada pašvaldība nodrošina ar degvielu 50 l mēnesī un darba vietu 
apmeklētāju pieľemšanai. 

 
 
Konsultantes darba pienākumos ietilpst: 
1) novada iedzīvotāju konsultēšana lauksaimniecības un zivsaimniecības 

attīstības jautājumos; 
2) iedzīvotāju informēšana par izsludinātajiem projektiem un iespējām 

piedalīties tajos;   
3) iedzīvotāju konsultēšana platībmaksājumu dokumentācijas sagatavošanā 

iesniegšanai LAD.  
Līdz šim šos pienākumus veica nu jau aizsaulē aizgājusī Aina Kreicberga. 

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā uz šo amatu no 
pieciem pretendentiem izvēlējās un darbā pieľēma Anitu Šteinbergu. Viľa dzimusi un 
augusi Cīravā. Beigusi Cīravas arodvidusskolu kā grāmatvede. Līdz šim strādājusi 
Pāvilostas novada pašvaldībā par grāmatvedi un jaunajā darbā stājusies pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma. Doma par šo darbu bijusi jau sen, jo Anitu saista 
lauksaimniecība un lauku attīstība.  Savā saimniecībā Strantē Šteinbergu ģimene 
audzē gaļas liellopus un apsaimnieko nomas zemes.  

 

Apmeklētāju  
pieľemšanas laiki 

 
pirmdiena 8-12  
Sakas pagasta pārvalde 
 

otrdiena    8-12  
Pāvilostas novada dome 
 

trešdiena 9-13  
Vērgales pagasta pārvalde 
 
A.Šteinbergas  
tālrunis – 26483154. 

INFORMĒJAM PAR 
PLĀNOTAJIEM SEMINĀRIEM 

Vairāk  informācija www.lrpartneriba.lv. 
Semināri notiks Krasta ielā 12, Grobiľā (2.stāvā) 

 

27.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 

LEADER programma - dzīves kvalitātes 
uzlabošanai cilvēkiem laukos.  (ELFLA 

projektu konkurss) 
Interesentiem pieteikties pie projektu 

koordinatores Vizmas Ģēģeres 63484561. 
 
 

28.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 

LEADER programma - lauksaimniecības 
pārtikas produktu attīstības veicināšana 
vietējās attīstības stratēģijas teritorijā.  
(zemnieku saimniecībām, piemājas saimniecībām, 

mājraţotājiem) 
 
 

1.marts no plkst. 11.00 - 14.00 

Atbalsts zivsaimniecībai nozīmīgo 
teritoriju attīstībai 2013.gadā (EZF 

projektu konkurss) 
Pieteikšanās uz semināriem:  līdz 22.februārim 

Vietu skaits ierobežots. 
INITA ATE Biedrības "Liepājas rajona partnerība" 

koordinatore, 63491806, 26595623, 
www.lrpartneriba.lv 

 
 

Informē lauku attīstības 
speciāliste Anita Šteinberga: 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 
no šī gada 8.februāra līdz 11.martam notiks projektu 
iesniegumu pieľemšana Lauku attīstības 

programmas pasākumā “Infrastruktūra, kas 
attiecas uz lauksaimniecības un 
meţsaimniecības attīstību un 
pielāgošanu”. 

Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcijai un renovācijai gan meţa, gan 
lauksaimniecībā izmantojamā zemē. Savukārt jaunu 
meliorācijas sistēmu būvniecība tiek atbalstīta, ja tā 
paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē.  

Sīkāka informācija pieejama LAD mājas 
lapā www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā Lauku 
attīstība.  

 

LAUKSAIMNIEKIEM, UZŅĒMĒJIEM 
14. februārī  plkst.11.00  Durbes kultūras namā, Kurzemes CMAS rīkots 

seminārs. 
27. februārī  plkst. 11.00 Durbes kultūras namā  plānotas mācības graudu 

audzētājiem, būs informācija par sēklas materiāla un minerālmēslu  piedāvājumu. 
 7.martā plkst. 10.00, Durbes kultūras namā mācības: „Lauksaimniekiem 

būtiskas nodokļu un grāmatvedības aktualitātes 2013. gadā‖. Lektore:  Inguna Leibus, 
Dr.oec., LLU grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore. 

SEMINĀRAM OBLIGĀTA  PIETEIKŠANĀS. T.26263682. 
 

VAAD Kurzemes reģionālā nodaļa informē, ka augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāju apliecības iegūšanas un  pagarināšanas kārtība pagaidām ir bez izmaiľām. 
Apliecības iegūšanai no jauna:  apmācību kurss - 27. februārī un 13. martā.  
Apliecības pagarināšanai, ja apliecībai jau beidzies derīguma termiľš - 13. martā. 
Apliecības pagarināšana, ja derīguma termiľš vēl nav beidzies - 21.martā. Apmācību 
sākums plkst. 11.00, Bāriľu ielā 15, Liepājā.  

Savlaicīgi piesakoties, jāiesniedz: iesniegums (VAAD mājas lapā vai var 
saľemt un izpildīt uz vietas), fotokartiņa 3x4cm, personas apliecinoša dokumenta 
kopija (apliecības iegūšanai no jauna), izglītības dokumenta kopija (apliecības 
iegūšanai no jauna), jāuzrāda saimniecībā iegādāto un izlietoto AAL uzskaites 
ţurnālu pa 5 gadiem (tām personām, kam jāpagarina apliecību), apmaksas kvīts 
kopiju (no jauna - Ls 25,50, nokavēta pagarināšana - Ls 10,50 un savlaicīga 
pagarināšana - Ls 0,50).  Sīkāka informācija:  Dina Neiburga Valsts augu aizsardzības 
dienesta  Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore, Bāriľu 15, Liepāja, LV-3401, 
63427206, 26684458, dina.neiburga@vaad.gov.lv http://www.vaad.gov.lv  

Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste RUDĪTE BĒRZIŅA 
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Anita saka, ka lauku attīstības konsultantes 

darbs ir interesants un radošs, tajā  daudz jaunumu 
un tas saistīts ar cilvēkiem. Viľa labprāt palīdzēs arī 
iedzīvotājiem izprast projektu pieteikumu būtību un 
gaidīs ikvienu uzľēmēju un iedzīvotāju, neliegs 
padomu tiem, kuri gribēs ko jaunu un interesantu 
uzsākt.  

Dome lūgusi jaunajai darbiniecei kardināli mainīt 
pieeju darbam, proti, ne tikai gaidīt pie sevis uz 
pieľemšanu, bet pašai tikties ar  novada uzľēmējiem, 
biedrībām, aktīviem iedzīvotājiem, lai apzinātu viľu 
intereses, darbības jomas. 

LAI VEICAS JAUNAJĀ AMATĀ! 
Informāciju apkopoja MARITA HORNA 

 

http://www.lrpartneriba.lv/
http://www.lrpartneriba.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/125-infrastruktura-kas-attiecas-uz-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-attistibu-un-pielagosanu/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/125-infrastruktura-kas-attiecas-uz-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-attistibu-un-pielagosanu/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/125-infrastruktura-kas-attiecas-uz-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-attistibu-un-pielagosanu/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/125-infrastruktura-kas-attiecas-uz-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-attistibu-un-pielagosanu/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/125-infrastruktura-kas-attiecas-uz-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-attistibu-un-pielagosanu/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3adina.neiburga%40vaad.gov.lv
http://www.vaad.gov.lv/


 

Arī šogad būs Kurzemē raţotu 
produktu izstāde „Elementi 2013” 

Jau otro gadu Ventspils Augsto tehnoloģiju parks sadarbībā ar 
IdeaHouse aicina Kurzemes uzņēmumus pieteikties Kurzemē raţoto 
produktu izstādei „Elementi 2013”. Tā ir unikāla iespēja raţotājiem 
divu nedēļu garumā veicināt sava produkta plašāku atpazīstamību, jo  
oriģinālo ideju  plakāti februāra beigās un marta sākumā tiks izvietoti 
daţādās Kurzemes pilsētās. Nobalsot par visinteresantāko, 
visinovatīvāko, visradošāko, visskaistāko, visgaršīgāko, visnoderīgāko, 
vispraktiskāko un vienkārši vislabāko Kurzemē radīto produktu ikviens 
interesents varēs arī interneta vietnē www.kurzemerazo.lv. 
Uzľēmums, kas kampaľas laikā būs ieguvis vislielāko balsu skaitu, 
saľems arī organizatoru sarūpētu pārsteiguma balvu. Pagājušā gada 
pieredze, kad par produktiem pavisam tika atdotas 24205 balsis, 
apliecina, ka kurzemnieki un visi Latvijas iedzīvotāji ir īsteni savējo fani 
un atbalstītāji. 

No mūsu novada 2012.gadā ar savu piedāvājumu piedalījās 
biedrība „Pāvilostas laivas‖. 

Kurzemes uzņēmumus, kas ir gatavi dalīties savos 
sasniegumos un popularizēt savu produktu, lūdz pieteikties dalībai 
izstādē, sūtot vēstuli uz e-pastu: madara.grinvalde@vatp.lv. 
Konkursa nolikums ir tapšanas stadijā, tāpēc aicinām sekot līdzi  
www.kurzemerazo.lv  aktualitātēm. 

 
 
 
 

Atgādinājums mājdzīvnieku 
turētājiem! 

Uz avīzes lasītāju jautājumu par trakumsērgas izplatīšanās 
draudu samazināšanu mājdzīvniekiem lūdzu atbildēt veterinārārsti 
Annu Briedi.  

„Vakcinācija pret trakumsērgu suľiem, kaķiem un mājas 
seskiem ir jāveic katru gadu no dzīvnieka 3 mēnešu vecuma, kā to 
nosaka LR likumdošana. Katram dzīvniekam pie pirmreizējās 
vakcinācijas tiek izrakstīta MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU 
VAKCINĀCIJAS APLIECĪBA, kurā tiek ierakstīts vakcinēšanas datums, 
vakcīnas nosaukums, sērijas numurs, kā arī nākamās vakcinācijas 
datums. Atbildīgs par dzīvnieka vakcināciju ir dzīvnieka īpašnieks. 
Dzīvnieka īpašniekam ir iespēja sava dzīvnieka vakcināciju uzticēt 
jebkuram praktizējošam veterinārārstam.  

Dzīvniekus braucu vakcinēt pēc iepriekšēja pieraksta. 
Trakumsērgas vakcīnas cena ir Ls 4, mājas (istabas) dzīvnieku 
vakcinācijas apliecība ir Ls 1 un ceļa izdevumi Ls 2. Kontakttālrunis: 
29129188, e-pasts: dakteriite@inbox.lv. 

P.S. Uzskaites par visiem vakcinētajiem dzīvniekiem Pāvilostā 
nav, kā arī nav zināms, cik suľu un kaķu ir, jo obligāta dzīvnieku 
reģistrācija ir tikai lauksaimniecības dzīvniekiem.‖ 
 

Sporta ziņas 
Pēc divu gadu pārtraukuma notiek Piejūras ceļojošā kausa 

izcīľa zāles futbolā. No janvāra līdz martam tiks izspēlēti seši posmi. 
Turnīrā piedalās: Aizputes pagasta, Dunalkas, Cīravas, Cīravas 
profesionālās vidusskolas un Pāvilostas komandas. 

1.posms 16.janvārī notika Pāvilostā, rezultāti sekojoši:  
Pāvilosta- Dunalka 1:3,  
Pāvilosta- Cīrava 4:0,  
Pāvilosta- Cīravas PV 2:1,  
Pāvilosta-Aizputes pag. 2:4.  

Posmā tika iegūti 4punkti, kas deva 3.vietu. 
2.posms 31.janvārī notika Cīravā, rezultāti sekojoši:  

Pāvilosta- Dunalka 0:0,  
Pāvilosta- Aizputes pag 1:0,  
Pāvilosta- Cīravas PV 3:0,  
Pāvilosta- Cīrava 1:3.  

Posmā tika iegūti 5punkti, kas deva 2.vietu.  Pēc diviem 
posmiem vadībā ir Dunalka ar 12 punktiem, Aizputes pagastam, Cīravai, 
Pāvilostai pa 9 punktiem, Cīravas PV 1punkts.  

 
6.februārī Cīravā notika zāles futbola kausa izcīľas 1.posms 

skolēniem no 5 līdz 9 klasei. Turnīrā piedalās četras komandas: Aizputes 
pagasta, Dzērves, Apriķu un Pāvilostas skolēni. Paredzēts izspēlēt četrus 
posmus. 

1. posma rezultāti šādi:  
Pāvilosta-Dzērve 0:2 
Pāvilosta-Apriķi 5:2 
Pāvilosta-Aizputes pagasts 4:1 

Posmā tika izcīnīti četri punkti un iegūta 2. vieta 
2. posms notiks Cīravā 18. februārī. 

ALDIS BARSUKOVS 

Š.g. 16. un 17. februārī   

Pāvilostas novada sporta dienas 
Pāvilostas pilsētas sporta zālē 

16.februārī plkst.10.00 

 Ceļojošā kausa izcīľa volejbolā 4+2 (ne mazāk kā 2 sievietes 
laukumā) 

 Ceļojošā kausa izcīľa zāles futbolā 
17.februārī plkst. 10.00: - individuālo sporta veidu sacensības: 

 Zolīte  

 Novuss  

 Galda teniss  

 Dambrete  

 Šautriľu mešana  

 Basketbola soda metieni  
un 3 punktu metieni 

Sacensībās var piedalīties Pāvilostas novadā dzīvojošie no 10 
gadu vecuma. 
Individuālos sporta veidos dalībnieki tiek dalīti grupās:  
 pamatskolas grupā  
 pieaugušo grupā ( t.sk. vidusskolēni) . 
 
 

 

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 
centrs sadarbībā ar Hipotēku un zemes banku  un SIA Latvijas Garantiju 

aģentūra (LGA) organizē bezmaksas informatīvo semināru „Aktuālās 
ES struktūrfondu programmas uzņēmējdarbībai” 

2013.gada 14. februārī, plkst. 10.00 Grobiľas sporta centrā,  
Mazā namiķu iela 2b, Grobiľa 

Mērķauditorija: esošie un topošie uzľēmēji, kā arī citi 
interesenti 

Seminārā SIA Latvijas Garantiju aģentūras, Latvijas Hipotēku 
un zemes bankas un KPR ES struktūrfondu informācijas centra 
darbinieki informēs par pieejamajām atbalsta programmām uzľēmējiem 

Lai semināra dalībniekus nodrošinātu ar izdales materiāliem, 
aicinām pieteikties, sūtot e-pastu: sandra.plocina@kurzemesregions.lv 
vai zvanot: 63807276 

N.B. Vietu skaits ierobeţots! 

Administratīvās ziņas 
Pāvilostas novada pašvaldības policija janvārī ir sastādījusi 

divus pārbaudes aktus par sniega netīrīšanu un ietves nekaisīšanu 
īpašuma piegulošai zonai. Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā 
komisija sēdē izskatīja vienu protokolu pēc Administratīvā pārkāpuma 
kodeksa 155.panta "Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai 
pakalpojumu noteikumu pārkāpšanu", kas bija sastādīts tirgotājam, kurš 
 veica izbraukuma tirdzniecību bez PVD, kā arī bez saskaľotas atļaujas. 
Komisija piemēroja sodu Ls 200 apmērā. 
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http://www.kurzemerazo.lv/
http://www.kurzemerazo.lv/
mailto:dakteriite@inbox.lv
mailto:sandra.plocina@kurzemesregions.lv


 
Juris Raķis – Karostas cietums, Mairita Tumpele – Pāvilostas novada TIC vadītāja, Raimonds 

Reinis – Grobiľas novada tūrisma speciālists. Foto: Lāsma Eglīte. 

 
Šī gada 31.janvārī Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele kopā ar 

kolēģiem no Grobiņas novada un Karostas cietuma devās uz starptautisko tūrisma 
izstādi Viļņā „Adventur 2013”, kurš norisinājās no   01.- 03.februārim.   

Lēmums piedalīties izstādē tika pieľemts, izvērtējot iepriekšējo gadu tūrisma 
statistiku. Lietuviešu īpatsvars Pāvilostas novada TIC apmeklētāju vidū ieľem 1.vietu no 
apkalpotajiem ārzemniekiem, sastādot ~42%.  

Izstādes dalībniekiem piedāvājām jauno Pāvilostas novada tūrisma bukletu 2013.g. 
angļu valodā, Liepājas un Liepājas apkārtnes ceļvedi lietuviešu valodā, kurā ir trīs lapu liels 
atvērums par Pāvilostas novadu un jauno Kurzemes tūrisma asociācijas gatavoto bukletu 
„Kurzemes smeķis‖, kurā iekļauta liela daļa Pāvilostas novada tūrisma piedāvājuma. 

Ţēl, ka pagaidām vēl nevarējām piedāvāt atsevišķu Pāvilostas novada bukletu 
lietuviešu valodā, bet ceram, ka uz nākamo sezonu mums būs arī tāds. 

Mājupceļā ar kolēģiem pārrunājām un izvērtējām  izstādi.  Salīdzinoši ar 
iepriekšējiem gadiem, liela daļa no izstādes apmeklētājiem jau reizi bija paviesojušies Latvijā, 
taču lielākā daļa no tiem bija apmeklējuši valsts galvaspilsētu Rīgu un tai tuvumā esošas 
lielākās pilsētas, kā Jūrmala un Tukums. Iepriekšējos gados daudz lielāks skaits interesentu 
bija tādi, kuri vēl nebija ceļojuši uz Latviju.  
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Pastiprināta interese izstādes apmeklētājiem bija 
par piejūras pilsētām un to piedāvājumu, 
slēpošanas trasēm, vienotu informatīvo materiālu 
par velo ceļiem un maršrutiem Kurzemē, kāds 
pagaidām vēl nav, un tūrisma jaunumiem.  
 
Uzziņai (informācija no www.tava.gov.lv). 

2012. gada otrajā pusē veiktais 
ārvalstu tūristu pētījums atklāj, ka vairāk nekā 
trešdaļa lietuviešu Latviju apmeklē brīvdienās un 
65 % uzturas mūsu zemē ne ilgāk kā trīs dienas. 
Sevišķi daudz lietuviešu izvēlas Latviju par vietu, 
kur pavadīt laiku ģimenēm kopā ar bērniem. 
Turklāt, kad jautā, cik apmierināti ar savu 
ģimenes ceļojuma izvēli viľi ir, pozitīvu atbilţu 
tiek saľemts vairāk nekā no citiem 
ārzemniekiem. Gandrīz 80 % lietuviešu tūristu, 
kas apmeklē Latviju, ir vecumā starp 18 un 45 
gadiem.  Visbieţāk lietotais transports ceļā pie 
mums ir auto un autobuss.  

 
Vienu nedēļu vēlāk – no 8.-

10.februārim Pāvilostas novads piedalīsies ar 
atsevišķu stendu Rīgā starptautiskajā tūrisma 
izstādē „Balttour 2013‖. Stenda izmaksas ir Ls 
368,47, kas segtas no pašvaldības budţeta. 
Pāvilostas novads savā stendā šogad 
apmeklētājus aicinās piekrastei raksturīgā 
veidolā ar novada jauno vimpeli un tūristu 
apskates objektu fotogrāfijām fonā. Aicināsim  
degustēt Pāvilostas novada tūrisma uzľēmēju un 
TIC sarūpētus gardumus - A.Pētersones cepto 
maizi un zivju veikala „Kaija‖ kūpinātās zivis. 
Ceram, ka fantastiskās garšas valdzinājums kaut 
uz mirkli aizvedīs uz mūsu skaisto novadu. 
Izstādes apmeklētājiem tiks piedāvāts jaunais 
novada buklets, demonstrēts video un 
fotogrāfijas par tūristu atpūtas un izklaides 
iespējām novadā. Ar Pāvilostas novadu  izstādes 
apmeklētājus iepazīstinās  M.Tumpele, 
M.Kurčanova, I.Kurčanova, D.Vītola, L.Zaļkalne. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja  
MAIRITA TUMPELE 

 

Pāvilostas novads tūrisma izstādē Lietuvā 
 

 Janvāra mēnesī 8 ģimenēm piešķirts 
maznodrošinātās ģimenes statuss, 41 ģimenei 
trūcīgās ģimenes statuss, 11 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 21 ģimenei piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, 7 ģimeņu 14 bērniem 
piešķirtas pašvaldības apmaksātās 
pusdienas, 1 ģimenei piešķirts pabalsts 
jaundzimušo aprūpei, 1 personai pārrēķināta 
pamatpabalsta izmaksa, 2 personām piešķirts 
pabalsts veselības aprūpei, 1 personai 
piešķirts apbedīšanas pabalsts, 2 personām 
piešķirtas tiesības saņemt ES pārtikas pakas. 

 
Vēlreiz atgādinājums - ja klienti 

nepilda noslēgtos līdzdarbības pienākumus, tad 
nav tiesības nākt kārtot pašvaldības pabalstus. 

 

KĀ MAINĪSIES VALSTS PABALSTI UN PIEMAKSAS 
NO 2013. GADA 

Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopšanas pabalsts (no 50 līdz 100 Ls) 
par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam.  
 Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem no 30  līdz 100 Ls 

palielināsies bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu 
vecumam. Par bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliks 30 Ls 
apmērā. 
 

 Palielināta piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem 
bērniem vecumā līdz 1,5 gadam. Piemaksa dubultosies no 50 līdz 100 Ls mēnesī  
par katra bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam, savukārt par bērnu kopšanu no 1   
līdz 1,5 gadu vecumam  piemaksa pieaugs no 30  līdz 100 latiem. Abos gadījumos 
piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku 
pabalsta apmēram. 

Turpinājums 13.lpp. 

Sociālais dienests ziņo 
 



Turpinājums no12.lpp. 

 Par dvīľu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu 
kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem   piemaksa  paliks 30 
latu  apmērā par katru bērnu. Arī šo piemaksu vecāki saľems 
papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku 
pabalsta apmēram. 

 Minimālais  vecāku pabalsts paaugstināsies no 63 līdz 100 
latiem mēnesī. 

 Divkāršosies maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu 
izmaksu  griesti. Vecāku, maternitātes un paternitātes 
pabalstu maksimālais apmērs dienā būs 23,02 Ls un 50% no 
summas, kas pārsniegs 23,02 Ls. 

 Dubultosies obligātās sociālās apdrošināšanas  iemaksas  
gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam 
un saľem bērna kopšanas pabalstu, gan par vecākiem, kuri 
kopj bērnu līdz gada vecumam un saľem vecāku pabalstu. 
Tas nozīmē, ka palielināsies sociālās apdrošināšanas 
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret 
bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 
20% apmērā no 100 latiem mēnesī. 

 Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums vairs nebūs 
atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāţa un  būs 9 mēneši. 
Bezdarbnieka pabalsta izmaksu griesti no 2013. gada  
nemainās. Tas nozīmē, ja aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta 
apmērs pārsniedz Ls 11,51 dienā, izmaksājamā pabalsta 
maksimālais apmērs dienā ir Ls  11,51 + 50% no summas virs 
Ls 11,51.  

 Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejami  
surdotulka pakalpojumi līdz 120 stundām gadā. To 
nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība. 

 Garantētais minimālais ienākumu  (GMI) līmenis vienam 
cilvēkam  būs noteikts  35  lati mēnesī. 

          No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu 
un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam deklarētās 
dzīvesvietas pašvaldībā būs tiesības pieteikties asistenta 
pakalpojuma saľemšanai, iesniedzot sociālajā dienestā iesniegums 
ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Tas paredzēts, lai 
atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un 
nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saľem pakalpojumu 
(piemēram, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.) vai veic 
sabiedriskās aktivitātes.  

 
Šo pakalpojumu varēs saľemt: 

* pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu (galvenokārt cilvēki 
ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga 
rakstura traucējumiem un  II grupas invalidi ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem), pamatojoties uz Veselības un darbspēju 
ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta 
pakalpojuma nepieciešamību, bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar 
invaliditāti), (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts 
iestādes u.c.) 
* bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs 
atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viľi 
mācās, strādā, saľem pakalpojumus, pamatojoties uz VDEĀVK 
atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem. 

Tātad: kādi dokumenti ir vajadzīgi? 
1) iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu; 
2) VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību 
pieaugušajam vai 
3) VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 
sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bērniem. 

Bērnam no 5 - 18 gadiem ar invaliditāti, kuram jau ir 
VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 
sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, minētais atzinums ir 
derīgs līdz noteiktā invaliditātes termiľa beigām un atkārtoti vērsties 
VDEĀVK nav nepieciešams. 
 

Ko darīt vecākiem, ja īpašās kopšanas atzinuma bērnam nav? 
Ja īpašas kopšanas atzinuma nav, vai ir beidzies noteiktais īpašas 

kopšanas nepieciešamības termiľš, tad bērna likumiskais pārstāvis (t.i., 
viens no vecākiem vai cits likumisks bērna pārstāvis) vēršas VDEĀVK, 
iesniedzot iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par īpašas kopšanas 
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. 

Ko darīt pieaugušajam, lai saņemtu atzinumu par asistenta 
pakalpojuma nepieciešamību? 

Lai pieaugušais ar I un II invaliditātes grupu varētu saľemt asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā, viľam šāds iesniegums jāiesniedz VDEĀVK. 
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieľem pašvaldības 
sociālais dienests, kas pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē 
asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma 
saľemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), ja 
nepieciešams, sadarbojas informācijas iegūšanā ar citām institūcijām. 
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pakalpojumu sociālais dienests pieľem viena mēneša laikā. Asistenta 
pakalpojumu būs tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze cilvēku ar 
invaliditāti aprūpē vai kurai ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiholoģijas vai 
sociālā darba jomā. Sociālais dienests noteiks sniedzamā asistenta 
pakalpojuma apjomu var līdz 40 h nedēļā atkarībā no cilvēka sociālajām 
aktivitātēm (stundas nedēļā) vai tiesības saľemt vienreizējus asistenta 
pakalpojumus. To darīs, izvērtējot katra klienta vajadzības un vēlmes. 
Sociālais dienests slēgs līgumu ar cilvēku ar invaliditāti un asistentu, līgumā 
nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, 
atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai, 
norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta 
pakalpojuma sniegšanu. Plānots, ka cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti, kas 
jau šobrīd saľem pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā, 
asistenta pakalpojumu pašvaldībā varēs izmantot tikai tad, ja šis 
pakalpojums viľiem būs nepieciešams vairāk par 10 stundām nedēļā. Tas 
nozīmē, ka vienlaikus nevarēs saľemt gan pabalstu, gan pakalpojumu. 
Minēto pakalpojumu nevarēs saľemt cilvēki ar invaliditāti, kas atrodas 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai 
ieslodzījuma vietā. Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts 
budţeta līdzekļiem. 

 VSAA veiks pārrēķinu pabalsta apmēram, ja bērna kopšanas pabalsts 
būs piešķirts līdz 2012. gada 31. decembrim. Pārrēķināšana notiks 
automātiski, un vecākiem nav jāiesniedz jauns iesniegums. No 2013. 
gada janvāra līdz martam bērna kopšanas pabalstu vecāki saľems 
pašreizējā Ls 50.- apmērā. Starpību starp pašreizējo un jauno izmaksās 
līdz 2013. gada 1. aprīlim. 

 

Iedzīvotājiem 
Jūsu ērtībai, lūgums ievērot sociālā dienesta darbinieku 

pieņemšanas dienas! 
Sociālā dienesta vadītāja  

ILDZE BALODE 
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Pasaţieru pārvadājumu plānotās  izmaiņas Pāvilostas novadā 

 
Kā jau informējām decembra  izdevumā, no 2013.gada 1.janvāra pasaţieru pārvadājumus veic Liepājas autobusu parks. Tad arī 

rakstījām, ka nekas nemainīsies un reisi notiks kā līdz šim. Tomēr praksē izrādījās citādi – paaugstinājās braukšanas maksa, kavējās reisi, 
kas neapmierināja pasaţierus, pasaţieru iekāpšana un izkāpšana notiek tikai iekārtotās pieturvietās, lai arī samaksāts vairākus kilometrus 
uz priekšu vai atpakaļ.  Pirmais mēnesis parādīja, ka Liepājas autobusu parkam jāveic izmaiņas pasaţieru pārvadājumos. 
 

Pirmkārt, mainīsies atiešanas un pienākšanas laiki galapunktos. Daţi no reisiem vairs neiebrauks Vērgales centrā (skatīt pievienotajās 

tabulās).  
 

Pāvilosta - Liepāja 
Maršruts 

reiss 
Pāvilosta Vērgales centrs Liepājas AO vai Kuršu iela 

Cena Dienas 

 šobrīd projekts šobrīd projekts šobrīd projekts   

5124 02   6:50 6:40 7:30 (K) 7:27 Ls 1,20 1,2,3,4,5,-,- 

7699 (VR) 6:37   7:05  7:40 (AO)  Ls  2,00 /1,30 1,-,-,-,-,-,-,- 

7699 7:55    9:05 (AO)  Ls 1,85 1,2,3,4,5,6,7 

5124 04   8:10 8:20 8:50 (K) 9:07 Ls 1,20 1,2,3,4,5,-,- 

5125 02 9:00 9:00 9:25 9:28 10:00 (K) 10:15 Ls 2,20/1,30 1,2,3,4,5,6,7 

6300 02   9:46  10:40 (K)  Ls 1,35 1,2,3,4,5,6,- 

(VR) 9:39    10:35 (AO)  Ls 1,85 -,2,3,4,5,6,7 

5125 04 12:00 12:00 12:25 12:28 13:00 (K) 13:15 Ls 2,20/ 1,30 1,2,3,4,5,6,- 

5125 06 14:00 14:40 14:25 neiebrauc 15:00 (K) 15:50 Ls 2,20/ 1,30 1,2,3,4,5,6,- 

5016 02   14:36  15:30 (K)  Ls 1,35 1,2,3,4,5,6,7 

5125 08  15:00  15:00 15:25 15:28 16:00 (K) 16:15 Ls 2,20/1,30 -,-,-,-,-,-,7 

7699 15:55    17:05 (AO)  Ls 1,85 1,2,3,4,5,6,7 

5124 10   17:10 17:20 17:50 (K) 18:07 Ls 1,30 1,2,3,4,5,6,7 

6768 02 17:30    19:05 (K)  Ls 2,45 1,2,3,4,5,6,7 

6300 04   18:21  19:15 (K)  Ls 1,35 1,2,3,4,5,6,7 

7699 (VR) 18:39     19:35 (AO)  Ls 1,85 1,2,3,4,5,-,7 

5125 10 19:30 19:50 19:55 20:18 20:30 (K) 21:05 Ls 2,20/1,30 1,2,3,4,5,6,7 

 

Liepāja – Pāvilosta 
Maršruts 

reiss 
Liepājas AO vai Kuršu iela Vērgales centrs Pāvilosta 

Cena Dienas 

 šobrīd projekts šobrīd projekts šobrīd projekts   

5124 03 6:10 (K) 5:50 6:50 6:37   Ls 1,20 1,2,3,4,5,-,- 

6300 01 6:40 (AO)  7:19    Ls 1,25 1,2,3,4,5,6,- 

7699 6:45 (AO)    7:55  Ls 1,85 1,2,3,4,5,6,7 

5124 01 7:30 (K) 7:30 8:10 8:17   Ls 1,20 1,2,3,4,5,-,- 

5125 01 8:00 (K) 7:40 8:35 8:27  9:00 8:55 Ls 2,25/1,30 1,2,3,4,5,6,7 

5125 03 11:00 (K) 10:40 11:35 neiebrauc 12:00 11:50 Ls 2,25/ 1,30 1,2,3,4,5,6,- 

7699 (VR) 11:40 (AO)  12:16  12:45  Ls 2.00/1,30 1,2,3,4,5,6,7 

5016 01 12:05 (K)  12:59    Ls  1,35 1,2,3,4,5,6,7 

5125 05 13:00 (K) 13:20 13:35 14:07 14:00 14:35 Ls 2,25/ 1,30 1,2,3,4,5,6,- 

5125 07  14:00 (K) 13:40 14:35 14:27 15:00 14:55 Ls 2,25/ 1,30 -,-,-,-,-,-,7 

6300 03 14:45 (K)  15:39    Ls 1,35 1,2,3,4,5,6,7 

6768 01 15:45 (K)  16:42  17:20  Ls 2,45/1,35 1,2,3,4,5,6,7 

5124 07 16:30 (K) 16:30 17:10 17:17   Ls 1,20 1,2,3,4,5,6,7 

7699 17:45 (AO)    18:55  Ls 1,85 1,2,3,4,5,6,7 

5125 09 18:30 (K) 18:30 19:05 19:17 19:30 19:45 Ls 2,25/ 1,30 1,2,3,4,5,6,7 

7699 (VR) 20:15 (AO)  20:49  21:20  Ls 2,00/ 1,30 1,2,3,4,5,-,7 
Saīsinājumi: AO – autoosta, K – Kuršu iela, VR – Ventspils reiss, Ls 2,25/ 1,30 (maksa par braucienu no Liepājas līdz 

Pāvilostai/Vērgalei) 
 

Izmaiņas būs arī maršrutā Liepāja – Ziemupe, kas izbrauc no Liepājas plkst. 6:15 un Ziemupē pienāk 7:20, no Ziemupes 7:25 – Liepājā 
8:45. Plānots, ka šis reiss būs katru darba dienu. Reiss no Liepājas 15:20 pienāk Ziemupē 16:40, no Ziemupes 16:45 – Liepājā 18:05 katru dienu, 
izņemot sestdienas. 

Turpinājums 15.lpp. 
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„Dziedošo absolventu koncerts” 

 

Cienījamie Pāvilostas skolas absolventi 
2013.gads ir 50. mācību gads mūsu skolai. 

 
Ja vēlies uzdziedāt, uzspēlēt, tad esi aicināts piedalīties ar 

vienu vai divām dziesmām „Dziedošo absolventu koncertā‖. Koncertu 
apskaľos grupa „Piemare‖. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa 
tālr. Nr.26359161 – Dacei Bunkai vai pa tālr. Nr.29366112 – Silvai 
Vārsbergai līdz š. g. 18.februārim. Ieeja uz koncertu Ls 1,00 

21:00 groziľvakars – balle kopā ar grupu „Piemare”  

– ieeja Ls 2,50 
/galdiņu rezervēšana līdz 8.martam pa tālruņa Nr. 29366112/ 

 

 

Turpinājums no 14.lpp. 

 

Otrkārt, uz iedzīvotāju lūguma tiks tarificētas vairākas pieturas. Tas nozīmē, ka, lai no Meţaines nokļūtu Pāvilostā, pasaţierim  vairs 

nebūs jāmaksā par braucienu no Meţvidiem, kas ir tarificēta autobusu pietura.  Tas pats attieksies uz pieturu - Vērgales aptieka un Darbnīcas Sakā.  
Ja pasaţieris no Vērgales centra brauca līdz šai pieturai, tad maksāja līdz Plocei. 
 

Treškārt, tabulā esam norādījuši arī izmaiľas braukšanas maksā. Tajās redzams, ka iebraukšana Liepājā maksā lētāk kā izbraukšana.  

Tas saistīts ar to, ka atšķiras ceļa garums, iebraucot pa Ganību ielu un izbraucot no Siena tirgus pa  Zirľu ielu.  
 

Īpašs jaunumus! Tiek izskatīts jautājums par kāda rīta reisa uz Liepāju novirzīšanu pa Grīzupes ceļu, tā atvieglojot iedzīvotājiem 

nokļūšanu Liepājas reģionālajā slimnīcā, un kādu no pēcpusdienas reisiem arī varētu novirzīt pa šo maršrutu, lai iedzīvotāji pēc procedūrām slimnīcā 
bez problēmām varētu nokļūt mājās.  Tiek gaidīti priekšlikumi no iedzīvotājiem, kuri no reisiem tie varētu būt.  
Pasaţieri savus priekšlikumus vai ierosinājumus sabiedriskā transporta organizācijas sakarā var izteikt,  sazinoties ar   Kurzemes plānošanas 
reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas maršrutu tīkla plānotāju Induli Ozoliľu pa tālr. 29536560 vai elektroniski:  e-pasta adrese 
indulis.ozolins@kurzemesregions.lv.  
 

Neskaidrās situācijās, piemēram, kāpēc kavējas kāds reiss un cikos viľš tiks izpildīts, varat zvanīt Liepājas autobusu parka dispečeram pa  
tālruni 634 26334, kurš pārzina reālo situāciju, proti, vai ir kādas satiksmes problēmas vai salūzis autobuss utt.. Šis tālrunis darbojas visu diennakti, 
tāpēc Indulis Ozoliľš iesaka dispečera telefona numuru ierakstīt mobilajā telefonā, piemēram, gadījumā, ja vēlā vakara stundā pieturā meţa vidū 
nevarat saprast, vai autobuss kavējas vai jau aizgājis. 

 
Plānotās izmaiņas varētu tikt ieviestas mēneša beigās. 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
 
 
 

 
š.g.23.februārī plkst.21:00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Muzikantu saiets – balle, par jautru un 

atraktīvu vakaru Jums gādās grupas –  

„Piemare”,  
„Smags gadījums”,  
„Rucavas muzikanti”,  
„4 KW” ,  
„Vecā aptieka”. 
 
Maksa uz pasākumu Ls 3,00, galdiņu rezervēšana 

līdz 22.februārim pa tālruņa Nr.29366112 

 

  

 
9.martā plkst.18:00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

 

mailto:indulis.ozolins@kurzemesregions.lv
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Noslēgusies Bērnu / jauniešu /  

vecāku ţūrija 2012 
Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma, 

kas pastāv jau 11 gadus un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. Tā nodrošina bibliotēku ar labāko 
un jaunāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu pasākumu programmu.  

Katru gadu visā Latvijā  tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. 
Iepriekšējā gadā  (2011.gadā) Bērnu ţūrijai pievienojās Jauniešu ţūrija, iesaistot vidusskolu skolēnus. 
Arī 2012.gadā bija  kāds jauninājums – Vecāku ţūrija. Tas mudināja arī pieaugušos lasīt un vērtēt 
grāmatas. Tagad aizraujošajā lasīšanas maratonā varēs piedalīties visa ģimene. 

Paldies visiem, kas  piedalījās  2012.gada Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijas darbā! 
Pāvilostas bibliotēkā ţūrijas ekspertu darbā iesaistījās 50 dalībnieki, bet no tiem  38 

bērni/jaunieši un trīs vecāki izturēja līdz galam. Salīdzinot ar 2011.gadu, 2012.gads bija ļoti veiksmīgs, 
un ceru, ka turpmāk iesaistīsim vēl vairāk ekspertu. 

Uz sadarbību 2013. gadā! 

 
Pārskats par novada bibliotēkām 2012.gadā 

 

 Pāvilosta Saka Rīva Ulmale Saraiķi  Vērgale Ziemupe Kopā 

Lasītāju sk. 
t.sk. bērni 

580 
215 

141 
22 

90 
15 

93 
25 

79 
20 

195 
78 

109 
21 

1287 
396 

Apmeklē-
tāju sk. 
t.sk. bērni 

7570 
4176 

3778 
2185 

2134 
340 

1730 
291 

2326 
1626 

3981 
2973 

2878 
911 

24397 
12502 

Izsniegums 
t.sk. 
bērniem 

10906 
2329 

3699 
323 

6417 
793 

5014 
95 

1783 
398 

3999 
756 

1883 
98 

22795 
4792 

Datoru sk. 11 5 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

8 
 
 

4 
 
 

41 

SBA 110 58 110 64 0 51 47 440 

Krājums 
-ienācis 
-izslēgts 

9019 
799 
481 

4289 
710 
563 

1978 
98 
527 

2152 
302 
202 

3543 
684 
631 

5180 
931 
1001 

4512 
419 
331 

30673 
3943 
3736 

 Pasākumi 
 

20 2 11 8 4 5 
 

9 59 

Izstādes  54 25 50 31 8 17 11 196 

Budţ. 
izdev., 
t.sk.mērķd
otāc. 

17002 
351 

4403 
330 

4439 
216 

6618 
218 

8331 
216 

8868 
341 

6082 
216 

55743 
1888 

Grāmatām 
 

1443 350 300 401 294 401 352 3541 

Periodikai 581 230 390 430 347 521 365 2864 

 
2012.gadā bibliotēku darbinieki apmeklēja un piedalījās Liepājas Centrālās Zinātniskās 

bibliotēkas organizētajos semināros un apmācību kursos, piedalījās pieredzes apmaiľas braucienos. 
Visas bibliotēkas regulāri tiek papildinātas ar jaunajām grāmatām un preses izdevumiem, kā arī tika 
organizēti daţādi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas un citas labas lietas. Aicinām uz sadarbību 
ikvienu arī 2013. gadā! 

Informāciju sagatavoja  
MAIRITA VĪTOLA 

 
 

Laikraksti un ţurnāli 
novada  

bibliotēkās  2013.gadā 
 
Pāvilostas bibliotēkā  
Laikraksti: Kursas Laiks, Kurzemes 
Vārds, Latvijas Avīze, Pāvilostas 
Novada Ziľas. 
Ţurnāli: Sīrups, Rokdarbu vācelīte, 
Burda,Patiesā Dzīve, Mājas viesis, 
Praktiskais Latvietis, Citādā Pasaule, 
Leģendas, Santa, Privātā Dzīve, 
Annas Psiholoģija, Ilustrētā Zinātne, 
Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā 
Junioriem, Dari Pats, Dārza Pasaule, 
Ievas Veselība, Ieva, Ievas Stāsti, 
Ievas Māja, dāvinājumā tiek saľemts 
ţurnāls Kas jauns. 
 
Sakas pagasta bibliotēkā  
Laikraksti:  Kurzemes Vārds. Šogad 
arī Kursas Laiks. 
Ţurnāli: Ieva, Ievas Veselība, Privātā 
Dzīve, Ievas Stāsti. No 2013.gada – 
OK un  Praktiskais Latvietis. 
 
Ziemupes bibliotēkā 
Laikraksti: Kursas Laiks, Kurzemes 
Vārds. 
Ţurnāli : Ieva, Ievas Stāsti, Ievas 
Dārzs, Mūsmājas, Praktiskais Latvietis, 
Privātā Dzīve, Lata romāns, Annas 
Psiholoģija. 
 
Vērgales bibliotēkā  
Laikraksti: Kursas Laiks, Kurzemes 
Vārds 
Ţurnāli: Dari Pats, Dārza Pasaule, 
Privātā Dzīve, 36,6 -  Veselīgāk, 
Saskanīgāk, Gudrāk, Sīrups, Ilustrētā 
Pasaules Vēsture, Ieva, Mājas 
Dakteris, No jauna 2013.gadā - 
Ilustrētā Pasaules Vēsture, bet nav 
vairs  Ilustrētā Zinātne un Mājas Viesis.  
 
Saraiķu bibliotēkā 
Laikraksti: Kursas Laiks, Latvijas 
Avīze, Atbalsts (avīze vecākai 
paaudzei). 
Ţurnāli: Dārza pasaule, Ieva, Ievas 
Stāsti, Ievas Veselība, 100 labi 
padomi, Patiesā dzīve, Privātā dzīve, 
Santa, Citādā pasaule  (no šī  gada) 
Bērniem: Sīrups, Ilustrētā Junioriem. 

 

AMATIERTEĀTRU SKATE 
12.janvārī Pāvilostas amatierteātris ar literāri muzikālu  uzvedumu pēc A.Bules  darba „Latvieša sapnis” motīviem piedalījās 

Liepājas apriņķa amatierteātru skatē, kas notika Nīcas kultūras namā.  
Kopš reģionālās reformas amatierteātru skates bijušajā Liepājas rajonā vairs netika rīkotas. Ideju par šīs tradīcijas atjaunošanu izteica 

reţisore Daina Kandēvica amatierteātru saieta laikā Pāvilostā 2012.gada rudenī.  Vairākums bija par. Skatē piedalījās 6 amatierteātri - no 
Priekules, Nīcas, Kazdangas, Kalvenes, Lieģiem. Novadu kolektīvu uzvedumus vērtēja aktieris un reţisors Valdis Lūriľš, reţisore D. Kandēvica, 
Liepājas Metalurga tautas teātra tērpu speciāliste Ērika Vecvagare un Nīcas Kultūras nama vadītāja Agija Kaunese. Mūsu kolektīvu ţūrija 
novērtēja ar 40 punktiem, tas ir teicami.  

Turpinājums 17.lpp. 
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Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš” atzīmē Dţimbas personīgās 

drošības programmas noslēgumu 

   
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” noslēdzies centra 

„Dardedze” izveidotais nodarbību cikls pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 
par personīgo drošību. Centra darbība vērsta uz to, lai bērni un arī pieaugušie iemācītos 
pasargāt sevi no daţāda veida vardarbības. Pagājušajā vasarā centrs aicināja pie sevis 
pārstāvjus no daţādiem Latvijas novadiem, lai tie pēc apmācības kursa apgūšanas kļūtu par 
drošības aģentiem savos novados.  
 Šajā mācību gadā no oktobra līdz janvārim 5 – 6 gadīgie pirmsskolnieki ar drošības 
aģenta un viľa palīga - lelles drošuļa Dţimbas palīdzību centās apgūt personīgās drošības 
noteikumus. 
 Dţimbas drošības programmas noslēguma nodarbībā, „Vāverēnu‖ grupiľas bērni 
droši var teikt -  „Mani nevar piemuļķot, jo es esmu gudrs!‖  

Deviľu nodarbību ciklā  5 - 6 gadīgie pirmsskolēni, izmantojot lomu spēles, stāstus 
un diskusijas, mūziku, ritmiskas frāzes un video, apguva personīgai drošībai nepieciešamas 
prasmes: 

 atpazīt bīstamas un vardarbīgas situācijas, 
 atpazīt labu un sliktu pieskārienu, 
 atteikt nevēlamu uzvedību, rīcību, 
 sevi aizstāvēt un izvairīties no bīstamām (nedrošām) situācijām, 

 

 

SAULĪTES grupas labie 
darbi 

Protam ne tikai svētkus svinēt un ar 
saviem priekšnesumiem Ziemassvētkos iepriecināt 
māmiľas, tētus un pārējos viesus, kuri atnākuši uz 
pirmsskolas iestādi „Dzintariľš‖. 

Meţa zvēriem  egļu jumts virs galvām, 
sniega paklājs zem kājām, čiekuru dīvāns – ciets 
gan, toties izturīgs, tikai galds tukšs... Sals vai 
migla, vai arī vējā draiskojas sniegs, dodamies 
palīdzēt zvēriľiem. Meţs atrodas „rokas stiepiena‖ 
attālumā no mūsu kopīgās darba vietas – 
bērnudārza. Lai gan solīši mums mazi , un nekur 
tālu meţā nevaram iet, tomēr dodamies meţa 
zvēriem gatavot mielastu. Dzīvniekus pēc attēliem 
bērni pazīst, īpaši daudz dzīvnieku gan Latvijā, gan 
svešzemju zina Roberts. 

   Turpinājums 18.lpp. 
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 pastāstīt pieaugušajam par piedzīvoto 
situāciju (meklēt un saľemt palīdzību), 

 gūt pārliecību, ka pieaugušā (vai lielāka 
bērna) pāridarījums nekad nav paša 
bērna vaina. 

Piektdien, 25. janvārī, Dţimba kopā ar 
„Vāverēnu‖ grupiľas bērniem atkārtoja  drošības 
noteikumus, kas apgūti nodarbību laikā, vēl reizi 
nodziedāja  „Drošības dziesmu‖ un katram  bērnam 
pasniedza uzlīmi un grāmatzīmi ar savu tēlu, kā arī  
Dţimbas Drošības programmas APLIECĪBU ar 
devīzi – „ESI VĒRĪGS – ESI DROŠS!‖   

Centrs „Dardedze‖ katru drošības aģentu 
nodrošina ar bagātīgu metodisko materiālu, taču 
nepieciešams arī tehniskais nodrošinājums. Tāpēc 
drošības programmas darbības laikā 
sadarbojāmies ar biedrības „No idejas līdz 
attīstībai‖ vadītāju Intu Vīganti. Viľa radīja iespēju 
izmantot gan biedrības telpas, gan tehnisko 
nodrošinājumu, lai bērni varētu noskatīties mācību 
videofilmas. Darba lapas, anketas u.c. izdales 
materiālus, kas bija nepieciešami drošības 
programmas darbības laikā, nodrošināja 
pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariľš‖. Paldies, 
par atbalstu! 

Drošības aģents AIJA GERTSONE 
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Turpinājums no 16.lpp. 
 
Kā paši labākie no 

Liepājas apriľķa kolektīviem, uz 
reģionālo skati Sabilē dosies 
Priekules un Nīcas amatierteātri. 

Paldies aktieriem  Daigai, 
Rudītei, Silvai, Dzintrai, Anniľai, 
Eināram, Edijam, Eduardam un 
Gatim par ieguldīto darbu un dalību 
skatē. Paldies Vasilijam Lazukinam 
par iesaistīšanos un izrādes 
muzikālo noformējumu, šoferim 
Dainim par pacietību, Nīcas ļaudīm 
par sirsnīgo uzľemšanu. 

 
Amatierteātra reţisore 

MARITA HORNA 
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Skolā sācies jaunais 2013. gads  
Sācies ar otrā  mācību semestra darbiem un uzdevumiem.  
Kā jau vecā gada nogalē skolas mājas lapā  esmu rakstījusi, 2012. gads 

skolā ir bijis raţens ar daudziem veikumiem. Ja vēl neesat  skatījušies, skolas mājas 
lapas adrese ir www.pavilostasvidusskola.lv . Paldies skolotājai Allai Lācītei par 
mājas lapas izveidi un uzturēšanu, citiem skolotājiem par informācijas sagatavošanu, 
kas atspoguļo skolas dzīves norises. Sistēmā „Mykoob‖ katram vecākam ir iespējas 
sekot savu bērnu sekmēm, sazināties ar savu klases audzinātāju, priekšmetu 
skolotājiem. 

Ar janvāra mēnesi ir arī jaunumi- valsts finansētas brīvpusdienas ne vien 
pirmās, bet arī otrās klases skolēniem. Pirmās un otrās klases skolēniem ir pašvaldības 
apmaksātas peldēt apmācības nodarbības reizi nedēļā Liepājas olimpiskā centra 
peldbaseinā. 

Skolā turpinās „Skolas piena‖ programma un no oktobra līdz februāra beigām 
- trīs reizes nedēļā programma „Skolas auglis‖ 1.-9. kl. Ar šo mācību gadu saskaľā ar 
jaunajiem noteikumiem skolas kopgaldā pusdienās tiek gatavots otrais ēdiens un zupa 
vai otrais ēdiens un saldais. Pusdienu maksa paaugstināta minimāli- no 50 uz 55 
santīmiem. Tas arī pateicoties tam, ka rudens periodā sagatavojām ābolu sulu, ābolu 
ievārījumu, pašu skābenes, saldētus rabarberus, pašu audzētus garšaugus. Paldies 
novadniekiem, kas atsaucās un ziedoja kopgaldam rabarberus un citus savos dārziľos 
audzētos produktus, kas pašiem palika pāri. Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem, 
virtuves darbiniecēm, kuras ikdienā gatavo garšīgas maltītes, ar ko, pēc aptauju 
rezultātiem sprieţot, apmierināti gandrīz visi. Gaidām skolā bērnu vecākus, tiklīdz 
kādam ir problēmas vai jautājumi, lai tos risinātu individuāli un kompetenti vai arī lai 
nogaršotu skolas pusdienas. Ēdienkarte redzama arī internetā. Tikai iepriekšējā dienā 
jāpiesakās. 

Pašlaik Izglītības un Zinātnes ministrija diskusijās ar Pašvaldību savienību un 
citām institūcijām saskaľo dokumenta projektu „Kārtība, kādā valsts organizē un 
finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi‖, kurā tad būs noteikti valsts finansētie 
mācību līdzekļi, pašvaldību finansētie mācību līdzekļi, individuālie mācību līdzekļi. 
Mūsu skolas budţetā jau trešo gadu pēc kārtas ir paredzēts konkrēts finansējums 
skolēnu mācību ekskursiju transporta izdevumiem, bet biļešu un  citu brauciena 
izdevumu apmaksu jāsedz vecākiem. Lai saliedētu klasi kā vienotu kolektīvu, vecākiem 
- ekskursiju, teātra izrāţu apmeklējumu organizēšanā - būs lielākas iespējas  
sadarboties savstarpēji, jo no š. g. 1. februāra ne klašu audzinātāji, ne citi skolotāji vai 
citi skolas darbinieki nedrīkst ne pieprasīt, ne pieľemt jebkādus maksājumus. 

Daudz darbiľu darāmi, gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm, skolas 
12. klases Ţetonu vakaram 8.02, Valentīndienas pasākumiem 15.02, bet īpaši- 
gatavošanās skolas 50 gadu jubilejas  Salidojumam-20.aprīlī. Domāju, ka ar kopīgiem 
labajiem darbiem varēsim īstenot arī vienu no skolas šī gada prioritārajiem darba 
virzieniem jomā „Skolas vide‖: Skolēnu, pedagogu un viľu vecāku iesaiste skolas 
emocionālās un fiziskās vides pozitīvās gaisotnes veidošanā. 

Strādāsim ar prieku! 
Skolas direktore  AINA ANSONE 

 

Skolēnu aptauja Pāvilostas 
vidusskolā 

Šajā mācību gadā tika veikta skolēnu aptauja, lai 
noskaidrotu skolēnu attieksmi pret skolu un mācībām. 
Aptaujā piedalījās visu klašu skolēni sākot no 1. līdz 12. 
klasei. Skolēniem tika uzdoti seši jautājumi:  

1. - par vispārēju vēlmi apmeklēt skolu;  
2. – cik lielu stresu skolēni izjūt skolā;   
3. – kā skolēni raksturo sadarbību ar skolotājiem,  
4.- cik augstu skolēni vērtē mācību lietderību;  
5.- cik skolēni jūtās apmierināti ar saviem 

sasniegumiem skolā;  
6.- cik skolēni ir apmierināti ar socializēšanās 

iespējām skolā.  
Skolēniem lūdza izvērtēt jautājumus skalā no 0 

līdz 10, kur 0 ir viszemākais vērtējums, bet 10 – 
visaugstākais. 

Rezultātā varēja secināt, ka skolēni pauţ visnotaļ 
pozitīvu attieksmi pret skolu. Vidējās vērtības visām klasēm 
kopā vēlmei apmeklēt skolu bija virs vidējā - 6 punkti, 
stressu skolā skolēni novērtē kā ļoti zemu – 3 punkti, 
sadarbību starp skolēniem un skolotājiem vērtē augstu – 7 
punkti, vēl augstāk skolēni vērtē mācību lietderību – 8,5 
punkti, viľi ir apmierināti ar saviem sasniegumiem – 8 
punkti, un redz augstas socializācijas iespējas – 8,2 punkti. 

Visaugstāko vēlmi apmeklēt skolu pauda skolēni 
1., 4., 9., un 11. klasēs. Viszemāko stresa līmeni skolā 
pauda 7., 4. un 10. klase. Visaugstāko sadarbības līmeni 
starp skolēniem un skolotājiem pauda skolēni 3. klasē un 
skolēni no 9. līdz 11. klasei. Visaugstāk mācības, protams, 
vērtēja skolēni no 1. līdz 4. klasei, un visapmierinātākie ar 
saviem sasniegumiem bija skolēni 1. un 2. klasē. 
Vislielākās socializācijas iespējas skolā saskatīja 7. un 11. 
klases skolēni. 

Aptaujā varēja konstatēt sakarību, ka tie skolēni, 
kuri augstāk vērtē mācības ir apmierinātāki ar saviem 
sasniegumiem un labprātāk apmeklē skolu, un viľi skolā 
saredz lielākas socializācijas iespējas.  

 Socializēties – iekļauties sabiedrībā, kādā tās grupā, 
apgūstot attiecīgo normu, uzvedības stereotipu, zināšanu 
sistēmu. 

Aptauju veica skolas psiholoģe  
INGŪNA GRIŠKĒVIČA 

 

Sakraujam ragavās cienastu un dodamies jau uz 
ierasto vietu meţā. Uzpušķojam Jaunā gada eglīti 
meţa zvēriem ar ābolu daiviľām un burkānu ripiľām. 
Pie egles noliekam sausa siena kaudzīti un iesprauţam 
sniegā burkānu sveces. Lai arī meţa dzīvnieki atrod 
barību – koku mizas un pumpurus, taču piebarošana 
tiem šobrīd ļoti noderīga. Tā palīdzēs izdzīvot bargajos 
ziemas apstākļos. Vislielākās piekritējas mūsu 
cienastam ir stirniľas, to var secināt pēc sniegā 
atstātajām pēdām. 

Novēlēsim meţa zvēriem labu apetīti un 
nāksim atkal citu reizi. „Saulītes‖ grupas bērni pēc labi 
padarīta darba priecīgi dodas atpakaļ uz bērnudārzu, lai 
paši paēstu garšīgas, siltas pusdienas. 
   Un aizejot šķiet, ka zīlītes čirkstina: „Nāciet pie mums 
vēl kādu reizi!‖ „Nāciet! Nāciet!‖, dūdodami un 
bubinādami aicina visi pārējie meţa iemītnieki. 
   Vai bērniem patīk, ka viľus pamāca? Patīk, ja to dara 
gudri un asprātīgi. Prasmīgi pamācīt nav nemaz tik 
vienkārši. 

Audzinātāja INESE ERMSONE 

 

Turpinājums no 17.lpp. 
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Popiela  
25.01.2013. 

Konkurss tapis, sadarbojoties Pāvilostas 
vidusskolai ar Pāvilostas k/n.  

Janvārī skolēni, kas izrādīja vēlmi radoši 
izpausties un demonstrēt savas prasmes un talantus, 
vienojās pulciľos un daļu sava brīvā laika veltīja 
gatavošanās Popielai. Tā kā Popiela ir konkurss, tad 
vecāku iesaistīšanās priekšnesuma sagatavošanās 
procesā būtu bijusi lietderīga īpaši 1. – 4. klašu 
dalībniekiem. Nedēļu pirms Popielas mēģinājumi aktīvi 
notika Pāvilostas kultūras namā, kur jaunos māksliniekus 
laipni uzľēma k/n vadītāja Silva Vārsberga, neliedzot 
padomus priekšnesuma izveidē un atribūtikas izvēlē. Arī 
dramatiskā kolektīva vadītājas Maritas Hornas ieteikumi 
tika uzklausīti. Piedalījās 9 grupas - 6 grupas 1.-5. klašu 
grupā, 3 grupas 6.-12.klašu grupā.  

Lielu darbu pasākuma norisē ieguldīja skolēnu 
līdzpārvaldes meitenes. Sabīne Sļesarenko apkopoja 
informāciju par dalībniekiem, izveidojot sarakstu ar grupu 
nosaukumiem un dziesmām ţūrijai. Terēze Cābele un 
Annija Krista Bērziľa veidoja afišu, sagatavoja scenāriju, 
veiksmīgi novadīja konkursu. Atribūtiku uz skatuves 
mainīja Evita Jakovļeva, Andra Lanka, kas iejutās arī 
operatora lomā. Biļešu pārdevējas Egija Zundmane un 
Evita Jakovļeva. Dainis Vinklers  apmācīja 11.klašu 
zēnus Kārli Vītolu un Tinro Ķeiri rīkoties ar apskaľošanas 
aparatūru, kas iegūtās zināšanas un prasmes veiksmīgi 
demonstrēja pasākumā un diskotēkā. Dziesmas 
diskotēkai apkopoja Tinro Ķeiris, Miķelis Emīls Horna. 

Ţūriju pārstāvēja metodiķe izglītības un kultūras 
jomā Silvija Leja, mūzikas skolas vijoles klases skolotāja 
Dace Bērzniece, Skolas padomes priekšsēdētāja Marita 
Kurčanova, 12.klases skolēnu pārstāve Ieva Ilze Vilne, 
pasākumu apskaľotājs Dainis Vinklers. Dziesmu video 
tika izsūtīti uz ţūriju e-pastiem, ļaujot ar tiem vērtētājiem 
iepazīties. Katrs priekšnesums tika vērtēts no 1-5 
punktiem šādās pozīcijās: atbilstība tēlam, atbrīvotība, 
telpas izjūta, kontakts ar publiku, emocionālā izpausme. 
Rezultātā atzinību saľēma grupa „Jātnieki‖ ar dziesmu 
„Balle Baloţos‖, „Haddawai‖ ar dziesmu „What is love‖. 

1.– 5.klašu grupā: 
1.vieta grupai „Eldorado‖ ar dziemu „Es 

brunete, es brunete‖; 
2. vieta grupai „Aqua‖ ar dziesmu „Barbie girl‖; 
3.vieta grupai „Transleiteris‖ ar dziesmu 

„Gangnam stils‖, saľēma k/n simpātijas balvu. 
6.-12.klašu grupā: 
1.vieta un skatītāju simpātijas balva, kā arī no 

k/n Grand Prix balva grupai „Karls Duglas‖ ar dziesmu 
„Dziesmu remix‖; 

2. vieta grupai „Bermudu divstūris‖ ar dziesmu 
„Disko‖; 

3.vieta grupai „Lauris Reiniks‖ ar dziesmu „Es 
skrienu‖. 

Kā pārsteigums visiem bija vecāku 
priekšnesums, kas sevi pieteica kā grupa „Ašās 
mammas‖, iesaistot savā priekšnesumā publiku. 

Visi Popielas dalībnieki saľēma saldumu 
balvas.  

Paldies visiem par atbalstu, padomiem, darbu 
un ieteikumiem. 

Foto mājas lapā 
http://www.pavilostasvidusskola.lv/lv/foto-galerija-
94819/page-984971:0#scrollToGallery:984971 

MARITA ROLMANE 
 

PĀVILOSTAS  
VIDUSSKOLAS PADOME 

 
Skolēnu vecāki pēc uzstāšanās Popielā. Foto: Sanita Ansone. 

 
 2012./2013.m.g. Skolas padome darbojas šādā sastāvā – skolas direktore 
Aina Ansone, skolotājas Agrita Valkaša, Ludmila Vasiļčika, Alla Lācīte, skolēnu 
līdzpārvaldes pārstāves - Terēze Cābele, Annija Krista Bērziľa, Egija Zundmane, 
vecāki Marita Kurčanova (pārstāv 1.kl.vecākus), Mārīte Urkauska (2.kl.), Lana Vējkāja 
(3.kl.), Kristīne Šakina (4.kl.), Deniss Doroľins (5.kl.), Monta Pētermane (6.kl.), 
Rudīte Jance (7.kl.), Aiga Rudzāja (8.kl.). Dace Vīgante (9.kl.), Arta Bunka (10.kl.), 
Marita Horna (11.kl.), Sanita Ansone (12.kl.), domes pārstāve Vizma Ģēģere.  
 Pirmajā tikšanās reizē, kas notika 2012.gada rudenī, notika Skolas 
padomes vēlēšanas. Par padomes  priekšsēdētāju ievēlēja M.Kurčanovu, par 
vietnieci M.Hornu. Skolas direktore Aina Ansone pastāstīja par skolas aktualitātēm 
šajā mācību gadā, par jaunumiem, skolēnu līdzpārvalde pastāstīja par to, kā gatavo 
skolas pasākumus. 

 Otrajā tikšanās reizē tikās tikai Skolas padomes vecāki un savā starpā 
izrunāja viľuprāt svarīgākos jautājumus, kas skar viľus kā vecākus saistībā ar 
skolas dzīvi. Vecāki nolēma piedalīties skolas rīkotajā pasākumā Popiela, par  ko 
viľiem liels paldies. Izdiskutēja jautājumus par skolas ēdināšanu, par mācību 
līdzekļu, proti, obligāto mācību burtnīcu lietderību, par apģērbu valkāšanas 
tradīcijām skolā, par to, ka vairāk uzmanības būtu jāpievērš audzēkľu labsajūtai 
skolā, ievērojot pieklājības normas un respektējot citus, par skolēnu konsultāciju 
organizēšanu, par klašu sapulcēm, par skolas iekšējo kārtības noteikumu 
pilnveidošanu un daudziem citiem jautājumiem.  
 Vecāku un skolas vadības tikšanās notika 7.februārī, kad vecāki paši 
nobaudīja skolas pusdienas un izrunāja neskaidros jautājumus. Par to informēsim 
nākamajā izdevumā. 

 Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece  
MARITA HORNA 

 

MAZIE APMEKLĒ  
PELDBASEINU 

Šogad priecīgu ziľu sagaidīja Pāvilostas vidusskolas 1. un 2. klases skolēni 
- viľiem reizi nedēļā būs iespēja braukt uz Liepājas olimpiskā centra peldbaseinu, lai 
apgūtu peldēšanas prasmes. 

Trešdienās brauc 2.klases skolēni, bet ceturtdienās - 1.klases skolēni. Lai 
gan līdzbraucējiem - skolotājām un vecākiem tās ir papildus rūpes un pacietīgs darbs, 
prieks par bērnu smaidiem un labo veikumu ir neatsverams. 

Vecāku un skolas vārdā vēlamies teikt lielu paldies pašvaldībai par šādu 
iespēju! 

Marita Kurčanova 
Pāvilostas vidusskolas vecāku komitejas priekšsēdētāja 

 

http://www.pavilostasvidusskola.lv/lv/foto-galerija-94819/page-984971:0#scrollToGallery:984971
http://www.pavilostasvidusskola.lv/lv/foto-galerija-94819/page-984971:0#scrollToGallery:984971


…gadi par tevi stāsta, 
gadi ar tevi runā un 
atmiņas pūrā sien… 

Jaunais gads uzľēmis gaitu. Senioru dzīvē 
pašreiz klusāks atpūtas brīdis. Laiks pārdomu 
brīţiem, pārtinot 2012.gada notikumu kamolīti. 

Gada sākumā saņēmām dāvanu no 
Borisa un Ināras Teterevu fonda. Iegādājāmies 
jaunas mēbeles pensionāru atpūtas istabai – galdus, 
krēslus, sekciju. Un ne tikai. Vēl datoru, fotoaparātu 
un radioaparātu. Līdz ar to pulciľu nodarbības varēja 
notikt patīkamā vidē. Pielietojumu guva arī 
fotoaparāts un dators. Ir iemūţināti daţādi mirkļi no 
ekskursijām, pensionāru atpūtas vakariem un 
līgošanas. Tie redzami datorā. Teterevu  fonda 
projekta ietvaros tika apmaksāti materiāli un lektoru 
atalgojums daţādām lekcijām, piemēram, 
dekupāţas nodarbībām, nezāļu un augu 
izmantošana veselīgā uzturā, zāļu tēju pielietošana 
pirts procedūrās. 

Mīļie pensionāri, no jūsu puses šīm 
nodarbībām bija mazs atbalsts. Līnijdeju pulciľam 
nesanāca dalībnieku.  

Bijām uzaicināti un piedalījāmies kā 
brīvprātīgie darbinieki republikas mēroga Teterevu 
fonda projektu noslēguma konferencē. 

Jāuzteic  rokdarbu pulciņa „Spundiņš” 
rokdarbnieces, kuras šogad svinēs 3 gadu 
jubileju. 

Dzīvē svarīgi būt aktīvam, nebūt 
vienaldzīgam. Protams, nepieciešama griba. 

Pēc Nacionālā teātra mūzikla „Tikai tā‖ 
apmeklējuma, mājup braucot, varēja spriest – mūsu 
pilsētas seniori mīl mūziku.   

Kaimiņu pilsētā Ventspilī  pagājušajā 
gadā bijām divas reizes. Vasaras ekskursijā 
apskatījām pilsētu. Tā skaisti sakopta, ziedi, ziedi, 
govju parāde, uz Lemberga hūtes briedis uzlēcis, 
mazbānītis, nedaudz laika atpūtai kuģītī un daudz 
kas cits.  Koncerts „Rudens roze‖  - sirdij tuvs 
humors, mīļas, pazīstamas dziesmas, patīkami 
izpildītāji.  

Uzņēmām ciemiņus un paši braucām 
ciemos. Katru gadu pensionāru atpūtas vakaru 
svinam pie draugiem -  Virgas pensionāriem un 
otrādi – Virga pie mums. Piedalījāmies Nīcas 
pensionāru jubilejas pasākumā. Bija interesanta 
pieredzes apmaiľa ar pensionāru grupu no Ķekavas. 

Ik gadu Jāľos katrs pansionāta iemītnieks 
saľem pa Jāľu zāļu vainagam. Netika aizmirsta 
mūsu bijusī padomes vadītāja Matilde Jakovļeva 
85.gadu jubilejā. 

Pats atbildīgākais darbs mums bija  
pensionāru atpūtas vakaru rīkošana.  

Mīļš paldies jums, pensionāri, par atbalstu, 
par piedalīšanos rīkotajos pasākumos! 

Šogad ir iecerēti vairāki jauni projekti. Vai 
sanāks? Ceram! 

Sirsnīgs paldies projektu vadītājai Vizmai 
Ģēģerei par palīdzību projektu sagatavošanā! 

Dzīvosim ar cerību rītdienu vērst labāku 
par vakardienu! Laimīgu 2013.gadu! 

Pensionāru padomes vārdā  
LŪCIJA MATROZE 
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22.01. notika mācību 
ekskursija 5., 6. klasēm kopā ar 
dabas zinību skolotāju Agritu 
Valkašu SIA ‖Pāvilostas 
komunālā uzľēmumā‖ ar mērķi  
izzināt uzľēmuma saimnieciskās 
darbības virzienus, kā tiek 
organizēts darbs, lai nodrošinātu 
piedāvātos pakalpojumus, par 
kurināmā veidiem, atjaunojamiem 
enerģijas resursiem. Īpaša 
uzmanība vērsta uz katlumājas 
un tās iekārtu darbību, darbinieku 
profesijām. Visus sagaidīja 
valdes loceklis Oskars Vērnieks.  
Ekskursantiem interesanta 
stāstījuma vadībā ātri aizsteidzās 
izzinošā mācību stunda. Paldies 
Oskaram Vērniekam par 
atsaucību un sadarbību ar 
Pāvilostas vidusskolu. 

 

Popgrupa dzied Lietuvā 
No 18. – 20.janvārim Kauľā notika VII Starptautiskais dziesmu festivāls "White 

Fiesta", kurā piedalījās Pāvilostas vidusskolas popgrupa – Anna Elīza Šēna, Kate 
Štokmane, Evita Lazukina, Andra Lanka, Evita Jakovļeva – kā arī bērni no Latvijas (Rīga, 
Salaspils), Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Pasākums notika mūzikas klubā "Combo". No rīta 
puses notika mēģinājums, bet pasākumam bija divas daļas - pirmā sākās 13:00 un otrā - 
15:30. Mēs uzstājāmies ap 17:25 - pavisam bija 72 dziesmas, katram dalībniekam 2 
dziesmas. Jaunākā grupā piedalījās ļoooooti daudz, mūsu - 13-19 gadiem - tikai 6 
dalībnieki – 3 solisti un 3 popgrupas. Visumā esam ļoti apmierināti, ka varējām piedalīties 
šajā festivālā. Guvām lielu pieredzi, piedaloties šāda mēroga festivālā. 

Liels paldies Pāvilostas vidusskolas direktorei Ainai Ansonei, dir. vietn. Maritai 
Rolmanei par atbalstu  finanšu meklējumos, kā arī bērnu vecākiem - gan par skatuves 
tērpiem, gan dzīvošanu viesnīcā. 

Vislielākais paldies mūsu šoferim Egonam Stankēvičam un mammai- 
līdzbraucējai Silvai Vārsbergai. 

Mūzikas skolotāja un popgrupas vadītāja  
DACE BUNKA 

 

Varbūt vēlies mācīties neklātienes 
vidusskolā? 

Pāvilostas vidusskola ir izvērtējusi aptaujas datus par vakarskolas 
nepieciešamību Pāvilostā, tāpēc ar 2013./2014. mācību gadu plānojam vispārējās vidējās 
izglītības apguvi piedāvāt apgūt arī neklātienē. Mācības galvenokārt balstās uz skolēnu 
individuālo darbu, skolu apmeklējot divas reizes nedēļā.  Aicinām visus interesentus 
pieteikties skolā līdz 2013. gada 1.maijam, zvanot skolas lietvedei pa tālruni- 63498388. 
Lūgums norādīt , kurā klasē vēlaties pieteikties. Iestājoties 10.klasē , nepieciešams 
dokuments par pamatizglītības apguvi, bet 11.un 12. klasē – liecība par iepriekšējās klases 
beigšanu.  Pēc iegūtās informācijas apkopošanas izvērtēsim klašu komplektēšanu. 

Informāciju (vārds, uzvārds, klase)  variet sūtīt arī uz skolas e-pastu: 
vidusskola@pavilosta.lv 
 

 

22.01. Skolā viesojās Alsungas vidusskolas pārstāvji, daloties pieredzē un gūstot 
jaunas idejas ēdināšanas jautājumos. 

23.01. 6.klasē konkurss saistībā ar notikumiem barikāţu laikā. 
25.01. 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē 

„Dzintariľš‖ noskatīties leļļu teātri „Lāčradzis‖. 

 

Elizabete Priedoliľa,  
Pāvilostas mākslas skolas 3.kurss. 



 

Ielūgums uz ģimeņu  
vakaru Vērgalē 8. martā 

Šai  zemei visvairāk ir vajadzīgs laimīgu pāru, 
Lai nenāktos dzimtas no rakstiem dzēst. 

Pēc kalendāra skatoties,  Starptautiskā ģimenes diena ir 15.maijs, bet mums šī 
diena ir 8.marts, ir un paliks kā ģimenes mīlestības diena, un šogad vēl sakrīt ar jaukajiem 
svētkiem mūsu sievietēm- Sieviešu dienu. Mums visiem vajag mīlestību, vajag sapľus, 
vajag draugus un radus, vajag mājas izjūtu, vajag mīļu glāstu.   

8.marta vakarā par sievietēm un mīlestību runās un dziedās Elita Veidemane un 
Aivars Brīze un priecāsimies par mūsu stiprajām ģimenēm, bet mīlestību izdejosim dejās 
kopā ar Arvi Kurmi un Raimondu Pabērzi. Un tas viss kopā pulcina Jūs, kas mīl un mīlēs, 
Vērgales kultūras namā 8.martā plkst. 20.00 uz ĢIMEŅU VAKARU- ,,Tu esi mana 
saule, mana zeme un gaiss, tu esi man viss uz šīs pasaules!’’ 

Dalības maksa Ls 5.00 (no personas). Lūgums pieteikties un samaksāt līdz 
1.martam pie Velgas (telefons 29189223) 

Mīļa atkalredzēšanās, smaidi, jauki apskāvieni, strauji deju pagriezieni, nedaudz 
smeldzes, bet daudz mīlestības un prieka!  Uz tikšanos 8.martā-Velga 
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17.FEBRUĀRĪ UZ KONCERTU  
 

IELŪDZ VARIS VĒTRA 

 
Vērgales kultūras namā svētdien, 

17.februārī, plkst.14.00 viesosies aktieris, 
komponists, dzejnieks un izpildītājs VARIS 
VĒTRA.    

Viľa dziesmas ir par mīlestību pret 
dzīvi un pasauli. Visa mūsu dzīve ir pilna 
brīnumiem. Dziesmas var palīdzēt tos saskatīt, 
un mēs tos varam ieraudzīt. Dziedātājs ir 
izdevis arī dziesmu albūmus - ,,Pārdodu vēju 
un zirgu vēl klāt‖ un 2012.gada nogalē „Viena 
mirkļa dēļ…‖ Viľa dziesmas ir romantikas un 
mīlestības pilnas. Koncerts varētu būt sirdsmīļš, 
jo dziedātājam ļoti svarīgi, lai veidotos labas 
attiecības ar skatītājiem.   

 
Pieaugušajiem ieeja koncertā Ls 

2.00, skolēniem 0.50.sant. Atnāksim, 
atbrauksim un pavadīsim daţas stundas 
kopā skaistu melodiju burvībā!   

Mūzika ienes cilvēka Dvēselē 
plašumu, garā - spēku un sirdī - maigumu un 
siltumu, prātā - gaismu un brīvību - teicis 
Pēteris Donovs. Vienkārši un skaisti vārdi. Jūs 
patiesi gaidot – Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga. 
 

IEPAZĪSTOT SEVI, TU IEPAZĪSTI VISU 
PASAULI 

2011.gada novembrī dziednieki Inese un Jurijs Milošus no Kuldīgas aicināja 
interesentus uz Vērgales kultūras namu, lai pastāstītu par apziľas paplašināšanu, par 
GAISMAS un MĪLESTĪBAS ceļu, par lietu apslēptajām pusēm. Viľi aicināja klātesošos 
palūkoties uz pasauli citādi, rast atbildes, kāpēc notiek tā un ne citādi.  
Pēc gada jau esošajām tēmām pievienojās vēl citas – septiľu staru izpausme pasaulē, ego 
un dvēseles attiecības, vārda spēks, enerģētiskā palīdzība daţādās dzīves situācijās un 
meditācija – ―Ceļš pie dvēseles‖. Tika aplūkoti numeroloģijas pamati, par kuriem ieskatu 
sniedza Ilona Kila.  

DIEVIŠĶĀS PATIESĪBAS MEKLĒTĀJI 
Cilvēka mūţs ir nepārtraukta mācīšanās. Mums rodas jautājumi, bet vai spējam 

saľemt arī visas atbildes? Tas ir atkarīgs arī no katra attīstības līmeľa vai evolūcijas 
pakāpes, gan arī no ticības Dievam. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko uzdodam katrs 
pats sev: ―Vai man ir svarīgi saprast - kāpēc mana dzīve ir tāda, kāpēc ar mani notiek tā un 
ne citādi?‖  

Bet kas pateiks atbildi? Atbildi vislabāk varam atrast paši – mācoties, analizējot, arī 
kļūdoties un daloties savā pieredzē ar sev līdzīgiem. Atbildes meklēšana ir garš, interesants 
un aizraujošs ceļojums. 

  Turpinājums 22.lpp. 

 
. 

Jauniešu istaba 
Pāvilostā 

Kopš 17.janvāra atsākušās jauniešu 
tikšanās Pāvilostas novada Jauniešu istabā 
Stadiona ielā 6 (ieeja no Krama). Pagaidām 
pulcējamies katru pirmdienu pēcpusdienās. 
Esam izvirzījuši galvenos darbības virzienus: 
pieteikumu veidošana dalībai daţādos projektos 
finanšu piesaistei, semināru apmeklēšana par 
projektu rakstīšanu, sadarbības veidošana ar 
pašvaldības iestādēm, daţādas aktivitātes.  
Veicām aptauju par brīvā laika pavadīšanas 
iespējām Pāvilostā un apkārtnē dzīvojošiem 
jauniešiem. Secinājām – stipri ierobeţoti 
piedalīties vakara nodarbībās ir apkārtnē 
dzīvojošiem jauniešiem. Uzzinājām, kādas ir 
vēlmes, ko gribētu iemācīties, kur piedalīties. Šo 
informāciju izmantosim projektu pieteikumu 
rakstīšanā, aktivitāšu organizēšanā.  

Biedrības „ No idejas līdz attīstībai‖ vadītāja  
INTA VĪGANTE 

 

 
 

16.martā plkst.20.00  
Ziemupes TN groziņvakars 

„Pie ģimenes pavarda” Nr. 31 

 
Līdzi ľemiet nelielu dāvaniľu ar vēlējumu.  

Dalība Ls 6.00 no ģimenes. Spēlēs Edgars no Kuldīgas. 
 Pieteikties līdz 11.03 Ziemupes bibliotēkā, vai zvanot 29437166, 

 634 53554  
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viss jaunais, līdz šim nezināmais – ģērbšanās ģērbtuvēs, dušošanās, 
gaiteľi kā labirinti, lielais, siltais baseins, treneris, papildaprīkojums. Ar 
katru nodarbības reizi mazie peldētāji kļūst patstāvīgāki un prot par sevi 
parūpēties arvien labāk.  

Bērni ar sajūsmu atstāsta baseinā piedzīvoto un lepojas ar 
jaunapgūtajām prasmēm:  

„Mums patīk „pūst burbuļus‖, peldēt uz muguras, aizturēt elpu, 
galvu bāzt ūdenī, sacensties, kurš ilgāk izturēs zem ūdens, peldēt ar 
„nūdeli‖, taisīt zem ūdens tiltiľus un līst tiem cauri, attēlot zvaigznītes un 
muciľas, peldēt pa īstam, kā arī brīvais laiks, kad katrs var darīt ko grib!‖  

Bērnu un viľu vecāku vārdā gribam pateikt lielu paldies 
Pāvilostas novada pašvaldībai par šo lielisko dāvanu, jo katrs no mums 
apzinās tās lietderību!  

Vērgales pamatskolas 1. un 2.klases audzinātājas  
INESE RAZMA un GUNTA LIMBERGA 

 

Deju kolektīvs ,,Vērgalīte”  ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem 
Jaunais 2013.gads vidējās paaudzes deju kolektīvam ,,Vērgalīte” sācies ar patīkamu jaunumu - pateicoties Pāvilostas 

pašvaldības projekta konkursā iegūtam finansējumam, esam tikuši pie jaunām mēģinājumu jakām. Jakas ir vienādas visiem kolektīva 
dalībniekiem ar izšūtu mūsu kolektīva logo un Pāvilostas novada nosaukumu. 

 
Vidējās paaudzes deju kolektīva ,,Vērgalīte‖ šīs sezonas galvenais mērķis ir dalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, kuri 
notiks Rīgā no 2013.gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam.  Pašlaik notiek aktīvs darbs pie repertuāra apgūšanas, lai 27.aprīlī Nīcā ţūrijai rādītu savu gatavību 
piedalīties Deju svētku lieluzvedumā ,,Tēvu laipas‖. Piedaloties Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kolektīvs rada iespaidu par sevi ne tikai 
koncertu un gājiena laikā, bet arī kopmēģinājumu laikā, kuros vienlaicīgi piedalās ap 15 000 dejotāju no visas Latvijas un ārvalstīm. Daļa no šī 
iespaida ir  kolektīva vizuālais tēls, proti, vienots mēģinājumu tērps visiem kolektīva dejotājiem, kuri no praktiskās puses arī atvieglo virsvadītāju  
darbu mēģinājumos. Esam pateicīgi Pāvilostas pašvaldībai par iespēju iegādāties vienotu mēģinājumu tērpu, lai godam pārstāvētu Pāvilostas  
novadu  lielajos svētkos. 

INETA BRENSONE 
 

VPDK ,,Vērgalīte‖ dejotāji. Foto: 
 

 Vecā gada nogalē Vērgales pamatskolas 1. un 2.klases 
skolēni saņēma lielisku dāvanu no mūsu pašvaldības – peldēt 
apmācību Liepājas Olimpiskā centra peldbaseinā, zinošu treneru 
vadībā.   

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, pusgada garumā. Skolēnu 
vecāki bija pārsteigti un pateicīgi, ka viľu bērni šo iespēju var izmantot bez 
maksas (transportu un nodarbības apmaksā pašvaldība). Bērni šo ziľu 
uzľēma ar lielu sajūsmu, jo kuram gan nepatīk šajā aukstajā, saltajā ziemas 
laikā peldēties siltā baseinā. 

Pirmo nodarbību skolēni gaidīja ar lielu nepacietību, jo šāda veida 
pasākums katram bija jaunums. Rīts sākās neparasti. Ieejot klasēs, mums, 
skolotājām, bija jānoskatās peldcepuru modes skate, jo ikviens gribēja 
izrādīt savus peldēšanas piederumus.  

Olimpiskajā centrā mūs sagaidīja laipna administratore un trenere, 

kas iepazīstināja ar turpmākā gaitu. Bērnu uzmanību piesaistīja  

Jauka dāvana, 2013.gadu uzsākot! 
 

V
P

D
K

 ,,
V

ēr
ga

līt
e‖

 d
ej

ot
āj

i, 
F

ot
o:

 M
ār

is
 A

liš
au

sk
is

. 

 

Mēs, kādu ceļa posmu nogājuši šajā virzienā, redzam lietas 
citādā gaismā un piedāvājam savu skatījumu, savas un Skolotāju dotās 
zināšanas. Ar sirds mīlestību  dalīsimies savā pieredzē, atziľās par 
izlasītu grāmatu, meklēsim kopīgi risinājumus, un atbilde atnāks, atnāks 
katram savā laikā. Mācīsimies sajust savu iekšējos spēku, mīlestību un 
sirds gudrību meditācijās. 

―Brīţiem man jābūt klusam, jo tikai tā varu zināt mazliet 
vairāk, spriest mazliet viedāk, kļūt mazliet pilnīgāks un sasniegt Dievu 
mazliet ātrāk.― /Šrī Činmojs/ 

Aicinām uz tikšanos 9.februārī plkst.10 Vērgales kultūras 
namā. 

ILONA KILA, INESE un JURIJS MILOŠUS 

 

Turpinājums no 21.lpp. 

Kas ir cilvēks pēc savas būtības, ar ko atšķiras cilvēciskie 
mērķi no Dievišķajiem mērķiem? Aicinām paskatīties uz savu dzīvi caur 
skaitļiem. Kas slēpjas šajos skaitļos? Tas ir liels spēks, un numeroloģija 
noskaidro ne vien skaitļu enerģiju, bet arī mūsu kopš dzimšanas 
iemantoto potenciālu. 

Šis laikmets atnācis ar savu bagāţu – lielākiem kontrastiem, 
izzināšanas iespējām, lai modinātu cilvēku apziľu, ar lielu garīgo 
zināšanu klāstu. Kā neapjukt reizēm tik pretrunīgajos piedāvājumos?  
Ja arī tev ir pienācis šis brīdis, tad vari satikties ar līdzīgām domām 
nodarbinātiem cilvēkiem, vari iet šo gaismas un mīlestības apziľas 
paplašināšanas ceļu kopā ar mums.  
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Jaunais gads Saraiķu bibliotēkā 
7.janvārī Saraiķu bibliotēkā notika pasākums jaunākās 

paaudzes lasītājiem „Nāk jaunais gads ar jauniem sapņiem”.  
Pārrunājām 2012.gada notikumus bibliotēkā, spriedām par 

darbiem šajā gadā, aplūkojām jaunās grāmatas un spēlējām spēles. 
Notika arī jautrā modes skate.  

2. FEBRUĀRIS - SVEČU DIENA 
Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par sveču 

mēnesi. Sveču diena saukta arī par Ziemas Māras dienu; tāpat 
par Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja vai Govju dienu. Sveču 
diena iezīmē ziemas vidu.  

 
Viens no svarīgākajiem darbiem šajā dienā – sveču liešana, 

jo ticēja, ka tieši Sveču dienā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas 
vistaupīgāk. Tam bija jābūt ļoti jautram pasākumam, jo tad, ja lējējs 
bijis dusmīgs, sveces degot ar tumšu liesmu, sprakšķot. 
  Saraiķu bibliotēkā 2.februāra pēcpusdiena bija jautra un sveces 
sanāca gana gaišas un krāsainas... 

INGUNA KOPŠTĀLE 
 

Bērnu ţūrija noslēgusi darbu 

 
Foto no „Kursas Laika‖ arhīva. 

 

17.janvārī Vērgales pamatskolā notika tradicionālais Bērnu 
ţūrijas nakts pasākums, šoreiz ar nakšņošanu skolā. 

Pasākuma gaitā notika daţādas aktivitātes – konkurss, radošo 
darbu veidošana, daţādi spēļu uzdevumi, saistīti ar grāmatu nosaukumiem, 
diskotēka, anekdošu un interesantu gadījumu no dzīves stāstīšana. 
Pasākumā piedalījās 31 bērns, bet kopumā bērnu ţūrijā startē 51 
dalībnieks, no kuriem 3 ir vecāki. Šogad pirmo reizi bija iespēja piedalīties 
vecāku un vecvecāku ţūrijā.  

Nākamais pasākums plānots vasarā kopā ar Cīravas pagasta 
bibliotēkas Bērnu ţūrijas dalībniekiem.  

Skolotāja Iveta Vanaga dalībnieku vārdā saka paldies Edvīnam 
GAUSMANIM par ugunskura vietu un kurināšanu, viesu namam „LAIKAS‖ 
un Vērgales bērnudārzam par matračiem un kolēģiem Vērgales pamatskolā 
par atbalstu un sapratni.  

VITA BRAŢE 
 
 
 Ziemupniekiem  par Ziemupes 

centra ošiem 

 
„Ziemupes pili‖, jeb Villu Diāna.  To vietā mēs varētu iestādīt jaunus 
kociľus. Negribas pieľemt šādu lēmumu, neapsprieţoties ar jums, 
Ziemupes iedzīvotāji, jo  šie koki ir vairāku paaudţu liecinieki.  

Otrs variants. Atstājam pagaidām kā ir, ļaujot tiem stāvēt līdz 
krišanai, tad vien jāapzinās, ka lielākam zaram lūstot, vai tiem reiz gāţoties, 
var nodarīt kādu skādi.  

Tādēļ lūdzam Jūs izteikt savus priekšlikumus, pārdomas, 
pretenzijas jau februārī, grieţoties pie Jāľa Vitrupa – 29183648 vai 
Skaidrītes, Dainas Ziemupes bibliotēkā, zvanot 634 53554, Dainai – 
29437166, Skaidrītei – 26128414. 

DAINA VĪTOLA 
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Ziemupes centra 
labiekārtošana, sakopšana ir 
nebeidzams process. 2012 
gadā iztīrījām dīķi, izzāģējām 
dīķa malu, iestādījām mazo 
eglīti. Pirms tam atjaunojām 
zālāju, uzstādījām 
apgaismojumu,  sastādījām 
jaunas liepiľas. Darbu netrūkst 
arī šim gadam- jāizlīdzina no 
dīķa izvestās  zemes, jāiesēj 
zālājs utt. 

Ir priekšlikums 
nozāģēt vecos, tikpat kā 
nokaltušos ošus un bērzu, kuri 
aug labajā ceļa malā, skatoties 

no tilta uz bijušo skolu, tagadējo 

Satiekas vēsture un tagadne 
20.janvāra pēcpusdienā Vērgales kultūras namā ieradās 

cilvēki, kas mīl teātri un atbalsta kultūru.   
Taču pirms izrādes ar svecīšu liesmiľām un muzeja 

vadītājas Mirdzas Sīpolas nelielu atmiľas stāstu sākās piemiľas 
brīdis , kas bija veltīts barikāţu atceres dienai. M. Sīpola stāstīja par 
notikumiem un pieredzēto Rīgā 1991.gada janvārī un novēlēja mums 
visiem turēties kopā un nešķelties . Un tad sekoja Kazdangas 
amatierteātra izrāde ,,Vienkārši- dzīve’’. Un tā tiešām bija izrāde par 
dzīvi, kādu dzīvo liels daudzums ģimeľu Latvijā. Māte -pelna naudu 
Anglijā un sūta naudu uz Latviju, sazināšanās līdzeklis - telefons. 
Vecmāmiľa rūpējas par dēlu un mazbērniem, savu dzīvi atstājot otrā 
plānā. 

Taču pēc trīs gadu prombūtnes visa ģimene Ziemassvētkos 
ir atkal kopā un uz palikšanu. Spraigs siţets, daudzi gados jauni 
dziedoši un dejojoši aktieri, gaismas efekti un laba mūzika, dabisks 
humors lika mums, skatītājiem, gan smieties, gan padomāt. Paldies 
Kazdangas aktieriem par izrādi! Paldies kuplajam skatītāju pulkam no 
Saraiķiem ar Ingūnu priekšgalā, skatītājiem no Vērgales un 
Pāvilostas, Ploces un Bebes un Liepājas. Paldies Laimonim Silam un 
Mārītei Švītiľai par darbiľu, šoferiem Edgaram un Rolandam par 
aktieru un skatītāju atvešanu un aizvešanu. Paldies visiem, ka bijāt 
kopā ar mani!    

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA 

 



 

 

 

MŪŢĪBĀ 
Sakas pagasts 
Haralds Kārlis PODZIŅŠ (11.11.1937.- 28.01.2013.) 
Anete OZOLIŅA (24.01.1923.- 07.02.2013.) 
Vērgales pagasts 
Jurijs  PILIPS   (05.05.1950.- 02.02.2013.) 
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PATEICĪBAS 
Ir ļoti patīkama sajūta, kad saľem 

Ziemassvētku dāvanas- negaidītas un no sirds! 
Mēs tādas saľēmām! No visas sirds paldies 
Kristīnei un Evai BROKĀM un Tatjanai 
GŪTMANEI par jauko pārsteigumu! 

Liels PALDIES Gunitai un Oskaram 
VĒRNIEKIEM, Eduardam BIELIM, Modrim 
KRUGAM, Ainaram MESĽIKOVAM, Kasparam  

ŠĶILAM, BRIDĀNAM un pārējiem, kas palīdzēja uznest klavieres. 
  Sirsnīgi pateicamies SANIJA UN DZINTRA DEVIŅA 

 

Pāvilostas Mūzikas skola izsaka lielu paldies Lidijai Annai 
KLEINŠMITEI par dāvināto akordeonu, kas lietderīgi tiks izmantots, spēlējot 
tautas mūzikas ansamblī. No sirds pateicamies par dāvinājumu!  

INGA ŠNORE 
 

MĪĻŠ  PALDIES  pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš‖  bērnu 
grupas „Taurenītis‖ skolotājai  RITAI PENCEI par sirsnību un atbalstu. 

BIRUTA STRAUTIŅA 
 

Liels paldies KRISTĪNEI SKUDRAI, IVETAI ARĀJAI, LAILAI 
PRIEDOLAI  par skolas virtuvei dāvinātajiem dārzeľiem, kas bagātinājuši 
skolēnu pusdienas. 

Pāvilostas vidusskolas virtuves vadītāja INITA SPRŪDE 
 

ATVAINOŠANĀS! 

 
 

DZĪVES BRĪŢOS 
Virs galvas mākoņi,  
zem kājām zeme balta, 
un balta sarma koku zaros krīt. 
Lai baltas atmiņas un domas baltas, 
un balti sapņi būtu arī rīt! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī 
dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –  
Veru BULVĀNI – 98 Zofiju PAURI – 92 
Sofju KONOVALOVU – 94 Reţiju ŠEFERI – 86  
Jāni REINI – 85  Arnoldu MATROZI – 80 
Lidiju ĀBOLIĽU – 85 Annu RAĢELI - 75 
Ausmu NIEDRU – 84 Mirdzu JANSONI - 75 
Lidiju GRĪNIĽU – 84 Ausmu LAUGALI - 75 
Ilonu NEIMANI – 84 Dzintru ARĀJUMU - 65 
Lūciju GIRGENSONI – 83  Brigitu KURČANOVU - 65 
Lūciju PUTNU - 82   Ludi SKUDRU - 65 
Līviju ĀDAMSONI – 82  Sarmīti CĀBELI - 60 
Valiju GUSEVU - 81  Litu CEBRI – 60 

Andri BAUMANI, Imantu KOKAINI, Mārtiľu VĪKSNI, Aldi 
BŪMERTU, Ritvaru PUTNU, Dzintaru CEBRI, Gintu PODZIĽU, 
Maritu KURČANOVU, Arvi VASKOPU, Daci BEIHMANI, Ritu 
KREICBERGU, Kitiju KRUGU, Kristu MOŢENOVU! 

Pilngadnieku – Tinro ĶEIRI! 
 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās februārī 
dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus –  
Almu SIMSONI – 92  Veltu GLEZERI – 80  
Vilmu Mirdzu MAGONI – 86  Vaidu SKRUNDENIECI – 80  
Rozāliju PUTRU – 86  Nadeţdu DUNKERI – 75  
Katrīnu JĒKABSONI – 84  Aksentiju BETHERU – 75  
Līnu Veltu PRIČINU – 81  Skaidrīti GULBI – 70  
Lidiju PETKUS – 80  Valdi MIZĒNU – 65  

Vitoldu ZVERBULI, Simonu AGULI, Uģi FINSTERU, Evu 
MAHTI, Līgu BUNKU, Aigu TOMAŠEVSKU, Gundaru GULBI, Alisi 
JĒKABSONI!  

Pilngadnieku – Armandu KLEINŠITU! 
 

SLUDINĀJUMI 
DARBA PIEDĀVĀJUMS. Pāvilostas novada pašvaldība aicina 

pieteikties uz brīvo darba vietu – pašvaldības policijas kārtībnieks Vērgales 
pagastā. Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām:  
1) ir pilngadīgs Latvijas pilsonis; 2) nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu — 
neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noľemšanas; 3) nav notiesāts par tīšu 
noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; 4) nav saukts pie kriminālatbildības 
par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izľemot gadījumu, kad persona ir 
saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša 
pamata; 5) ir ieguvis vismaz vidējo izglītību; 6) ir ieguvis B kategorijas 
autovadītāja tiesības. 

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes 
termiľu 3 mēnešus. Pretendenta atlases nosacījumi- dokumentu izpēte. 
Pieteikumus, uzrādot izglītību apliecinošu dokumentu, lūdzam līdz 2013. gada 
20.februārim iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, kancelejas vadītājai. 
Pieteikumā lūdzam norādīt autovadītāja stāţu un iepriekšējās darba vietas. 
    Uzziľas pa tālruni 26566055. 

 

VEICU JEBKĀDUS DZĪVOKĻA REMONTDARBUS PAR 
SAPRĀTĪGĀM CENĀM. tel.22489317 

 

PĒRKAM MEŢUS ĪPAŠUMĀ – pieaugušus, briestaudzes, var 
izstrādātus un kopā ar lauksaimniecības zemi. Palīdzam nokārtot īpašuma 
tiesības. Korekta samaksa. Interesē īpašums Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē. Tālr. 
29621515 vai zonda.ipasums@gmail.com 

 

Dāvinu lielu zelta stīgu (telpaugs). Zvanīt 63490863; 
 

Aicinu atsaukties cilvēkus, kuriem ir fotogrāfijas no dzelzsceļa 
Liepāja - Ventspils (dzelzsceļa strādnieki, stacijas, vilciens). Pret nelielu 
samaksu vai pārfotogrāfēšanai. Jānis - tel.20239965 
 

No sirds atvainojos Ievai 
Matisonei par iepriekšējā informatīvajā 
izdevumā radušos kļūdu un nepareizu 
autora norādīšanu zem zīmējuma. 
Informatīvā izdevuma vārdā – M.TUMPELE 

 

 

ZINĀŠANAI 
Juriste Argita JAUNSLEINE iedzīvotājus pieľems šā gada 20.februārī 

plkst. 10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, Vērgales pagasta pārvaldē ar 
iepriekšēju pieteikšanos pie pagasta pārvaldes vadītājas 63490836, 29363898. 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 
18.februārī. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 
63490739. 
 

Reliģiskās ziņas 
Sakaslejas ev.lut.draudzē dievkalpojumi turpmāk 

notiks -  mēneša 2.svēdienā plkst.11.00, mēneša 4.svēdienā 
plkst.13.00. Mēneša 3.sestdienā bībeles stundas draudzes mājā. 

Būsiet gaidīts ikviens, kurš vēlas padziļināti izprast 
Svētos Rakstus. Jūs gaidīs māc. E.Lazdāns. 

 
 
 
 

SVEICAM 
Līvu BENETI un  

Jāni KUBLAČOVU kāzu dienā! 
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