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Lai mirklis kļūst  
par mūžību 

„Ik brīdi, ko vadi svešā zemē,  
piemini Latvijas vasaru! Viņa sākās  
ar liepu ziedēšanu un meža zemeņu  
sārtumu un izskanēja ar viršu  
mēļumu. Ar bišu dziesmu tā nāca  
un aizgāja, pati silta un zeltaina, kā medus 
piesūkusies. Latvijas vasaras nakts! Tā daudz 
neatšķīrās no dienas, tik gaiša tā bija. Vai tu nejuti 
vasaras krēslas stundās staigājam pa Latvijas ārēm 
pašu Dievu, pelēku mēteli, zīļu jostu? Atceries, ka 
Latvijas vasaras beigu cienastā arvien tev bija galdā 
smaržīgā jaunu rudzu maize, kas tik tīkami garšoja ar 
svaigu sviestu, piestrebjot paniņas.” Tā vislatviskākais 
latviešu rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš rakstījis par 
Latvijas vasaru, atrodoties bēgļu gaitās. Darbs nodēvēts 
par himnu mūsu zemei. Kalendārā skatoties, vasara 
savu ceļu pie mums sāk jūnijā, bet daudzkārt dabā tā pa 
īstam tā atnāk tikai jūlijā. Šis gads varētu būt 
izņēmums, kad jau pirms Jāņiem mūsu dzīves kokteiļa 
glāzei dāsni kāds piebēris darbīguma, aktivitātes un 
saules vitamīnu devu. Ziediem laiks mazliet tā kā 
sajucis, tie kaut kur steidzas un nozied, mūsu apbrīnu 
nesagaidījuši. Jau spraigi savas gaitas pļavās uzsākuši 
zāles pļāvēji, ar viegli atpazīstamu skaņu. Mūsdienu 
tehnikas brīnumus par katru cenu cenšas pārspēt 
grieze, kura vientuļa pļauj zāli agrās rīta stundās. 
Griezes piedziedātās pļavas ir tīras un bagātas ar 
dažnedažādiem augiem. Šis ir īstais laiks, lai sāktu 
ievākt zāļu tējas, kuras tumšos rudens un ziemas 
vakarus darīs gaišākus, un varēsim tīksmināties pie 
smaržīgas tējas tases. Ārstniecības augu pazinēji iesaka 
tējas vākt jaunā mēnesī. Tad nu šobrīd vēl tikai 
jāpagaida, lai pie debesīm nodziest pilnmēness 
uzkrītoši spožā ripa, un process var sākties. Ja tā labi 
ieskatās, tad mums tepat līdzās ir tāda pārpilnība! Kādu 
brīdi aizmirsti, bet atkal godā celti, mūsu pļavās aug 
rasaskrēsliņi, pelašķi, ķimenes, madaras, rudzupuķes... 
Pēdējās gan neiesaka vākt tādos laukos, kur labība 
miglota. Lietošanai nederēs arī augi, kuri atrodas pie 
putekļu vērpetēs ieskautiem ceļiem, kaut arī tos būtu 
noskalojis bagātīgs vasaras lietus. Lai siena smarža dod 
iedvesmu darbiem! Nepaies ne tik ilgs laiks, kad vārpas 
jau klusi sačukstēsies vējā par to, ko skaļi negribas 
runāt. Par to, ka jāmēģina notvert vasaru aiz raibās 
kleitas malas, jo klusi un viltīgi jau iztālēm klāt zogas 
rudens. Taču šobrīd, šajā viskrāšņākajā laikā, lai katrs 
gaismas un saules mirklis kļūst par mūžību!   

VITA BRAŽE 
 

 

Zvejnieku svētku programma 
Pāvilostā 2013.gada 13.jūlijā 

10:00 Pāvilostas liedags   
Pludmales volejbols, futbols   
11:00 Pāvilostas kapsēta 
Piemiľas brīdis pie piemiľas  
akmens Jūrniekiem un zvejniekiem,  
kuru kaps jūras dzelmē 
Pāvilostas liedags   
14:00 Grupas “MUSIQQ''  
(Emīls Balceris, Marats Ogļezľevs) koncerts 
14:30 Kuģu parāde 
15:00 Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana 
Sporta aktivitātes zvejnieku stilā - virves vilkšana, riľķa mešana, žļurk-
žļark skrējiens zābakos  
Upesmuižas parka estrāde 
19:00 Jūras valdnieka un  Zanes Kugrēnas deju studijas apsveikums 
Zvejnieku svētkos 
19:30 Grupas ,,Dzelzs vilks” koncerts  
21:00 Zaļumballe kopā ar grupām „Kantoris 04” un „PIEMARE” 
24:00 Svētku salūts 

Ieeja uz pasākumu Upesmuiţas parkā: Ls 3,00, 
pensionāriem Ls 2,00, bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem 
/uzrādot to apliecinošu dokumentu/ - bez maksas 

 Zvejnieku svētku tirdziņš   

 SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas  

 Vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru (no ostas) 

 Pāvilostas pilsētas stadionā - autostāvvietas un vietas telšu 
pilsētiľai 

Pasākumu organizē: Pāvilostas novada pašvaldība, 
kontaktpersona- Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja Silva Vārsberga, 
tālr.Nr.29366112, e-pasts: silva.varsberga@pavilosta.lv; 
silva_v@inbox.lv Zvejnieku svētku tirdzniecība - informācija 
tirgotājiem pa tālr.Nr.63484562 
 

Uzaicinājums!! 
Pieteikties biļešu tirgotājus Zvejnieku svētkos Pāvilostā 

Upesmuiţas parkā 2013.gada 13.jūlijā, zvanot pa tālr.29366112. 
 
 
 
 
IZDEVUMĀ LASIET: 

 

 Aicina pieteikties - 4.,5. lpp. 
 Kultūras pasākumu plāns vasarā - 14., 

15.,  
17., 18.lpp. 
 Informācija lauksaimniekiem - 12.lpp. 

Nākamais izdevums iznāks septembrī. 

 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=marats%20og%C4%BCez%C5%86evs&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Flv.wikipedia.org%2Fwiki%2FMarats_Og%25C4%25BCez%25C5%2586evs&ei=ZRzUUZTAO-qK4gSQw4CYBA&usg=AFQjCNEjiuUVBNkEiHqykFdxoSVFQ0Pajg&bvm=bv.48705608,d.bGE
mailto:silva.varsberga@pavilosta.lv
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DOMES ZIĽAS 

19.jūnijā notika jaunievēlētās Pāvilostas novada domes pirmā sēde. Tajā 
piedalījās visi deviľi deputāti.   

 
Pāvilostas novada domes deputāti. Pirmajā rindā no kreisās: Ēriks Erleckis, Arta 

Bunka, Jānis Vitrups, Vita Cielava, otrajā rindā no kreisās: Gatis Brēdiķis, Gints Juriks, Uldis 
Kristapsons, Andris Zaļkalns, Aldis Barsukovs. Foto: Aija Ozoliľa. 

 
Sākumā sēdes vadītāja - novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

Gunita Vērniece iepazīstināja ar domes sēdes darba kārtību, kurā ir divi izskatāmie 
jautājumi. 
1. Izveidoja balsu skaitīšanas komisiju novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 
trīs cilvēku sastāvā -  Liene Vaškus, Inguna Blaubārde, Daiga Enkuzena. 
2. Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Deputāts Jānis Vitrups no vēlētāju 
apvienības „Mēs savam novadam‖ par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 
amatam izvirza deputātu Uldi Kristapsonu. Deputāte Arta Bunka no vēlētāju 
apvienības „Vienoti novada attīstībai‖ par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 
amatam izvirza deputātu Ēriku Erlecki.  

Kandidāts Uldis Kristapsons ir ieguvis šādu balsu sadalījumu: par 7 balsis: 
Aldis Barsukovs, Gatis Brēdiķis, Vita Cielava, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Jānis 
Vitrups, Andris Zaļkalns, pret 2 balsis: Arta Bunka, Ēriks Erleckis.  

Kandidāts Ēriks Erleckis ir ieguvis šādu balsu sadalījumu: par 2 balsis: 
Arta Bunka, Ēriks Erleckis,  pret 7 balsis: Aldis Barsukovs, Gatis Brēdiķis, Vita 
Cielava, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups, Andris Zaļkalns. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 19.panta trešo un ceturto daļu, 
21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.panta ceturto daļu, balsu skaitīšanas 
rezultātiem, Pāvilostas novada domei atklāti vārdiski balsojot, par Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāju ir ievēlēts Uldis Kristapsons. 

Sēdes vadīšanu pārľem Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons un ierosina izskatīt trīs jautājumus.  
1. Novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. Domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam 
izvirza deputātu Jāni Vitrupu, kuru vienbalsīgi ievēl par Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku.  
2. Novada domes komiteju izveidošana un locekļu ievēlēšana. Deputāti 
vienbalsīgi nolemj izveidot:  
1) Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā -  Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups, Vita 
Cielava, Ēriks Erleckis, Gatis Brēdiķis; 
2) Sociālo jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā -  Arta Bunka, Jānis Vitrups, Andris 
Zaļkalns; 
3) Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā - Aldis 
Barsukovs, Gatis Brēdiķis, Gints Juriks; 
4) Attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 
jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā - Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Andris Zaļkalns. 
3. Nolemj izsludināt konkursu uz Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektora amatu.  
Komiteju sēdēs deputāti ievēlēja komiteju vadītājus: Finanšu komiteju vadīs 
U.Kristapsons, Sociālo jautājumu komiteju – J.Vitrups, Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā - Gints Juriks. Attīstības, lauksaimniecības, 
meţsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteju - Andris 
Zaļkalns. 
 

27.jūnijā notika jaunā sasaukuma otrā sēde, kurā 
izskatīja 31 darba kārtības jautājumu. Sēdē darba dēļ 
nepiedalījās  deputāti Vita Cielava un Gints Juriks. 
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada 
saistošos noteikumus Nr. 4 „Pāvilostas novada pašvaldības 
nolikums‖ (skat.6.lpp). Spēku zaudē Pāvilostas novada 
pašvaldības 2009.gada 01.jūlija saistošie noteikumi Nr. 1. 

Deputāti pieľēma lēmumu lūgt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai sniegt atļauju Pāvilostas pilsētai 
un Sakas pagastam izveidot kopīgu pārvaldi Pāvilostas pilsētā. 

Balsojumā PRET bija A.Bunka, ATTURĒJĀS – Ē.Erleckis. 
Dome lēmumu pieľēma, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldību budţetiem‖  28.pantu,  kas nosaka, ka 
pašvaldības dome nodrošina līdzekļu racionālu izlietošanu, 
ľemot vērā iedzīvotāju skaitu, pagasta pārvaldes noslogotību, 
kas redzama statistiskos pārskatos par saľemtiem un 
nosūtītiem dokumentiem, kā arī par sagatavotajiem 
rīkojumu dokumentiem. Atbilstoši likuma ―Par pašvaldībām― 
normām, Pāvilostas novada dome ir izsludinājusi pieteikšanos 
uz vakanto izpilddirektora štata vietu. 

Šobrīd Sakas pagasta pārvaldē strādā pagasta 
pārvaldes vadītāja, zemes lietu speciāliste  un lauku 
attīstības konsultante, kā arī Pāvilostas novada sociālā 
dienesta sociālā darbiniece  un darbojas Sakas bibliotēka.  
Pēc atļaujas saľemšanas par pārvalţu apvienošanu tur 
turpinās strādāt zemes lietu speciāliste un lauku attīstības 
konsultante, kā arī Pāvilostas novada sociālā dienesta sociālā 
darbiniece. Apmeklētājiem būs pieejama Sakas bibliotēka. 

Attālums no Sakas pagasta pārvaldes līdz Pāvilostas 
novada pašvaldības administrācijas ēkai ir aptuveni 4 km. 
Faktiski Pāvilostas pilsēta atrodas pašā pagasta centrā. Šobrīd 
Sakas pagasta iedzīvotāji no Labraga, Ulmales, Strantes, 
Rīvām, lai nokļūtu Sakas pagasta pārvaldē, mēro pat tālāku 
ceļu un brauc garām Pāvilostas pilsētai. 
2. Papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štatu saraksta 
pašvaldības sadaļu ar štata vienībām -  izpilddirektors ar darba 
algu Ls 650,00 mēnesī un Sociālā dienesta automobiļa vadītājs 
ar atalgojumu Ls 1,73 stundā. Finansējumu, kas nepieciešams 
sakarā ar jaunas štata vietas izveidošanu Pāvilostas novada 
sociālajā dienestā nolēma piešķirt no pašvaldības budţeta 
līdzekļiem. 
3. Apstiprināja atklāta konkursa nolikumu uz Pāvilostas 
novada domes izpilddirektora amata vietu un izveidoja 
konkursa komisiju Pāvilostas novada domes izpilddirektora 
amata pretendentu izvērtēšanai,  apstiprinot to šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs - Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, komisijas locekļi-Andris 
Zaļkalns, Gatis Brēdiķis. 
4. Nenoteica domes deputātam Ērikam Erleckim atlīdzību par 
piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu 
deputāta pienākumu pildīšanu, sākot ar lēmuma pieľemšanas 
brīdi, uz periodu, kamēr ir piešķirts bezdarbnieka statuss. 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.pantu, Ēriks Erleckis lēmuma 
pieņemšanā nepiedalījās. 
5. Par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvi dalībai 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē deleģēja 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju U.Kristapsonu kā 
pastāvīgo locekli un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku Jāni Vitrupu kā aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot 
Padomes pastāvīgo locekli tā prombūtnes laikā ar 
balsstiesībām. 
6. Noteica Pāvilostas novada sociālā dienesta automašīnai 
VW LT28 degvielas patēriľa normu: vasaras mēnešos - 11,8 
litri uz 100 km; ziemas mēnešos - 12,9 litri uz 100 km; gadā – 
750 litri. 

Turpinājums 3.lpp. 
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7. Neatbalstīja biedrības „Kreisie Patrioti‖ priekšlikumu par valsts 
nodevas atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma apliecināšanu 
Pāvilostas novada bāriľtiesā. 
8. Atļāva SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums‖ pārdot šādus 
bilancē esošos pamatlīdzekļus: Traktoru T-40AM, reģistrācijas Nr. T847LA, 
atlikusī vērtība Ls 715,00; Frontālo iekrāvēju KUN 0,8, atlikusī vērtība Ls 
150,00. 
9. Atcēla 2013.gada 28.februāra sēdes lēmumu- protokols Nr.5 6§ 
„Par nekustamā īpašuma atsavināšanu‖; 2013.gada 25.aprīļa sēdes 
lēmumu- protokols Nr.9 10§ „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu‖; 
2013.gada 30.maija sēdes lēmumu- protokols Nr.11 5§ „Par izsoles 
rezultātu apstiprināšanu‖. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, Uldis Kristapsons 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 
10. Apstiprināja  dzīvokļa īpašuma  Nr. 42, Dzintaru ielā 103, Pāvilostā, 
nosacīto cenu. Apstiprināja  dzīvokļa īpašuma  Nr. 13, Dzintaru iela 95, 
Pāvilosta, nosacīto cenu. Atsavināja Pāvilostas novada domei piederošo 
dzīvokļa īpašumu Nr. 13, Dzintaru iela 95, apmainot to pret līdzvērtīgu 
dzīvokļa īpašumu  Nr.42, Dzintaru ielā 103. Uzdeva Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājam noslēgt dzīvokļa īpašuma Maiľas  līgumu uz šajā 
lēmumā minētiem noteikumiem. 
11. Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Vēberi‖, Sakas 
pagasts,  īpašumu pārdodot izsolē. Nosacītā cena- Ls 5 300. Apstiprināja 
nekustamā īpašuma ―Vēberi‖ atsavināšanas izsoles noteikumus. 
12. Nolēma nedzēst radušos parādus un nokavējuma naudu  par 
nekustamo īpašumu Malduguns iela 7, Pāvilosta. Dome ľēma vērā, ka 
likumdevējs ir paredzējis, ka neviens nav spiests pieľemt viľam piekritušo 
mantojumu, bet gan katrs var pēc patikas to pieľemt vai to atraidīt un, ka ar 
mantojuma pieľemšanu un iegūšanu visas mantojuma atstājēja tiesības un 
saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viľa personu, pāriet uz mantinieku, tai 
skaitā arī nodokļu parādi. 
13. Iznomāja telpu Dzintaru ielā 7A, Pāvilostā, (platība 40,20 m2) 
biedrībai „Kultūras un sabiedriskais punkts „Pāvila steķis‖ uz laika periodu 
no 2013.gada 10.jūnija līdz 2013.gada 10.septembrim. Noteica nomas 
maksu mēnesī Ls 0,30 plus PVN par 1 m2. Nomnieks maksā arī nekustamā 
īpašuma nodokli. 
14. Iznomāja telpu Lejas ielā 10, Pāvilostā, (platība 15,5 m2) Asnātei 
Ošānei privātprakses ietvaros - ārstes- kardioloģes konsultāciju sniegšanai. 
Noteica nomas maksu mēnesī Ls 1,00 plus PVN par 1 m2.  
15. Piešķīra finansējumu: 
1) Biedrībai „Karostas mantojums‖ - Ls 95,18 apmērā no budţeta sadaļas- 
vairāku mērķu projekti   un nolēma nodrošināt pašvaldības transportu mūsu 
novada  bērnu aizvešanai uz un no piedzīvojumu pārgājiena „Vēstnieks‖ 
maršrutā Vērgale - Akmeľrags 02.07.2013. un Pāvilosta - Vērgale 
04.07.2013.  
2)  SIA „Vērgales komunālā saimniecība‖ sanitārmezgla nomaiľai 
daudzdzīvokļu mājā „Ploce 15‖, Vērgales pagastā - Ls 806,80 apmērā.  
SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums‖ un SIA „Vērgales komunālā 
saimniecība‖  līdz 12.08.2013. sagatavot un iesniegt priekšlikumus 
Pāvilostas novada domes finanšu komitejai par dzīvokļu īres maksas 
palielināšanu. Pirms priekšlikumu iesniegšanas organizēt māju iedzīvotāju 
sapulces un pārrunāt šo jautājumu. 
Atlika jautājuma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu vingrošanas 
inventāra iegādei. Biedrībai „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs‖ 
iesniegt atskaiti (programmu) par projekta ietvaros piešķirtā finansējuma 
izlietošanu. 
16. Par Pāvilostas novada bāriľtiesas priekšsēdētājas vietnieci ar 
2013.gada 01.jūliju uz pieciem gadiem ievēlēja Ilzi Janvari. 
17. Atcēla 2008.gada 18.decembra Sakas novada domes lēmumu 
Nr.16 19§ „Par zemes lietošanas mērķi zemes kadastrālās vērtēšanas 
vajadzībām‖, ar kuru nekustamajam īpašumam  Akmeľkrasti, Strante, 
Sakas pagasts tiek mainīts lietošanas mērķis. 
18. Izveidoja Pāvilostas pilsētas zemes komisiju. Par zemes komisijas 
priekšsēdētāju iecēla Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
J.Vitrupu. Tās sastāvā iekļāva Pāvilostas novada pašvaldības zemes lietu 
speciālisti Annu Brūkli. Nosūtīja vēstuli Valsts Zemes dienestam un Liepājas 
reģiona novadu būvvaldei pārstāvju deleģēšanai darbam Pāvilostas pilsētas 
zemes komisijā. 

 

19. Par Pāvilostas ostas valdes priekšsēdētāju noteica Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētāju U.Kristapsonu. Par Pāvilostas 
novada domes pārstāvjiem Pāvilostas ostas valdē iekļāva domes 
deputātus -  A.Zaļkalnu, Ē.Erlecki.  
20. Piešķīra nekustamā īpašuma „Ceļmalnieki‖ (kadastra numurs 
6496 006 0047) Vērgales pagasts, jaunceļamajai kaţokzvēru 
novietnei nosaukumu un adresi „Vērgales zvērsaimniecība‖, 
Vērgales pag., Pāvilostas nov. 
21. Nolēma piedāvāt personai, kura domē bija vērsusies ar 
iesniegumu, dzīvokli daudzdzīvokļu mājās Rīvas ciemā, Sakas 
pagastā. 
22. Pagarināja Pāvilostas novada domes 30.05.2013. protokola 
Nr. 11, 22.§ lēmuma Par patvaļīgās būvniecības radīto seku 
novēršanu nekustamajā īpašumā Smilšu iela 1, Pāvilosta, punktos 
noteiktos izpildes termiľus šādi: līdz 2013.gada 21.septembrim 
saskaľot Liepājas reģiona novadu būvvaldē būvprojektu un 
saľemt būvatļauju saimniecības ēkas rekonstrukcijai; kā arī līdz 
2013.gada 21.septembrim nojaukt nekustamā īpašumā patvaļīgi 
izbūvēto  būvi - skatu torni. 
23. Atcēla Pāvilostas novada domes 30.05.2013. lēmuma Nr.11 
17.1 un 17.2.punktu.   
24. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā 
Ķinnas-1, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienībai. Pēc 
zemes ierīcības projekta izstrādes, to apstiprināt Pāvilostas novada 
domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam. 
25. Likvidēja valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adresi 
Parka iela 37, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV – 3466. 
26. Piešķīra nosaukumu zemes lietojumam ar kadastra Nr. 
64960060046 –„Kļavenieki‖, Vērgales  pagasts, Pāvilostas novads. 
27. Samazināja SIA „Viga 3‖ piešķirto zvejas rīku limitu un nolēma 
piešķirt tos kā personai, kura veic pašpatēriľa zveju 2013.gadā 
šādā apmērā: zivju tīkls- 1 gab; zivju āķi- 100 gab.; mencu kvota-  
22 kg.   
Brīvo zvejas rīku limitu 4 zivju tīklus un mencu kvotu 88 kg apjomā 
piešķīra: 
1.1. Fiziskām personām pašpatēriľa zvejai uz 2013.gadu sakarā ar 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu samaksu un iekļaušanos 
1.prioritātē: 
1.1.1. R. G.: 1 zivju tīkls, 22 kg mencu nozvejas kvota; 
1.1.2. T. V.: 1 zivju tīkls, 22 kg mencu nozvejas kvota;  
1.1.3. V. V.: 1 zivju tīkls, 22 kg mencu nozvejas kvota; 
1.2. Fiziskai personai pašpatēriľa zvejai uz 2013.gadu, sakarā ar 
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 16.05.2013. 
spriedumu,  O. A. 1 zivju tīkls, 22 kg mencu nozvejas kvota. 
28. Piešķīra SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums‖ valdes 
loceklim Oskaram Vērniekam daļu no ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājuma no 2013.gada 08.jūlija līdz 2013.gada 22.jūlijam (15 
kalendārās dienas), par laika periodu no 28.06.2012. - 
27.06.2013.. Piešķīra SIA „Vērgales komunālā saimniecība‖ 
valdes loceklim Ivaram Lapiľam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
no 2013.gada 01.jūlija līdz 2013.gada 28.jūlijam (28 kalendārās 
dienas), par 2013.gadu.  
29. Par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvi darbam 
Latvijas Pašvaldību savienības reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejā deleģēja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju 
U.Kristapsonu. 
30. Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu Lejas ielā 17, 
Pāvilostā, kas sastāv no zemes gabala 1846 m2 platībā un uz 
zemes gabala atrodas fiziskai personai piederoša dzīvojamā ēka. 
Nolēma veikt novērtējumu. Nekustamo īpašumu Lejas iela 17, 
Pāvilosta, atļāva izpirkt ar atlikto maksājumu. 
31. Dome pieľēma zināšanai domes priekšsēdētāja 
U.Kristapsona ziľojumu par administrācijas un iestāţu darbu. 

Komiteju sēdes notiks 18.jūlijā. 
Nākamā domes sēde plānota 25.jūlijā Pāvilostas novada 

pašvaldībā. 
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 

 



PAZIĽOJUMS 
No 2013.gada 01.jūlija Sakas pagasta pārvaldē sakarā ar 

pārvaldes vadītājas slimības periodu nepieľem iesniegumus un 
maksājumus, kā arī neizsniedz izziľas. 

Pašvaldības nodrošināto pakalpojumu saľemšanai, lūdzu, 
griezieties Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā.  
 

Par glābējiem uz ūdens 
 Pāvilostas novada pašvaldība 29.05.2013. nosūtīja 
Nacionālo bruľoto spēku(NBS) Jūras spēku flotiles komandierim 
Rimantam Štrimaitim vēstuli par deţūrām Pāvilostas ostā. Vēstulē 
pašvaldība norādīja, ka pēc nelaimes gadījuma 2009.gada jūnijā 
Pāvilostā deţūras uzsāka NBS Jūras spēku deţurvienība (glābēji uz 
ūdens). Par profesionāļu deţūrām pateicīgi bija pilsētas iedzīvotāji 
un arī pilsētas viesi, kuri atpūtās pludmalē. Šogad 24.maijā 
sērfotājam jūrā salūza inventārs un sērfotājs paša spēkiem krastā 
nevarēja tikt. Pāvilostā ir izveidota Pāvilostas sērfotāju biedrība, kurā 
apmāca jauniešus sērfošanā. Pāvilostā darbu ir uzsākusi firma, kura 
jūrā apmācīs jauniešus braukšanai ar jūras laivām. Pēc tūrisma 
informācijas centra datiem Pāvilostā ir palielinājies tūristu skaits, kuri 
nodarbojas ar jūras sporta veidiem. 26.05.2013. bija novērots, ka pie 
Pāvilostas jūrā vienlaicīgi atrodas 32 makšķernieku laivas. Ľemot 
vērā iepriekš minēto, Pāvilostas novada pašvaldība lūdza negaidīt 
jaunu traģisku nelaimes gadījumu, bet nekavējoties ierīkot NBS 
Jūras spēku deţūrvienības punktu Pāvilostas ostā. Pašvaldība ir 
gatava nodot deţūrvienības vajadzībām piestātni bezmaksas 
lietošanā. Vēlamais deţūru laiks no 2013.gada 01.jūnija līdz 
2013.gada 01.oktobrim.  
 2013.gada 17.jūnijā pašvaldība saľēma atbildi, kurā ir 
norādīts, ka  Pāvilosta atrodas Liepājas meklēšanas un glābšanas 
Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra atbildības 
rajonā. Jūras spēku flotiles deţūrkuģa (ar 20 minūšu gatavību 
iziešanai jūrā) atbildībā ir Liepājas meklēšanas un glābšanas robeţa 
no Lietuvas Republikas robeţas līdz Labragam. Jūras kapteinis 
R.Štrimaitis pateicas par izteikto piestātľu piedāvājumu, ko arī 
labprāt izmantos, kad būs nepieciešamība un iespēja atrasties 
Pāvilostā.  
 

Savlaicīga ziľošana var tevi izglābt! Ikviens jūras 
braucējs, peldētājs vai sērfotājs var pēkšľi nonākt nelaimē.  Kā 
rīkoties? Nekavējoties zvani Jūras meklēšanas un glābšanas 
koordinācijas centram: 67232103, 29476101, 67082070 visu 
diennakti vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 
112. 
 
 

Pāvilostas novada pašvaldība  

AICINA PIETEIKTIES KONKURSĀ  
uz vakanto amatu-  

IZPILDDIREKTORS. 

Prasības pretendentam: 

 vidējā speciālā izglītība. Izglītība uzľēmumu vadībā un tehniskajā 
specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību,  

 vēlama pieredze vadošā amatā un kolektīva vadīšanā,  

 labas iemaľas darbā ar datoru (MS Office), 

 pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem tiks uzskatīta par 
priekšrocību, 

 B kategorijas vadītāja apliecība, vēlama personīgā automašīna, 

 labas komunikāciju spējas, spēja patstāvīgi organizēt darbu un 
strādāt komandā, analītiska un stratēģiska domāšana, spēja ātri 
reaģēt un pieľemt lēmumus nestandarta situācijās, augsta stresa 
noturība, atbildības sajūta un precizitāte.  

Darba pienākumi: 
izpilddirektora pienākumi noteikti saskaľā ar  likuma „Par pašvaldībām‖ 
69.pantu. 

Iesniedzamie dokumenti: 

 motivācijas vēstule, 

 īss dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), 

 izglītības dokumentu kopijas, 

 apraksts par - pretendenta priekšstats par izpilddirektora 
pienākumu veikšanu un darba organizāciju kopā ar 
Pāvilostasnovada domes priekšsēdētāju, administrāciju, 
pašvaldības iestāţu un kapitālsabiedrību vadītājiem un 
iedzīvotājiem, idejas, vīzijas  par novada pašvaldības attīstību un 
darba efektivitāti (ne vairāk kā divas A4 formāta 1 lapas),  

 citu pēc pretendenta ieskatiem dokumentu kopijas.  
Pieteikumu: 

 var nosūtīt uz e-pastu dome@pavilosta.lv,   

 var iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 kancelejas vadītājai 
Aijai Ozoliľai saskaľā ar Pāvilostas novada pašvaldības darba 
laiku, 

 var nosūtīt pa pastu uz iepriekš norādīto adresi.  

 pieteikums jāiesniedz līdz 16.07.2013. plkst.14.00.Pieteikumi, kas 
tiks saľemti pēc noteiktā termiľa netiks izskatīti, 
Kontakttālrunis 26566055. Ar nolikumu var iepazīties 

www.pavilosta.lv  sadaļā Domes paziľojumu. 
 

Pāvilostas novada domes deputāti 
Uzvārds, vārds Tālruľa Nr.  E-pasta adrese 

BARSUKOVS Aldis 29230995 aldisbarsukovs@inbox.lv  

BRĒDIĶIS Gatis 29296551 ziemupnieks@inbox.lv 

BUNKA Arta 26499786 artabunka@inbox.lv  

CIELAVA Vita 26514221 cielavavita@inbox.lv  

ERLECKIS Ēriks 29229882 ludvigs44@inbox.lv  

JURIKS Gints 29199774 gintsjuriks@inbox.lv  

KRISTAPSONS Uldis 26566055 uldis.kristapsons@inbox.lv  

VITRUPS Jānis 29183648 janis@vergale.lv 

ZAĻKALNS Andris 27017501 andriszalkalns@inbox.lv  

 
 

 
Dome jūnijā atteikusies no pirmpirkuma tiesībām uz 

šādiem īpašumiem: 
1) Uzkalni, Vērgales pagastā- 0,149 ha platībā 
2) Uzkalnieki, Vērgales pagastā- 0,4076 ha platībā; 
3) Rasiľas, Vērgales pagastsā- 0,114 ha platībā; 
4) Druviľas, Sakas pagastā- 2,07 ha platībā; 
5) Laukdruvas, Sakas pagastā- 10,42 ha platībā; 
6) Viļľu ielā 14, Pāvilostā- 619 m2 platībā; 
7) Upīši, Sakas pagastā- 11, 3 ha platībā; 
8) Lozes, Vērgales pagastā- 4,9 ha platībā; 
9) Uzkalnāji, Vērgales pagastā- 7,9 ha platībā; 
10) Meţnoras, Sakas pagastā- 50,8 ha platībā; 
11) Jūras Vēji, Vērgales pagastā- 2,03 ha platībā; 
12) Meţvidi F-9, Sakas pagastā- 0,06 ha platībā.  
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Pāvilostas novada pašvaldība 

AICINA PIETEIKTIES DARBĀ 
uz brīvo darba vietu – 

GRĀMATVEDE. 
Pretendentam vēlama: 

-)    atbilstoša izglītība; 
-) obligāta prasme strādāt ar datoru, pieredze darbā ar grāmatvedības 
datorprogrammu tiks uzskatīta par priekšrocību; 
-)    pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.  

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes 
termiľu. Pretendenta atlases nosacījumi- dokumentu izpēte.  Pieteikumus, 
uzrādot izglītību apliecinošu dokumentu, lūdzam iesniegt Pāvilostas 
novada pašvaldībā, kancelejas vadītājai līdz 2013. gada 16.jūlija 
plkst.16.00. Uzziľas pa tālruni 26566055. 
 
 
 
 
 
 
 

Izsludināta pieteikšanās uz Pāvilostas 
novada domes vēlēšanu komisiju 

Līdz 2013.gada 16.jūlija plkst.16.00 var iesniegt pieteikumus 
darbam  Pāvilostas novada vēlēšanu komisijā, kuras personālsastāvs tiks 
apstiprināts 2013.gada 25.jūlija Pāvilostas novada domes sēdē. Komisijas 
locekļu kandidatūras pieteikums ir iesniedzams Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejā. 

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam Pāvilostas novada 
vēlēšanu komisijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrētām partijām 
vai partiju apvienībām, attiecīgās domes deputātiem, kā arī vēlētāju 
grupām, kuru sastāvā ir vismaz 10 balsstiesīgi Latvijas pilsoľi.  

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoľus, 
kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.  

Saskaľā ar likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkľu komisiju likums” 8.pantu - pieteikumā 
jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziľas 
par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. 
Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziľojums, ka viľš 
piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, 
kas veicama saskaľā ar šā likuma prasībām. 
 Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram 
vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas 
adresi. 
 Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, 
pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi 
funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.  
 Iesniegumu var iesniegt brīvā formā, norādot nepieciešamo 
informāciju vai arī aizpildot sagatavoto veidlapu, kas ir pieejama- 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Sakas pagasta pārvaldē un Vērgales 
pagasta pārvaldē.  

 

Izsludināta pieteikšanās uz Pāvilostas 
novada domes komisijām 

Līdz 2013.gada 16.jūlija plkst. 16.00 Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejā var iesniegt pieteikumus uz šādām Pāvilostas 
novada domes izveidotām komisijām, kuru personālsastāvs tiks 
apstiprināts 2013.gada 25.jūlija Pāvilostas novada domes sēdē: 
1. Koku ciršanas komisija 
2. Administratīvā komisija 
3. Licencēšanas komisija 
4. Iepirkumu komisija 
5. Privatizācijas komisija 
6. Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija 
 
 

2. Iesniegtie un akceptētie būvprojekti. 
 

Iesniegšanas 
datums 

Objekta 
adrese 

Būvprojekta 
nosaukums 

Akcepta vai 
akcepta 

atteikuma 
datums 

03.06.2013. 

"Jūrtāles", 
Vērgales 
pagasts, 

Pāvilostas 
novads 

Vasaras mājas 
un saimniecības 
ēkas būvniecība 

03.06.2013. 

03.06.2013. 

Vērgales 
pagasts, 

Pāvilostas 
novads 

TP 2101 "Līdumi" 
elektroapgādes 

tīklu 
rekonstrukcija 

03.06.2013. 

10.06.2013. 

Dzintaru iela 
1, Pāvilosta, 
Pāvilostas 

novads 

Piekļuves 
nodrošināšana 

cilvēkiem ar 
speciālām 

vajadzībām, 
ieejas mezgla 

rekonstrukcija un 
teritorijas 

labiekārtošana 

10.06.2013. 

05.06.2013. 

"Vasarnieki 
22", 

Vērgales 
pagasts, 

Pāvilostas 
novads 

Dzīvojamās 
mājas un 

saimniecības 
ēkas būvniecība 

10.06.2013. 

 
Galvenais arhitekts  

JĀNIS GRUNDBERGS 
 
 

Akceptētie tehniskie projekti 
Sakarā ar grozījumiem Būvniecības likumā, no 01.06. 

Būvvaldei 3 darba dienu laikā ir jāpublicē pašvaldības mājas lapā 
informācija par saľemto būvniecības iesniegumu. 
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1. Iesniegtie būvniecības iesniegumi. 

Iesniegšanas 
datums 

Objekta 
adrese 

Būvniecības 
veids/plānotā 

būves funkcija 

Plānošanas 
un 

arhitektūras 
uzdevuma 
izdošanas 

datums 
(PAU) 

05.06.2013. 

Brīvības iela 
6, Pāvilosta, 
Pāvilostas 

novads 

Malkas šķūľa 
rekonstrukcija 

par pirti  un 
saimniecības ēku 

11.06.2013. 

10.06.2013. 

Brīvības iela 
22, Pāvilosta, 

Pāvilostas 
novads 

Palīgceltnes 
rekonstrukcija 
(kad.apz. 6413 
001 0191 003) 

11.06.2013. 

10.06.2013. 

Akmeľu iela 
7, Pāvilosta, 
Pāvilostas 

novads 

Viesu nama 
būvniecība 

Atteikums 

12.06.2013. 

Lejas iela 6, 
Pāvilosta, 
Pāvilostas 

novads 

Šķūľa 
rekonstrukcija 
par brīvdienu 

māju 
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 27. 06.2013. lēmumu (prot. Nr. 2 ., 1§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2013 .GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

„PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
NOLIKUMS” 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām"  
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, 
PAŠVALDĪBAS DOMES  UN ADMINISTRĀCIJAS 
STRUKTŪRA 
1. Pāvilostas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 
1.1. Pāvilostas pilsēta- Pāvilostas novada administratīvais centrs; 
1.2. Sakas pagasts; 
1.3. Vērgales pagasts. 
2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts 
pašvaldības lēmējorgāns – dome: 
2.1. kas pieľem lēmumus;  
2.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;  
2.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu 
un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;  
2.4. izstrādā un izpilda pašvaldības budţetu;  
2.5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 
tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu; 
2.6. sastāv no 9 deputātiem; 
2.7. no Domes deputātiem ievēl Domes priekšsēdētāju, vietnieku un 
4 pastāvīgo komiteju locekļus.  
3. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes 
lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl: 
3.1. finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; 
3.2. sociālo jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā; 
3.3. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 3 locekļu 
sastāvā; 
3.4. attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības, zivsaimniecības 
un saimniecisko jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā. 
4. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kuru tiesības, 
pienākumi un struktūra tiek noteikta saskaľā ar domes apstiprinātiem 
šo iestāţu nolikumiem: 
4.1. Pāvilostas novada pašvaldība; 
4.2. Pāvilostas vidusskola; 
4.3. Vērgales pamatskola; 
4.4. Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariľš‖; 
4.5. Vērgales pagasta pirmsskolas  izglītības  iestāde  „Kastanītis‖; 
4.6. Pāvilostas mākslas skola; 
4.7. Pāvilostas Mūzikas skola; 
4.8. Pāvilostas bibliotēka; 
4.9. Sakas bibliotēka; 
4.10. Ulmales bibliotēka; 
4.11. Rīvas bibliotēka; 
4.12. Vērgales  bibliotēka; 
4.13. Saraiķu  bibliotēka; 
4.14. Ziemupes  bibliotēka; 
4.15. Pāvilostas ostas pārvalde; 
4.16. Pāvilostas pilsētas kultūras nams; 
4.17. Vērgales kultūras  nams; 
4.18. Ziemupes  tautas nams; 
4.19. Pāvilostas novadpētniecības muzejs; 
4.20. Vērgales pagasta muzejs; 
4.21. Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs; 
4.22. Pāvilostas novada bāriľtiesa; 
4.23. Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļa; 
4.24. Vērgales sporta  nams; 
4.25. Vērgales pagasta pārvalde; 
4.26. Pāvilostas novada sociālais dienests; 
4.27. Pāvilostas novada pašvaldības policija. 

 

5. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina 
domes pieľemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu (atbilstoši pielikumam), un tā sastāv no: 
5.1. kancelejas vadītājas; 
5.2. projektu koordinatores; 
5.3. grāmatvedības; 
5.4. privatizācijas komisijas sekretāre; 
5.5. lietvedes; 
5.6. zemes lietu speciālistes; 
5.7. metodiķes izglītības un kultūras jomā; 
5.8. saimniecības pārzines. 
6. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 
6.1. SIA „Liepājas tūrisma informācijas birojs‖; 
6.2. SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums‖; 
6.3. SIA „RAS –30―; 
6.4. SIA „Vērgales  komunālā saimniecība‖. 
7. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 
7.1. Latvijas Pašvaldību savienība; 
7.2. Latvijas Pašvaldību mācību centrs; 
7.3. Latvijas Pilsētu savienība; 
7.4. Liepājas rajona partnerība; 
7.5. Latvijas piļu un muiţu asociācija; 
7.6. Kurzemes tūrisma asociācija. 
8. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās 
vienībās nodrošina šādas pagasta pārvaldes: 
8.1. Sakas pagasta pārvalde; 
8.2. Vērgales pagasta pārvalde. 
9. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi: 
9.1. komisijas: 
9.1.1. vēlēšanu komisiju; 
9.1.2. administratīvo komisiju; 
9.1.3. privatizācijas komisiju; 
9.1.4. licencēšanas komisiju; 
9.1.5. iepirkumu komisiju; 
9.1.6. Pāvilostas pilsētas zemes komisiju; 
9.1.7. koku ciršanas komisiju; 
9.1.8. pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisiju; 
9.1.9. inventarizācijas komisiju. 
9.2. Pāvilostas ostas valdi. 
10. Valdes un komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts 
nolikums. Nolikumā norāda: 
10.1. valdes un komisijas izveidošanas kārtību; 
10.2. valdes un komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds 
ir; 
10.3. valdes un komisijas kompetenci; 
10.4. valdes un komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas 
kārtību; 
10.5. domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras 
padotībā atrodas izveidotā valde, komisija, darba grupa; 
10.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem. 
11. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu 
pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek 
izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par 
vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz 
pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 10.punktam vai to 
kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota. 

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIEKA UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS 
12. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs: 
12.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām‖ noteiktā kārtībā tiesiski 
atbildīgs par pašvaldības domes darbu; 
12.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās 
komitejās un komisijās; 
12.3. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības 
institūciju darbību; 
12.4. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā 
nolikumā noteiktajā kārtībā;  
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12.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs; 
12.6. saskaľo domes izpilddirektora lēmumus par pašvaldības 
administrācijas darbinieku pieľemšanu vai atbrīvošanu no darba; 
12.7. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas 
darbiniekiem; 
12.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāţu 
amatpersonu iesniegumus; 
12.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un 
materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 
12.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā, pieľem lēmumus 
par tiesvedības procesu ierosināšanu un procesuālo tiesību 
īstenošanu; 
12.11. vada Finanšu komiteju; 
12.12. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru 
kabineta noteikumos, domes  lēmumos un šajā nolikumā. 
13. Domes priekšsēdētājam ir  vietnieks.  
14. Domes priekšsēdētāja vietnieks: 
14.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viľa prombūtnes laikā 
vai viľa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos 
gadījumos; 
14.2. koordinē komisiju, valţu un darba grupu darbību; 
14.3. pēc komisiju, valţu un darba grupu priekšsēdētāju 
priekšlikuma nosaka komisiju, valţu un darba grupu sēţu norises vietu 
un laiku; 
14.4. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba 
grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot 
tajās pašvaldības administrācijas, iestāţu un uzľēmumu un 
pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus; 
14.5. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti 
pašvaldības struktūrvienībās; 
14.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā; 
14.7. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības 
darba atklātības uzlabošanas jomā; 
14.8. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus. 
15. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir 
atbildīgs par pašvaldības iestāţu un pašvaldības kapitālsabiedrību 
darbu. Pašvaldības izpilddirektors: 
15.1. īsteno pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci;  
15.2. īstenojot pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci, 
pieľem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas 
darbiniekus, to saskaľojot ar domes priekšsēdētāju; 
15.3. saskaľojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar 
pašvaldības darbiniekiem; 
15.4. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt 
priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās; 
15.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāţu 
nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;  
15.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāţu vadītājiem prettiesiskas 
bezdarbības gadījumā pieľemt lēmumus; 
15.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības 
iestāţu vadītājus; 
15.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas 
plānojuma, publiskā pārskata un budţeta projektu izstrādi un iesniedz 
tos apstiprināšanai domei; 
15.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziľo domei 
par administrācijas un iestāţu darbu, kā arī pēc domes vai 
priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziľojumus un pārskatus par 
pieprasītajiem jautājumiem;  
15.10. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu 
apspriešanā;  
15.11. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un 
priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas 
un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 
15.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem 
un mantu un slēdz līgumus; 
15.13. saskaľā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus. 
 

16. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs 
nodrošina un izpilddirektors organizē dokumentācijas un materiālo vērtību 
nodošanu jaunajam  pašvaldības domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu 
laikā tiek sastādīts nodošanas-pieľemšanas akts, ko paraksta pilnvaras 
zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, 
izpilddirektors un galvenais grāmatvedis. 
17. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un citas vēlētas 
pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors  un citi pašvaldības 
administrācijas darbinieki saľem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu 
saskaľā ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO 
DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS 
18. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts 
izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā 
šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes 
principa. 
19. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod 
izskatīšanai finanšu komitejai. Finanšu komiteja: 
19.1. nodrošina pašvaldības budţeta projekta izstrādāšanu, izskata citu 
pastāvīgo komiteju sagatavotos budţeta projekta priekšlikumus un 
iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;  
19.2. sniedz atzinumu par budţeta projektu, tajā izdarāmajiem 
grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta 
budţeta ieľēmumu daļa; 
19.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu 
izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu 
realizācija saistīta ar budţetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem 
budţeta ieľēmumu daļā; 
19.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu; 
19.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  
atsavināšanu; 
19.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāţu, valţu, 
komisiju, darba grupu budţeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;  
19.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budţeta izpildi, iesniedzot 
informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim; 
19.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases 
noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budţeta izpildi; 
19.9. izstrādā gada pārskata projektu. 
20. Sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 
jautājumus: 
20.1. par sociālo palīdzību; 
20.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 
20.3. par veselības aprūpi un aizsardzību; 
20.4. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāţu, 
kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budţeta līdzekļu pieprasījumus 
un iesniedz tos finanšu komitejā. 
21. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sagatavo 
izskatīšanai domes sēdē jautājumus: 
21.1. par izglītību, kultūru,  sportu un brīvā laika nodarbībām; 
21.2. par starptautisko sadarbību un tūrismu; 
21.3. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāţu, 
uzľēmumu, komisiju un darba grupu budţeta līdzekļu pieprasījumus un 
iesniedz tos finanšu komitejā. 
22. Attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības, zivsaimniecības un 
saimniecisko jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 
jautājumus: 
22.1. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību; 
22.2. zemes lietām; 
22.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu; 
22.4. teritorijas apstādījumu plānošanu; 
22.5. vides pārvaldes struktūru un budţeta izmantošanu attīstības 
mērķiem; 
22.6. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju; 
22.7. pagastu un pilsētu pārvalţu darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, 
materiāltehniskajiem, personāla politikas jautājumiem; 
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22.8. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pagastu un pilsētas 
pārvaldēs uzlabošanu; 
22.9. jaunu pašvaldības struktūrvienību vai štata vietu izveidošanu 
pagastu un pilsētu pārvaldēs; 
22.10. pagastu pārvalţu darbības gada plānu izstrādi; 
22.11. par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību; 
22.12. par zemes un meţa lietām; 
22.13. par īpašumu un teritorijas izmantošanu; 
22.14. par teritorijas apstādījumu plānošanu; 
22.15. par vides pārvaldes struktūru un budţeta izmantošanu attīstības 
mērķiem;  
22.16. par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju; 
22.17. par administratīvi teritoriālo reformu; 
22.18. par komunālajiem pakalpojumiem; 
22.19. par teritorijas labiekārtošanu; 
22.20. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par 
nedzīvojamo telpu nomu; 
22.21. par nedzīvojamo telpu izmantošanu; 
22.22. par denacionalizāciju un dzīvojamo māju privatizāciju; 
22.23. par satiksmes organizāciju; 
22.24. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāţu, 
uzľēmumu, komisiju un darba grupu budţeta līdzekļu pieprasījumus un 
iesniedz tos finanšu komitejā.  
23. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus 
pienākumus, ir tiesības: 
23.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāţu, 
kapitālsabiedrību dokumentāciju, saľemt dokumentu norakstus, kas 
nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;  
23.2. saľemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un 
kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.  
24. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un 
pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus 
izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, 
kādos gadījumos domstarpības izskata dome. 
25. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju 
sēdes ir atklātas. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi 
uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var 
noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku 
komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viľiem 
vadīs kopīgo sēdi. 
26. Komitejas sēţu norises laiku un vietu nosaka komitejas 
priekšsēdētājs, saskaľojot ar domes priekšsēdētāju un paziľojot 
kancelejas vadītājai. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir 
domes sēdes.  
27. Kancelejas vadītāja nodrošina komiteju darba tehnisko 
apkalpošanu: 
27.1. paziľo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas 
sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā; 
27.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju 
sēdēs; 
27.3. nodrošina komitejas sēţu protokolēšanu un sagatavo komitejas 
sēţu protokolus; 
27.4. apkopo saľemtos domes lēmumu projektus par jautājumiem, 
kas tiek izskatīti komitejā; 
27.5. kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina 
to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem; 
27.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus; 
27.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai 
komitejas priekšsēdētāja vai viľa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā. 
28. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt 
komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja 
pienākumus prombūtnes laikā. 
29. Komitejas priekšsēdētājs, bet viľa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 
vietnieks: 
29.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un 
uzdevumu izpildi; 
 

29.2. izstrādā komitejas sēdes darba kārtību; 
29.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes; 
29.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās; 
29.5. veic citus pienākumus saskaľā ar šo nolikumu. 
30. Par komitejas sēţu vietu, laiku un darba kārtību domes kancelejas 
vadītāja informē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas 
sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes. 
31. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par 
tiem, izziľas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus 
nosūta domes deputātiem uz viľu norādītajām elektroniskā pasta adresēm 
ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs 
stundas pirms ārkārtas sēdes. 
32. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse 
no komitejas sastāva. Komiteja pieľem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu 
vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir 
komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi 
klātesošie komitejas locekļi.  
33. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad 
komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc 
trim un ne vēlāk kā pēc septiľām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi 
neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to 
jāpaziľo domei. 
34. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva 
ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc 
kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos 
gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā. 
35. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viľu vietniekiem) ar 
pašvaldības lēmumu var noteikt iedzīvotāju pieľemšanas laiku (ne retāk kā 
vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieľemšanas laikos ir tiesīgs 
uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaľojot ar 
domes priekšsēdētāju vai tā vietnieku un izpilddirektoru.      

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU 
SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA  

UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA 
36. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes 
sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes 
priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par 
citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj 
dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziľojuma 
sniedzējs informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un 
saľemtajiem atzinumiem. 
37. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam: 
37.1. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis;     
37.2. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja paraksts un datums; 
37.3. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, 
ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budţeta līdzekļu izlietošanu; 
37.4. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē. 
38. Darbinieks, kurš sagatavojis lēmuma projektu, ir atbildīgs, lai tā saturs 
atbilstu tiesību normām. 
39. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā 
nodod izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai domes juristei un 
pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei.  
Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība 
varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo 
noteikumu 37.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz 
pašvaldības jurista atzinumu par saistošo noteikumu projekta atbilstību 
augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas 
noteikumiem. 
40. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz 
kancelejā, kura tos iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. 
Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo 
komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz 
vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam 
jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.  
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41. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. 
Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budţeta pieľemšanu, nevar tikt 
uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu 
līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budţetā. Ja šādi pasākumi ir 
paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt 
uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc 
tam steidzami šāda atļauja jāsaľem.  
42. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma 
projektam, tad komitejai jāiesniedz  domei cits lēmuma projekta 
variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem 
domes sēdē ziľo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no 
komitejas locekļiem. 
43. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par 
tiem, izziľas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un 
jautājumus domes deputātiem dara pieejamus (var iepazīties domes 
kancelejā / nosūta elektroniski uz deputātu norādītām e-pasta 
adresēm) ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne 
vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. 
44. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas 
personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas 
priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un 
argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas 
viedoklis saskaľā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. 
Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir 
objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie 
iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama. 
45. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes 
saskaľojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu, kas 
sastāda Ls 3000,00, neieskaitot  pievienotās vērtības nodokli 
(turpmāk- PVN). Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var 
uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
pašvaldību administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz Ls 
3000,00, neieskaitot PVN, pašvaldības vārdā slēgt domes 
priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram vai citai pašvaldības 
administrācijas amatpersonai. Šī saskaľošanas kārtība neattiecas uz 
iepirkumu pašvaldības vajadzībām.   
46. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzľēmuma un 
citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par 
summu, kas nepārsniedz Ls 3000,00, neieskaitot PVN, slēdz domes 
priekšsēdētāja vietnieks vai pašvaldības izpilddirektors, saskaľojot ar 
domes priekšsēdētāju.  
47. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības autonomās 
kompetences jomā slēdz uz to pilnvarotas administrācijas 
amatpersonas, saskaľo ar izpilddirektoru. Līgumus, kurus slēdz 
izpilddirektors, saskaľo ar domes priekšsēdētāju.  
48. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz dome pašvaldības 
autonomās kompetences jomā, saskaľošana nav nepieciešama.  
49. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos 
gadījumos nepieciešama attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes 
saskaľojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās 
pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī 
saskaľošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības 
vajadzībām.   
50. Par sadarbības līgumu lemj pašvaldības dome. 
51. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieľem pašvaldības dome, 
tad lēmumā norāda līguma noslēgšanas datumu. 
52. Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas 
pilnvaras pieľemt lēmumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī 
vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izľemot 
jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē. 

V. DOMES DARBA REGLAMENTS 
53. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.  
54. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
plkst.14.00 pārmaiľus Pāvilotas novada pašvaldībā un Vērgales 
pagasta pārvaldē. 
 

55. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot 
sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Video un audio ieraksti, kas 
nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, sēţu zālē ir atļauti.  
56. Pašvaldības kancelejas vadītāja reģistrē deputātu piedalīšanos 
sēdēs. Pašvaldības iestāţu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku 
piedalīšanos jautājuma izskatīšanā, nepieciešamības gadījumā, 
nodrošina kancelejas vadītāja. 
57. Domes priekšsēdētājs: 
57.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi; 
57.2. dod vārdu ziľotājam; 
57.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziľotājam un 
citiem klātesošajiem; 
57.4. vada debates; 
57.5. ierosina jautājumu nobalsošanu; 
57.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un 
vietu, ja sēde jāturpina citā dienā; 
57.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes 
priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viľš vēlas uzstāties debatēs. 
58. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība 
58.1. ziľojums; 
58.2. deputātu jautājumi; 
58.3. debates; 
58.4. ziľotāja galavārds; 
58.5. priekšsēdētāja viedoklis,  
58.6. balsošana; 
58.7. balsošanas rezultātu paziľošana. 
59. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziľot deputāti vai 
atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, 
ziľotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu 
informāciju. Par debašu beigām paziľo priekšsēdētājs. Debates var 
pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu.  
60. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs 
kārtību. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek 
fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas 
personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes 
sēdes norises telpas. 
61. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad 
domes priekšsēdētājs pārtrauc viľa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, 
apsprieţot konkrēto jautājumu, viľam vairs netiek dots vārds. 
62. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem 
pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri 
vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie 
darbinieka, kurš protokolē domes sēdes. 
63. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes 
sēdē, nav  tiesības  piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes 
gaitu.   
64. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem 
jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā 
valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta 
tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja 
dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā. 
65. Domes izpilddirektors domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu 
par veikto darbu un par pieľemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā 
periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un 
saľemt atbildes. 
66. Ja kāds no iepriekš pieľemtajiem lēmumiem netiek izpildīts 
noteiktajā termiľā, domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz 
informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas 
atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā. 
67. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti 
vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par 
kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos 
jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad 
domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises 
vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc 
septiľām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām. 
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68. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziľojuma 
deputātiem ir tiesības uzdot ziľotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu 
jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc 
domes priekšsēdētāja vai ziľotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un 
tikai pēc tam notiek debates. 
69. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma 
pieľemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav 
pieľemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viľa 
pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziľo domes sēdē par visiem 
atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc 
ziľojuma balso par lēmuma projektu. 
70. Domes sēdēs ziľotājam ziľojumam par izskatāmo jautājumu tiek 
dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziľojumam 
atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu 
vairākums. 
71. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 
piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk 
kā divas reizes. 
72. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā 
līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz 
debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie domes lēmuma 
projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta. 
73. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var 
izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem. 
74. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par 
labojumu pieľemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti 
vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk 
atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes 
priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja 
atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par 
iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes 
priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta 
variantiem, tad lēmums ir pieľemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 
klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaľem 
pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem 
lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saľēmuši visvairāk balsu. Ja 
nav saľemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. 
75. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis 
priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš 
rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs. 
76. Ziľotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm. 
77. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viľam par to ir jāpaziľo 
domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziľošanas, 
pretējā gadījumā balsojuma izmaiľas netiek ľemtas vērā. 
78. Balsošanas rezultātus paziľo domes priekšsēdētājs. 
79. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu 
skaitīšanas komisija 3 cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas 
komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz domes priekšsēdētājam, 
kurš paziľo balsošanas rezultātus. 
80. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieľemšanā un ir 
izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt 
nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri 
saľemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. 
Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par 
pieľemto lēmumu. 
81. Domes sēdēs pieľemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. 
Informācijas pieejamību nodrošina pašvaldības kancelejas vadītāja. 
82. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un 
piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu 
laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt 
protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viľam ir tiesības 
prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē. 
83. Pašvaldības kancelejas vadītāja pēc domes sēdes sagatavo un 
deputātiem dara brīvi pieejamas sēţu protokola un tam pievienoto 
lēmumu kopijas. 

 

84. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos 
iesniedz domes kancelejas vadītājai. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti 
kārtējā domes sēdē un pieľemts lēmums par to izpildes organizēšanas 
kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba dienu laikā, bet, 
ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne 
ilgāk kā septiľu dienu laikā, par to paziľojot iesniedzējam trīs dienu laikā no 
iesnieguma saľemšanas. 
85. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc 
parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 
Pašvaldības saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likumā „Par 
pašvaldībām‖ noteiktā kārtībā. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi 
pieejamiem pašvaldības domes  ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī 
pašvaldības interneta mājas lapā www.pavilosta.lv . 
86. Ja pašvaldības dome ir pieľēmusi administratīvo aktu, kas var skart 
trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai 
par pieľemto administratīvo aktu pašvaldības domes priekšsēdētājs vai 
administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā 
pieľemšanu publicēt pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā. 

VI. IEDZĪVOTĀJU PIEĽEMŠANA UN IESNIEGUMU 
 IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

87. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram 
vienu reizi nedēļā ir iedzīvotāju pieľemšanas laiki: 
87.1. domes priekšsēdētājam Pāvilostā- katru pirmdienu no plkst. 8.30 
līdz plkst. 12.00; 
87.2. domes priekšsēdētāja vietniekam: 
87.2.1. Vērgalē- katru pirmdienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, 
87.2.2. Saraiķos- katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 11.00 līdz 
plkst. 11.30, 
87.2.3. Ziemupē- katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 10.30, 
87.2.4. Sakā- katra mēneša pēdējo ceturtdienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 
13.30, 
87.2.5. Pāvilostā- katra mēneša pēdējā otrdienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 
12.00; 
87.3. izpilddirektoram: 
87.3.1. Pāvilostā- katru pirmdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, 
87.3.2. Vērgalē- katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00.  
88. Domes deputātu tālruľa numuri, pa kuriem iedzīvotāji var individuāli 
sazvanīt domes deputātus, lai vienotos par individuālu pieľemšanas laiku, ir 
izliekami pašvaldības un pagastu pārvalţu informācijas stendos un 
publicējami domes interneta mājas lapā www.pavilosta.lv .  
89. Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieľem 
saskaľā ar domes priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieľemšanas 
sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un publicējams domes 
interneta mājas lapā. 
90. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar domes pieľemtajiem 
lēmumiem, izľemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpauţama saskaľā ar 
normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par 
pašvaldības budţeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izľemot, ja 
informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai 
jāpamato. Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas 
nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem. 
91. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju 
izsniegšanu pašvaldība iekasē nodevu saskaľā ar likumu „Par nodokļiem un 
nodevām‖. 
92. Iesniegumu reģistrēšanu organizē kancelejas vadītāja un nodrošina 
lietvede. Iesniegumu reģistrēšanu pagastu pārvaldēs nodrošina pagasta 
pārvalţu vadītāji. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības 
darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā 
notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās 
nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.  
93. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt 
atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieľem, noformē rakstveidā un ievēro tos 
pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida 
iesniegumiem. 

Turpinājums 11.lpp. 

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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Turpinājums no 10.lpp. 

94. Saľemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums 
neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka 
pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma 
reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja 
pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā 
norādīto informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo 
iesniegumu, sastāda dienesta ziľojumu un par to informē tiešo vadītāju.  
95. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību 
institūcijas vai amatpersonas pienākums, izľemot normatīvos aktos 
noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. 
Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā. 
96. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viľa iesnieguma 
virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam 
papildinājumus un precizējumus. 

 
VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA 

97. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes 
jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos 
normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības 
teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. Publiskā 
apspriešana jārīko: 
97.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robeţu grozīšanu; 
97.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski 
ietekmē pašvaldības iedzīvotājus; 
97.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve; 
97.4. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves 
apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību; 
97.5. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā; 
97.6. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem. 
98. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
attiecīga ierosinājuma saľemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt: 
98.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas; 
98.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas; 
98.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas; 
98.4. citos likumā noteiktos gadījumos. 
Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā 
pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā 
kārtībā vēršas pašvaldības domē. Šajā nolikumā noteiktā publiskās 
apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, 
kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos. 
99. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. 
100. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda: 
100.1. tās datumu un termiľus; 
100.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu; 
100.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku; 
100.4. publiskās apspriešanas lapas formu; 
100.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā 
apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu. 
Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir 
domes izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu 
apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziľojumu 
(kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieľemto 
domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.  

 
VIII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA 
101. Pašvaldības administrācija un domes izveidotās institūcijas var izdot 
administratīvos aktus pašvaldības autonomās kompetences un domes 
deleģētajos jautājumos. 
102. Pašvaldības padotībā esošo institūciju un amatpersonu 
administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd domē.  
103. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos 
zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to 
lemj dome, pirms tam jautājumu izskatot Finanšu komitejā. 
104.  

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 
 

 

Notikumi 2013. gada jūnijā 
 

05.06.2013. 18.45 Saľemta informācija par agresīvu cilvēku 
Stembrē, Sakas pagastā. Vīrietis jau vairākas dienas lieto alkoholiskos 
dzērienus.  Ar viľu veiktas pārrunas, pēc tam vīrietis nomierinājās.  
 
05.06.2013 23.03 Deg ugunskurs bez uzraudzības Lejas ielā, 
Pāvilostā. Izsaukts ugunsdzēsējs un ugunskurs  nodzēsts. 
 
06.06.2013 10:25 Patrulēšanas laikā ievērots, ka Sporta ielā, 
Pāvilostā, nogāzies ţogs. Mājai nav arī  numura zīmes. Sastādīts 
pārbaudes akts un administratīvā pārkāpuma protokols. 
 
07.06.2013 19:07 Patrulēšanas laikā ievērots, ka Lejas ielā, 
Pāvilostā, atstāts ugunskurs bez uzraudzības. Par šo tika izrakstīta 
naudas soda kvīts Ls 20  apmērā par pārkāptiem ugunsdrošības 
noteikumiem. 
 
08.06.2013 17:15 Patrulēšanas laikā ievērots, ka Pāvilostas tirgus 
laukumā vīrietis lietoja alkoholiskos dzērienus. Viľam  sastādīts 
Administratīvā pārkāpuma protokols par alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietā. 
 
08.06.2013 21.25 Pārbaudīta Valsts policijas informācija par 
iespējamo šaudīšanos Kursas stacijā, Sakas pagastā. Pārbaudes 
rezultātā informācija netika apstiprināta. 
 
10.06.2013 14:20 Tika pavadīts sociālais darbinieks uz Stembri, 
Sakas pagastā, pārbaudīt ģimeni ar trijiem mazgadīgiem bērniem, kuri 
atstāti bez mātes uzraudzības pie kaimiľiem. 
 
12.06.2013 12:40 Vērgalē, pie veikala ―TOP‖ gulēja vīrietis stiprā 
alkohola reibumā. Tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols 
pēc LAPK 171.p.1.d. par atrašanos sabiedriskā vietā tādā stāvoklī, kas 
aizskar cilvēka cieľu. 
 
13.06.2013 12:04 Vērgalē, pie veikala ―TOP‖, gulēja vīrietis stiprā 
alkohola reibumā. Tika izsaukts Vērgales iecirkľa inspektors un vīrietis  
aizvests uz Liepājas atskurbtuvi. 
 
17.06.2013 13:30-14:30 Patrulēšanas laikā veikta pārbaude par 
Latvijas valsts karoga lietošanu. Aizrādīts par Latvijas valsts karoga 
neizlikšanu Latvijas Republikas okupācijas dienā Vītolu, Brīvības (2 
adreses), Kalna (2 adreses), Lejas, Smilšu, Sporta un Celtnieku ielās, 
Pāvilostā. 
 
24.06.2013 06:09 Saľemta informācija no Valsts policijas par 
ģimenes skandālu Sakas pagastā. Ierodoties uz vietas, tika 
noskaidrots, ka ciemiľu civilpāra starpā ir izcēlies konflikts. Neviena no 
iesaistītām pusēm iesniegumu rakstīt nevēlējās. Sieviete nogādāta pie 
Pāvilostas TIC un iesēdināta autobusā.  
 
24.06.2013 21:47 Saľemta informācija par to, ka veikalā ―TOP‖ 
Tirgus ielā, Pāvilostā, ir konflikts. No cietušā ir saľemts iesniegums un 
pārsūtīts uz Valsts policijas Aizputes iecirkni. 
 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks  
ALEKSANDRS URTĀNS 
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Ploceniekiem iepriekš pieteikties pie Vērgales 
pagasta lauku attīstības speciālistes Rudītes 
Bērziľas. 16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un 
citi interesenti var izmantot iespēju un apskates laikā 
kārtot braukšanas eksāmenu traktora vadīšanas 
tiesību iegūšanai. No 17 gadu vecuma var iegūt 
kombaina vadīšanas tiesības. Iepriekš pieteikties! 

 

Semināri biškopjiem 
Aizputes novada, Cīravas pagasta, „Cīravas 
Ķēniľos‖ 
14.JŪLIJĀ PLKST. 11:00 Bišu saimes un ienesuma 
vērtējums. Bišu saimes ligzdas paplašināšana 
ienesuma apstākļos. 
25.JŪLIJĀ PKST. 11:00 Bišu saimju darbības 
vērtējums. Kārtējie darbi dravā. 
Sīkāka informācija: LBB konsultante, B. Tikuma, 
T.26446701. 

 
Pārskats par stāvokli 
ganāmpulka novietnē 

ar datiem uz 01.07.2013. ir jāiesniedz 
LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRAM no 
01.07.2013. līdz 01.08.2013.  Aizpildītā veidlapa 
jāiesūta datu centram – Republikas laukums 2, 
Rīga, LV – 1010 vai jebkurā Reģionālās klientu 
apkalpošanas nodaļas pieľemšanas punktā. 
Veidlapu var izdrukāt no LDC mājas lapas: 
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ 
Ja ir līgums  ar  LDC var nosūtīt arī elektroniski. 
Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli 
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, 
aitām, kazām, cūkām)!  

Vajadzīgo veidlapu var saľemt arī  pie lauku 
attīstības speciālistes vai  nokopēt pie Vērgales 
pagasta  pārvaldes vadītājas.  Svarīgi ir  bites, vistas, 
zosis, pīles, tītarus, trušus utt. reģistrēt tiem, kas 
saľem ES platībmaksājumus, jo katrs sīklops dod 
noteiktu skaitu dzīvnieku vienības, kas attiecīgi ir 
svarīgi, saľemot mazāk labvēlīgā apvidus atbalstu. 

Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste   
RUDĪTE BĒRZIĽA 

 

Pāvilostas pensionāru apvienība 
2013. gadā 13. augustā organizē ekskursiju 

 

Maršruts:  Pāvilosta – Liepāja 
– Akmeľraga bāka – 

Pāvilosta 
 

Apskates objekti: Roţu laukums, Sv. 
Trīsvienības baznīca, Promenāde, Jūrmalas 
parks,  Karostas cietums, Ziemeļu forti, Sv, 
Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle, Akmeľraga 
bākas apskate. 

Maksa par ekskursiju Ls 5.00 (cenā 
ietilpst gidu pakalpojumi un objektu apskate). 
Pieteikšanās no 10. jūlija līdz 5. augustam 
Pāvilostas bibliotēkā telf. 63484566 vai pie 
Veltas Citskovskas telf. 63498161, 25436660. 
 

LAUKSAIMNIEKIEM 
Atkārtotas  traktortehnikas apskates grafiks 

Pāvilostas novadā 2013.gadā 
25.07 Sakas pagastā plkst.10.00 pie Sakas pagasta pārvaldes, inspektors O.Petrēvics 
07.08 Vērgales pagastā plkst.10.00 koop.sab. ’’Vērgale-1’’, 13.00 Ziemupes veikals; 14.00 
Saraikas ugunsdz.depo, inspektors J.Siliľš. 
Maksa par TA traktoriem, graudaugu kombainiem, zāles novākšanas mašīnām 11.42 Ls, 
speciālai tehnikai 16.92 Ls, piekabēm 8.52 Ls 

Tehnikai jābūt apdrošinātai, kā arī līdzi obligāti jābūt traktortehnikas 
vadīšanas apliecībai. Šajās dienās būs iespēja sagatavot dokumentus tehnikas 
reģistrācijai, numuru zīmju maiľai, tehnikas noľemšanai no uzskaites, pieľems 
eksāmenus traktoru vadīšanā, kā arī sniegs konsultācijas citos ar tehniku saistītos 
jautājumos. 
 

 
Jūnijā traktortehnikas apskatē, kā vienmēr labi tehniku bija sagatavojuši k/s "Vērgale - 1" vīri, 

kuru paveikto darbu inspektors Jānis Siliľš vērtēja atzinīgi. Foto: Rudīte Bērziľa. 
 

 

 
Traktortehnikas apskates laikā ir iespēja kārtot braukšanas eksāmenu, lai iegūtu traktora vadīšanas 
tiesības. Jūnijā šo iespēju izmantoja Vērgales pamatskolas šā gada absolvents Jānis Almanis, kurš 
parādīja lieliskas braukšanas prasmes. Vēl atliek tikai teorijas eksāmens un tiesības rokā ! 

Sīkāka informācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Liepājā, Jūrmalas 
ielā 23 vai pa tālruľiem - 63425564; J.Siliľš – 29284739. Papildus informācija par 
aģentūras darbu un sniegtiem pakalpojumiem mājas lapā: www.vtua.gov.lv.  

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
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SPORTS 
Pāvilostas novada šahistu starti 

22.jūnijā Aizputē notika šaha sacensības „Ielīgosim Jāľus‖, kurās 
prāta spēlē sacentās  spēcīgi šahisti no Rīgas, Tukuma, Liepājas, Dobeles, 
Aizputes un Pāvilostas novada. Pāvilostas novada šahistei Evijai Brikmanei 
2.vieta starp sievietēm (bija vienāds punktu skaits ar 1.vietu, bet dators prot 
izrēķināt smalki un precīzi), Rudītei Bērziľai 3.vieta. 

9.jūnijā Klaipēdā notika Ţemaitijas atklātās sacensības šahā bērniem 
un jauniešiem, kurās piedalījās ļoti liels dalībnieku skaits, jo Lietuvā šahs 
jaunatnes vidū ir populārs un viľiem vairāk spēlē tieši meitenes. Evijai 
Brikmanei labs rezultāts - 3.vieta starp jaunietēm, jo startēja vecākajā grupā, 
kur spēlē  15 - 18 gadus veci jaunieši (viľai šobrīd 14 gadi). 

12.jūnijā Liepājas jauniešu klasifikācijas turnīrā E.Brikmanei 3.vieta 
starp jauniešiem (meitenes un puikas spēlē kopējā turnīrā) 2.sporta klasē. 

Labs starts Evijai arī  vērienīgās sacensībās Rīgā „RTU kauss‖ 
izcīľā, kur sacentās vairāk kā 100 labākie šahisti no visas Latvijas. Otrs 
labākais rezultāts 2.sporta klasē. Nācās cīnīties ar meistarkandidātiem un 
1.sporta klases, jo visi spēlē kopējā turnīrā. Savukārt R.Bērziľai 
Lejaskurzemes ātrspēles kausa izcīľas 5.kārtā - 1.vieta starp sievietēm. 

Vērgales sporta nama vadītājs  ALFRĒDS MAGONE 
 
 

Vai Tu zini... 
 20.jūnijā Pāvilostā ieradās reklāmas aģentūra "The Matter", kura 

uzľēma Tūrisma attīstības valsts aģentūras pasūtītu tūrisma video par 
Pāvilosta. Kā vēstnesis par Pāvilostu stāstīja Daiga Krzišteka. Paldies, viľai 
par atsaucību un ieguldīto darbu! 
 Piedaloties projektā, kurš reizē bija arī konkurss,  kurā Pāvilostas 

iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja iepazīties un izmēģināt izbraukt ar 
elektrovelosipēdu, Pāvilosta ieguva otro vietu 9 Kurzemes pilsētu 
konkurencē. Kopumā Pāvilostā tika nobraukti 108km. Interesanti, ka 
elektorovelosipēda izmēģinātāji bija izbraukuši pilnīgi visas Pāvilostas ielas! 
Pirmajā vietā ierindojās Saldus, kurš bija veicis trīs reizes lielāku attālumu.  

 Veselības inspekcija  no 7.maija līdz 2.septembrim reizi mēnesī veic 
Pāvilostas pludmalē peldūdens monitoringu. Ar monitoringa rezultātiem 
iespējams iepazīties www.pavilosta.lv, rezultāti tiek izvietoti informatīvajos 
stendos pie skatu torľa blakus muzejam un  pie jūrakmens. 

 Ievērojamās Pāvilostas sabiedriskās darbinieces Dzidras Grimstas 
balvu par augstu zināšanu apguves līmeni un aktīvu sabiedrisko darbību 
2013.gadā saľēma  Ilze Ieva Vilne. Balva tika pasniegta vidusskolas 
izlaidumā. 

 
 

Sociālais dienests ziľo 
 Jūnijā 9 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 28 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 5 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 9 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 
personai piešķirts pabalsts pēc sodu izciešanas, 2 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 21 ģimenei, kurām ienākumi 
ir zem Ls 150.00, piešķirtas ES pārtikas pakas, 31 represētai 
personai piešķirts vienreizējs pabalsts Ls 10.00 apmērā katram,  
2012./2013.mācību gada 26 pirmklasniekiem piešķirtas 
grāmatnīcas Zvaigznes ABC dāvanu kartes Ls 10.00 apmērā 
katram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informācija iedzīvotājiem:  
Sākot ar 2011.gada 3.janvāri NVA filiālēs pieľem 

iesniegumus pabalstam par asistenta pakalpojumu izmantošanu 
no cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti, kuri nesaľem valsts 
pabalstu invalīdiem, kuriem nepieciešama kopšana, izľemot tos, 
kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā 
ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā. Pabalstu izmaksā reizi 
mēnesī. Pabalsts tiek izmaksāts Eiropas Sociālā fonda projekta 
"Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros. Pabalsta apmērs ir 12 lati 
par asistenta 10 stundu darbu nedēļā, līdz ar to pabalsta apmērs 
mēnesī  ir 48 lati.  

Lai pabalstus varētu izmaksāt visiem pretendentiem, 
kas atbilst mērķa grupai un pabalsta saľemšanas nosacījumiem, 
projektā tiks veikta finanšu pārplānošana. Lai saľemtu pabalstu, 
personai ar 1.grupas redzes invaliditāti jāreģistrējas jebkurā no 28 
NVA filiālēm un jāiesniedz pieteikums personīgi (to var izdarīt arī 
pilnvarots pārstāvis, kuram ir notariāli apstiprināts pilnvarojums 
pārstāvēt iesniegumā minēto personu).  

Iesniedzējam jānorāda šāda informācija:  
Vārds, uzvārds; personas kods; deklarētā dzīvesvietas adrese; 
tālruľa numurs vai elektroniskā pasta adrese; kredītiestādes vai 
pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru jāpārskaita 
pabalsts; vēlamais saziľas veids (adrese, tālruľa numurs, e-
pasts); apliecinājums, ka persona nesaľem asistenta 
pakalpojumu citu Eiropas Savienības projektu ietvaros. 

Ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tad 
papildus jāiesniedz notariāli apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt 
iesniegumā minēto personu ar 1.grupas invaliditāti. Iesniedzējam 
ar parakstu jāapliecina, ka iesniegumā norādītā informācija ir 
patiesa.  

Saskaľā ar Invaliditātes likumu, asistents sniedz 
atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes 
funkcionēšanas ierobeţojumu tādu darbību veikšanai ārpus 
mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, — nokļūt 
vietā, kur mācās, strādā vai saľem pakalpojumus, pārvietoties un 
aprūpēt sevi izglītības iestādē, algotā darba vietā, būt saskarsmē 
ar citām fiziskajām un juridiskajām personām. Asistents arī palīdz 
cilvēkam ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, 
profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības 
programmu.   
  Sociālā dienesta vadītāja būs atvaļinājumā no 4. jūlija 
līdz 17.jūlijam. 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 
 

Sociālais dienests aicina pieteikties uz 

vakanto šofera amatu. 
Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 
pārbaudes termiľu 3 mēnešus. Darba laiks pēc nostrādātajām 
stundām, darba alga Ls 1,73 stundā. Pieteikumā, lūdzu, 
norādīt autovadītāja stāţu. Pieteikumus iesniegt sociālā 
dienesta vadītājai līdz 2013. gada 16.jūlijam. 

 
Jautājumi domei 

Uz jautājumiem atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons 

1. Jūnija avīzē S.Leja informē, ka olimpiāţu un konkursu 
uzvarētājiem un viľu skolotājiem domes priekšsēdētājs 
uzdāvināja vienas dienas ekskursiju. Vai tas bija domes 
priekšsēdētāja privāts dāvinājums? 

Atbilstoši informatīvajā izdevumā norādītajam, dāvinājumu sniedza domes 
priekšsēdētājs, kurš pārstāv Pāvilostas novada pašvaldību.  Nē, tas nebija 
privāts dāvinājums. 

2. Kāpēc pretendentam uz pašvaldības izpilddirektora vietu  
izvirzītajos nosacījumos attiecībā pret izglītību nav prasīta 
augstākā izglītība, bet tikai vidējā speciālā?  

Šāds nosacījums ir iekļauts, lai paplašinātu iespējamo pretendentu loku. Kā 
norādīts sludinājumā, izglītība uzņēmumu vadībā un tehniskajā specialitātē tiks 
uzskatīta par priekšrocību. 

3. Pāvilostas novada domes sētā regulāri novietotas vairākas 
smagās tehnikas vienības, kas nepieder pašvaldībai. Vai šo 
mašīnu īpašnieki maksā nomas maksu un ,ja maksā, tad cik? 

Jau no 2011.gada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „ Kurzemes ceļinieks 
un būvnieks” par automašīnu novietošanu domes sētā. Uzņēmējs maksā 
pašvaldībai nomas maksu Ls 20,00 mēnesī.  
 
 

http://www.pavilosta.lv/
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Uz Valmieras pusi pēc pieredzes 

 

 
Pie pieminekļa „Valmieras puikas‖. Foto: Ziemupes bibliotēkas arhīva. 

 
Piecas mūsu novada bibliotekāres izmantoja iespēju kopā ar 

citu novadu kolēģiem doties divu dienu pieredzes apmaiľā uz 
Valmieras puses bibliotēkām. Ar gaišumu un plašumu mūs pārsteidza 
Valmieras galvenā bibliotēka, precīzāk Valmieras integrētā bibliotēka, 
jo atrodas ne tikai vienā ēkā ar Vidzemes augstskolu, bet augstskolas 
bibliotēka un Valmieras bibliotēka strādā vienoti. Jauki, ka viľi savā 
paspārnē ľēmuši arī visas apkārtējās skolu bibliotēkas. Mūsu rajonā tā nav. 
Valmieras bibliotēka centralizēti veic visu jauno grāmatu apstrādi un sniedz 
inventarizācijas pakalpojumus, par kurām maksā katras bibliotēkas 
pašvaldība. Vakarpusē iepazinām Valmieru un izmantojām iespēju 
Valmieras teātrī noskatīties Strindberga lugu „Jūlijas jaunkundze”. 
Trešdienas rīts iesākās ar Brenguļu bibliotēkas apmeklējumu. Arī tā atrodas 
jaunās telpās. Šī bibliotēka piedāvā 30 nosaukumu lielu periodikas klāstu, 
kura lielu daļu bibliotēkai abonē vietējie uzľēmēji. Apskatījām Brenguļu 
sporta zāli. Tālāk devāmies uz Kocēnu novada Dikļiem. Apskatījām kultūras 
namu, estrādi. Klausījāmies vietējās bibliotekāres stāstā par Juri Neikenu, 
latviešu rakstnieku, skolotāju, mācītāju un pirmo dziedāšanas svētku 
organizatoru 1864 gadā Dikļos, pabijām Vika jeb Viktora Kalniľa pasaku tēlu 
parkā. Uzkāpām Zilākalna pagasta Zilajā kalnā. Pareizāk gan būtu jāraksta 
Zilaiskalns. Tā augstums ir 126,7 m. Savdabīga svētvieta ar savu 
enerģētiku. Interesanti, ka kalna sākumā aug skujkoki, bet augstāk vien lapu 
koki.  

Kocēnu pagasta 1.bibliotēka mūs pārsteidza ar savu neparasto 
pagrabu, ar zilo sapľu zirgu uz bibliotēkas sienas, ar Kocēnu sportistu 
kausu kolekciju. Ielūkojāmies Kocēnu sporta hallē un kultūras namā. 
Priecājāmies par to, ka Kocēnu novadā tiek atjaunotas un siltinātas skolu 
fasādes. Darbs tiek veikts par novada līdzekļiem. Visās skolās visiem 
skolēniem brīvpusdienas. Te gan jāpiebilst, ka apmeklējām tiešām bagātas 
pašvaldības. Līdzās esošajā Valmierā strādā daudz tuvējo pagastu 
iedzīvotāji, kuri nodokļus maksā savās pašvaldībās. Vēlreiz redzēto 
pārdomājot, varu teikt, ka atmiľā palikuši lielie plastmasas pudeļu konteineri, 
redzējām arī to savākšanu.  

Paldies rīkotājiem par šo iespēju.  
Visu bibliotekāru vārdā – Ziemupes bibliotēkas vadītāja  

DAINA VĪTOLA.  
 

 

9. jūlijā       plkst. 13:00 
Pāvilostā pie Tūrisma  
informācijas centra  

 

Kopenhāgenas  
 ( Dānija )  
pašvaldības 
 skolēnu orķestra koncerts 

Kopenhāgenas Pašvaldības Skolēnu orķestris 
(KKSO) ir ar senu vēsturi – tas dibināts jau 1955.gadā un 
šobrīd vieno ap 40 jauniešu vecumā no 12-25 gadiem, kas 
apguvuši kādu pūšamo vai sitamo mūzikas instrumentu spēli 
Kopenhāgenas pašvaldības Mūzikas skolā. Ik vasaru orķestris 
dodas koncerttūrēs pa Eiropas valstīm un priecē klausītājus ar 
savu vitālo mūzikas programmu.  

Šovasar no 6. līdz 9. jūlijam Kopenhāgenas 
pašvaldības skolēnu orķestris viesosies Latvijā ar koncertiem 
Rīgā (6.jūlijā), Salacgrīvā (8.jūlijā), Aizputē (9.jūlijā), Pāvilostā 
(9.jūlijā) un Liepājā (10.jūlijā).  

 

 

Noskaidroti Dziesmu un deju 
svētku labākie tautastērpi 
 30.jūnijā latviešu tautastērpu skatē starptautiskajā izstāţu centrā 
"Ķīpsala" ţūrija nosauca uzvarētāju vārdus. Kopumā ţūrija vērtēja 
labākos tērpus sešās nominācijās - koru, deju kolektīvu, folkloras 
kopu, etnogrāfisko un koklētāju ansambļu, individuālie tautastērpi. 
Deju kolektīvu grupā – 2.vieta -  Pāvilostas novada Vērgales 
pagasta kultūras nama dejotāju kolektīva "Vērgalīte" 
tautastērpiem. Koru grupā izvirzītais Pāvilostas kultūras nama 
sieviešu kora tautastērps šoreiz vietu neieguva, bet arī tas, ka ticis 
ievērots un izvirzīts skatei, ir liels sasniegums.  
  
 

„ZELTA SMILŠU GRAUDS” 
27. JŪLIJĀ Pāvilostas pludmalē notiks 18. Smilšu 

skulptoru festivāls „Zelta Smilšu Grauds”. 
Šogad darbu tēma „LIDOJUMS‖. Pamatekspozīciju 

veidos Mākslas skolu komandas no Aizputes, Kuldīgas, 
Ķekavas, Priekules, Pāvilostas, Tukuma un Ventspils. 
Uzaicināti arī dalībnieki no Nidas (Lietuva) un Valsts Ermitāţas 
bērnu mākslas studijas (Sankt-Pēterburga, Krievija). 

Reģistrācija dalībai „Hobby‖ grupā 27. Jūlijā līdz 
plkst.11.30 pasākuma vietā.  

Dalības maksa Ls 2,- no personas. Katrā komandā ne 
vairāk kā 4 dalībnieki. 

Darbs pie skulptūrām līdz plkst. 15.oo. 
Apbalvošanas ceremonija plkst. 17.oo. 

Saulrietā tradicionālā festivāla noslēguma ugunsskulptūra. 
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Elitas Viliamas pastmarku 
kolekciju izstāde 

„ Pasaules iekarošana III” 
Pāvilostas novadpētniecības muzejs no 28. 

jūnija līdz 30. augustam  aicina uz mākslinieces Elitas 
Viliamas veidoto pastmarku un aplokšľu izstādi.  

Pēc mākslinieces stāstītā-„pastmarka ir mākslas 
veids, ar ko Latvija var iekarot pasauli. Pastmarka ceļo pa 
visu zemeslodi, un nav no manis atkarīgs kur. Ja mani 
uzaicina, es piedalos arī konkursos. Mēs, šīs nozares 
mākslinieki, nereti smejamies, ka viens otrs politiķis 
nemaz nezina, kur tāda Latvija atrodas, bet, ja filatēlistam, 
kolekcionāram, mākslas pazinējam uzprasa, viľš noteikti 
ir lietas kursā un daudz ko zina par mūsu valsti, par mūsu 
zemi.‖ 

Izstādē varam pārliecināties, ka Elitas Viliamas  
pastmarkās ne tikai ļoti precīzi attēlots attiecīgā laika lietu 
un tēlu detaļas, bet arī pastmarkām raksturīga krāsu 
bagātība un greznums, tās noteikti atšķiras no citu valstu 
piedāvājuma. 

muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 

 

Līgojām pansionātā 

 
Foto: V.Pētermane. 

 
Kad Pāvilostas pansionāta vadītāja Maira uzaicināja pensionāru 

apvienības padomi ielīgot Jāľus, sākām gatavoties savlaicīgi. Paldies kultūras 
nama vadītājai Silvai par no kultūras nama aizlienētajiem tautas tērpiem. 

Sevišķi rosīga bija pirmssvētku diena, lai nopītu  58 vainagus pansionāta 
ļaudīm. Svinīgs noskaľojums, apkārtne sakopta, ziedi, telpas izpušķotas, sagaidītāji 
rindiľā sasēduši. Lieliski Līgo svētki, kopības sajūta, pieskandinot pansionātu ar Līgo 
dziesmām, noklausoties dueta „Sandra‖ koncertu, baudot svētku našķus, namamātes 
laipnību. 

Lai visiem Līgo svētku atmiľas silda sirdi, palīdz saglabāt moţumu! 
LŪCIJA MATROZE 

 

31.augustā, Pāvilostā Senās uguns nakts 
Tūrisma sezonas noslēguma pasākums 
PĀVILOSTAS TENISA  KORTĀ 
10:00 Pāvilostas novada iedzīvotāju un viesu tenisa turnīrs  
Interesentiem zvanīt Aldim Barsukovam pa tālr.29230995 
15:30-17:00 Sēľošanas pasākums „Iesim bekas palasīt!”  
Sēľošana gan individuāli, gan komandā, dalībnieku vecums neierobeţots. 
Sēľošanas vieta - Zaļkalna meţs. Dalībniekus aicinām pieteikties līdz 30.augustam 
pie Silvas Vārsbergas pa tālr.29366112 
STARTS plkst.15:30 - PIE PĀVILOSTAS KOMUNĀLĀ UZĽĒMUMA 

 FINIŠS plkst.17:00 - TIRGUS LAUKUMĀ 
Sēľošanas dalībnieku vērtēšana:  

 Interesantākais sēľu grozu noformējums; „Baigais nazis"; Oriģinālāk ģērbtais 
sēľotājs; Salasīto ēdamo sēľu daudzveidība; Lielākā sēne, mazākā sēne, kopā 
saaugušas sēnes. 
TIRGUS  LAUKUMĀ  
No plkst.16:30 

 „Viss par un ap sēnēm” Aicinām visus, kuriem krājumos ir interesantas sēľu 
ēdienu receptes un konservi, paľemt tos līdzi un dalīties zināšanās ar pasākuma 
apmeklētājiem! 

 Radošās darbnīcas – „Gaidot sēľotājus” 

 Pusnātnene gailenēs 

 Sēľošanas dalībnieku apbalvošana 
LAUKUMĀ  PIE  TIC 
18:00 Pāvilostas kultūras nama amatierteātra uzvedums „Latviešu sapnis” pēc 
Agneses Bules darba „Latviešu sapnis‖ motīviem, reţisore Marita Horna. 
18:40 „Gaismas ceļš debesīs” 
UPESMUIŢAS  PARKĀ 
21:30 Ugunskura iedegšana un  zaļumballe  
P.S. Sliktu laika apstākļu gadījumā uzvedums un balle notiks Pāvilostas kultūras 
namā! Sīkāka informācija: 63498229, 29121894 (Mairita), 28624644(Marita), 
tic@pavilosta.lv ,  29366112 (Silva). 
 

SAKAS PAGASTAM – 783 
9.augustā plkst. 21.00  

Sakas „Pagasta mājas‖ pagalmā grupas „Novadnieki” 
koncerts. Pēc koncerta balle kopā ar grupu „Novadnieki”  

Ieeja brīva. Visi laipni gaidīti! 

 

ALNIS NĀK UZ SVĒTKIEM... 

 
Trešdien, 3.jūlijā plkst.10.00 no rīta, pilsētā no meţa 

pāri Sakas upei iepeldēja alnis. Izkāpa krastā, noskurinājās 
un iznāca pilsētas centrā – jauneklīgi skaists meţa 
dzīvnieks, spīdīgu spalvu.   Iznāca un samulsa. Tieši torīt 
pilsētas centrs tikko bija ietērpts svētku karogos, jo 
Pāvilosta gatavojas Zvejnieku svētku svinībām. Mums, 
cilvēkiem, tā arī palika neatbildēts jautājums – vai alnis, 
pamanījis košo noformējumu, ziľkārības dzīts nolēma 
paskatīties, kas pilsētā notiek, vai vienkārši bija apmaldījies. 
Bet tiem, kuri to redzēja, neatkārtojamais skats ilgi paliks 
atmiľā... 
 

mailto:tic@pavilosta.lv
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Dziesmu un deju svētku ieskaľas koncerts 

 
Foto: Marita Kurčanova. 

 
29. jūnija vakarā Pāvilostas pilsētā tika ieskandināti XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Koncertā piedalījās 3 kolektīvi no 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama, kas piedalīsies svētkos Rīgā - sieviešu koris – vadītāji Renārs Juzups un Liene Breča, jauniešu deju kolektīvs un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs – vadītāja Daiga Cābele. No Pāvilostas uz svētkiem dosies 62 svētku dalībnieki. Paldies, dalībniekiem un kolektīvu 
vadītājiem! Novēlu Jums izturību un laimīgu ceļa vēju! 

SILVA VĀRSBERGA 

 

Pāvilostas vārda diena 

 
Foto: Marita Horna. 

 
 

29.jūnijā Pētera, Pāvila un  Paula dienā Pāvilostā svinēja 
vārda dienu. Plkst..11.00 Pāvilostas Pētera - Pāvila ev.lut. baznīcā notika 
dievkalpojums, kuru vadīja mācītāji Jānis Bitāns un Andris Brikšķis. Viesos 
bija ieradušies pārstāvji no Apriķu un Sakaslejas ev.-lut. draudzēm. Šī 
diena draudzei bija ļoti nozīmīga, jo pēc vairāku gadu prombūtnes 
dievnamā atgriezās vēsturiskā 19.gs. M.Peta gleznotā altārglezna "Kristus 
Pilāta priekšā", ko restaurēja Zita Sokolova (Rīga). Tagad restaurētā 
altārglezna atrodas goda vietā blakus altārim. Pēc dievkalpojuma vārda 
dienas svētki turpinājās baznīcas dārzā. Draudzes vecākā Argita Ozoliľa 
pateicas visiem, kuri piedalījās dievkalpojumā un apsola, ka šo iedibināto 
tradīciju turpinās arī nākamgad.  

Plkst. 12.00 Upesmuiţas parkā pulcējās bērni, lai piedalītos 
Pāvilostas vārda dienas pasākumā, kurš notiek jau trešo gadu. Šī 
pasākuma iniciatori ir biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs‖. 
Pasākumu finansiāli un praktiski atbalsta  Pāvilostas kultūras nams un 
bibliotēka.  Šogad pie mums ciemos ieradās bērni no Kalvenes un Cīravas 
pagastiem.  Upesmuiţas parkā viesi parādīja savus mājas darbus – stāstīja 
par savas puses diţākajiem kokiem.  Tad ainavu arhitektes Uldzes 
Liepiľas vadībā bērni izstaigāja parku un klausījās stāstījumu par parkā 
sastopamajiem kokiem, veica koku apkārtmēru noteikšanu un atbildēja uz 
uzdotajiem jautājumiem.  

 

Pēc tam visi kopā devāmies apskatīt mūsu priedes – Vētras, 
Zvanu un Līko priedi. Par tām viesiem pastāstīja Pāvilostas bērni. 

Vēlāk Pāvilostas domes zālē atvērām izstādi „Trejas priedes‖. 
Tajā varat apskatīt suvenīrus,  gleznas, fotogrāfijas, kurās atainotas 
mūsu priedes. 

Pēc sātīgām kultūras nama darbinieku vārītām pusdienām 
kultūras nama kalnā, notika izzinošas nodarbības par vides un koku 
saudzēšanu. Bērni rakstīja savus solījumus kokiem – solot nedarīt tiem 
pāri,  nekad nelauzt un izmantot sadzīvē videi draudzīgus produktus, 
saudzējot kokus.          

Viesi, prom braucot, atzīmēja, ka diena ir bijusi ļoti izzinoša, 
patīkama un uz labiem darbiem rosinoša. 

Paldies Pāvilostas kultūras nama vadītājai Silvai un  
darbiniekiem, Pāvilostas bibliotēkas darbiniecei Elīnai, Pāvilostas 
vidusskolas vizuālās mākslas skolotājam Andrim Paipam, Gundegai 
Tūtānei  par sadarbību pasākuma organizēšanā.  

Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam 
un  piedāvāja gleznas, fotogrāfijas un suvenīrus priedēm veltītajai 
izstādei! 

Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs‖ vadītāja 
MARITA HORNA 
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10.08.  
Ziemupnieku saiets 

12.00 Kapu svētki Ziemupes kapos Ziemupes 
tautas namā - 

13.00 Mākslinieka, novadnieka Laimoľa 
Bubiera virtuālās piemiľas izstādes „Viss ir 

tikai ilūzija” prezentācija 
20.00 Mums dziedās māsas Vīgupas 

21.00 Groziľvakars, spēlēs grupa „Pārmaiľu 
vējš” no Bauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 2.jūlija līdz 15.septembrim 

Ziemupes Tautas namā 

mākslinieka, novadnieka  
Laimoľa Bubiera 

virtuāla piemiľas izstāde 

„Viss ir tikai ilūzija”. 

 

Dzied un stāsta par Dieva dēlu 

 
Foto no Sociālā dienesta arhīva. 

Saulgrieţi Pāvilostā 

 
Foto: Marita Horna.  
 

23.jūnija vakarā pļaviľā pie muzeja uz kopīgu svētku ielīgošanu pāvilostniekus un pilsētas  viesus aicināja Pāvilostas kultūras nama vadītāja 
Silva Vārsberga un sieviešu koris diriģenta Renāra Juzupa vadībā. Tautas dziesmas mijās ar līgo dziesmām, deju kolektīvu vadītājas Daigas Cābeles 
noorganizētajām rotaļām. Neizpalika arī cienāšanās ar sieru. Pēc ieskaľas pasākuma turpinājās dejas līdz rīta ausmai kopā ar duetu "Tomēr 
jāpadomā". 

MARITA HORNA 

Sirsnīgs un jauks pasākums notika 
Rīvas, Ulmales, Sakas bērniem un vecākiem, 
ko bija sarūpējuši Ev.- luteriskās baznīcas 
draudzes locekļi.  Ar dziesmām, nelielām 
filmiľām un stāstiem par Jēzu Kristu. Prieks 
par tiem vecākiem, kas atrada laiku pabūt 
kopā ar saviem bērniem šai brīnišķīgajā 
pasākumā. Paldies Viesturam, kas stāstīja, 
tulkoja, dziedāja ģitāras pavadījumā. Bērni 
atbildēja uz svētdienas skolotājas I. Zingnikas 
uzdotajiem jautājumiem, par ko saľēma 
mazas dāvaniľas. Pasākuma beigās bērni 
saľēma dāvanu, ko bija sagādājuši Amerikas 
bērni. 
PALDIES Argitai Ozoliľai, kas  noorganizēja 
šo skaisto pasākumu Sakas pagasta bērniem! 

Paldies Irēnai Rīvās un  Litai 
Ulmalē, kuras atvēlēja laiku un gādāja par 
mājīgumu telpās! 

Sakas pagasta sociālā darbiniece  
ARTA BUNKA 
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Dziesmu svētku karoga 
pacelšana Vērgalē 

Pacel skatu uz austošo sauli,  
Pacel skatu un zini – ir vērts.  
Lai dārd Tavu skrienošo sirdspukstu auļi un  
Lai dzīvo viss, kas Tev svēts...   

 
Foto: Rudīte Bērziľa. 

 

30.jūnija pēcpusdienā, plkst.13.20, kad saule 
Vērgalē atradās zenītā, Vērgales centrā pulcējās ap 40 
ieinteresētu cilvēku uz Dziesmu svētku karoga pacelšanu. 
Svinīgo sajūtu klātesošajiem nedaudz sabojāja fakts, ka karogs 
netika savlaicīgi atsūtīts. Taču, neskatoties uz to, atnākušie 
nostājās pie Vērgales pamatskolas sarkanbaltsarkanā karoga, 
lai nofotografētos un kopīgi izpildītu latviešu tautas dziesmu 
„Bēdu manu lielu bēdu‖.  

Bet galvenais ir saglabāt svētkus sevī! Lai gaisma līgo 
Vērgalē! 

VITA BRAŢE  
 
 

IZLAIDUMS VĒRGALES 
PAMATSKOLĀ 

Skolās noslēdzies eksāmenu laiks, to savukārt nomainījis 
izlaidumu laiks. 15.jūnijā Vērgales pamatskolā izlaidums un apliecības par 
pamatskolas izglītības iegūšanu saľēma 9 skolēni, kuri jau drīz vien mācības 
turpinās citās mācību iestādēs.  

 
Foto: Vita Braţe. 

 

Absolventus sveica viľu audzinātājas Inese Razma un Daina Magone, 
bet viľi savukārt audzinātājas, skolotājus un vecākus. Absolventu vārdā vecākus 
un pedagogus uzrunāja Daiga Kalēja, veltot dzejoli un pateicoties par visu labo, 
kas iegūts visu aizvadīto gadu laikā, par zināšanām, gādību un sapratni!   
„Tēt, tu man iedevi spārnus,  
Māt, tu man iemācīji lidot,  
Lai visaugstākos kalnos,  
Es varētu aizspārnot...  
Lai tur meklētu sapľus,  
Kas debesis piepildīt māk,   
Kas visus lietainos mākoľus  
 
 

Piemiľas brīdis  
Vērgales kapsētā 

14.jūnijā Vērgales kapsētā pie piemiľas akmens 
pieminējām tos, kuri cietuši 1941.gada represijās un tika aizvesti 
tālu prom no Latvijas...  
 

Vērgalei-760! 
 Pagasta svētkus,  ar moto ,, Lai svētki mūsu pagastā, mājās 

un sirdīs”, sāksim svinēt 16.augusta pievakarē ar sportiskām 
aktivitātēm un nakts trasi, bet 17. augustā svētki turpināsies visas 
dienas garumā.   

Kas plānots svētku dienā?    
Tā iesāksies ar tradicionālo makšķerēšanu, gadatirgu un piepūšamajām 
atrakcijām, ar Liepājas  ģitāristu koncertu un daţādām aktivitātēm bērniem. 
Būs bērnu ratiľu un citu bērnu braucamrīku parāde , būs ,,biezie‖ moči,  
zirgs un suľi. Kultūras namā burvja trikus rādīs slavenā Pecolli ģimene , bet 
Vērgales dejotāji  un dziedātāji no Medzes visus aizvedīs neklātienes 
ceļojumā uz Franciju. Aizputes teātra aktieri svinēs Ziľģu Ješkas uzvaru, 
bet vakarpusē priecāsimies par mūsu skaistajām sētām kopā ar 
čigānzēniem, kas sniegs svētku koncertu. Muiţas laukumā būs zaļumballe 
un darbosies kafejnīca. Vērgale ietērpsies svētku rotā- ziedi kopā ar 
vēstures lieciniekiem: daţādi podi, zābaki un tupeles, rati un vērpjamie 
ratiľi, arkli… Aicinājums padomāt  par noformējumu visām iestādēm un 
uzľēmumiem, un būtu ļoti jauki, ja tos  izveidotu arī iedzīvotāji pie savām 
mājām (arī daudzdzīvokļu). Būs afišas un programmas, sekojiet līdzi!  
Protams, ka divu mēnešu laikā iespējamas arī kādas izmaiľas, bet  es 
uzklausīšu arī katru ieteikumu, ko mēs varētu varbūt ietvert svētkos, vai ko 
mainīt. Tāpēc, lūdzu, nāciet, zvaniet un runājiet par savām idejām, jo svētki 
ir visu mūsu kopējā lieta!   
  Ar tuvojošos svētku sajūtu- Velga 

 

No manis prom aizgaiľā...  
 
Paldies, tēt, ka devi man spārnus,  
Paldies, māt, ka mācīji lidot...‖  
 

Pēc ziedu un vēlējumu saľemšanas tradicionāli zālē 
tika nodejots absolventu valsis.  

VITA BRAŢE 
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Saulgrieţi Vērgalē 

 
 

Šogad Vasaras saulgrieţus Vērgalē sagaidījām, rotājot un pušķojot Vērgales 
centru ar vienojošo elementu - siena zārdu. Katras iestādes uzdevums bija to pēc 
iespējas interesantāk un krāšľāk noformēt.   

Svētku noskaľu Vērgalē radīja īpaši bagātīgais un savdabīgais zārds pie Vērgales 
bērnudārza, ar izdomu rotātais, pie Vērgales pamatskolas, bagātīgais ziedu zārds pie Vērgales 
pagastmājas, Vērgales centru rotāja vainadziľu zārds, ko rotāja Dzidra, un dekorācijas pie 
veikaliem.   

Lai ir jauki, kur ir jauki,  
Vērgalē, tur ir jauki. 
Līgotāji sanākuši,   
No maliņu maliņām – tā iesākās svētki Vērgales kultūras namā 23.jūnija vakarā. Īsts 

Jānītis sita bungas un aicināja līgotājus uz svētkiem. Līgo dziesmas dziedāja gan jaunās meitas 
– Aleta Betija, Lauma, Alise un Amanda, gan saimes meitas – Ļuda, Benita, Aiga un Vija, kas 
mācīja pīt Jāľu vainadziľus, gan meklēt Jāľu zāles un zīlēt. Bet svēta lieta ir pirtī iešana. To 
izmantoja Normunds un Andis, gan saimes meitas, kuras bija uzľēmušas tādu enerģiju, ka 
kādā brīdī gribēja pacelties gaisā uz slotām kā raganas. Saimes meitām dziedāja līdzi Velga un 
Mārīte, bet māju sajūtu palīdzēja rast senioru ansamblis „Vakarvējš‖ ar Līgo dziesmām. Par 
svētku noskaľojumu ar bildēm uz ekrāna rūpējās Matīss. Mēs izjutām papardes zieda klātbūtni, 
ko apstiprināja mazie papardes ziediľi, kas uzplauka kā paši mazākie dejotāji no bērnudārza 
„Kastanītis‖, kurus uz svētkiem atveda Sigita. Lūk, viľi – Ieva un Herita, Marta un Rūta, Arnita 
un Valters, Ralfs Edgars un Mārtiľš. Godinājām Jāľus ar ozollapu vainagiem un Līgu ar ziedu 
pušķi. Vērgalniekus svētkos sveica mūsu pagasta diţākais Jānis. Svētku izskaľā visi dziedāja 
spēka dziesmu „Neguļu, neguļu Jānīša nakti‖. Tad devāmies aizdedzināt parkā lielo ugunskuru 
un gatavojāmies dejām muiţas laukumā.   

Jāľu nakts burvība izbaudīta, izdejota, sagaidīta un aizvadīta. Un tomēr ir viela 
pārdomām... Uz svētkiem, mīļie vecāki, lūdzu, nāciet kopā ar saviem mazgadīgajiem bērniem. 
Un parūpēsimies paši, lai, svētkiem beidzoties, nevajadzētu rīkot „talku‖ gruţu savākšanai!  

Paldies, visiem, visiem, kas pielika savu roku, lai šie svētki izdotos! 
VITA BRAŢE un Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

 
 

Svētki senioriem! 
Jau divdesmito gadu Liepājas pensionāru biedrība organizē Kurzemes senioru 

sadziedāšanās un sadancošanās svētkus.  
Bija laiks, kad tie notika Pāvilostā un pirmsākumos uz tiem no Liepājas brauca pat ar 

vilcienu, bet, iestājoties krīzes gadiem, šis pasākums tika pārcelts uz Liepāju – koncertdārzu 
„Pūt, vējiľi‖. Arī šogad, 19.jūnijā, seniori „salidoja‖ Liepājā, viľu vidū arī Vērgales senioru 
ansamblis „Vakarvējš‖. Šis pasākums bija priecīgs notikums ansambļa vadītājai Līvijai 
Jansonei, jo tikai dienu iepriekš viľa atzīmēja skaistu dzīves jubileju. Tāpēc pirms koncerta 
ansambļa kolektīvs viľu sveica ar skanīgu dziesmu un ziediem.  

Senioru sadziedāšanās pasākumu vadīja aktieris Edgars Pujāts, seniorus svētkos 
sveica Liepājas mērs Uldis Sesks un viľa vietniece Silva Golde.  

Pēc koncerta bija atpūtas vakars ar dejām un kopīgu pasēdēšanu, lai varētu nobaudīt 
Jāľu sieru. 

VITA BRAŢE 
 
 
 

Veido filmu par  
Baltijas dabu 

Jūnija vidū Ziemupē bija ieradies 
dokumentālo filmu reţisors, producents un 
operators Kristofs Haušilds no Vācijas, kuram 
pieder filmu studija CORAXFILM. Viľa mērķis 
Latvijā – veidot filmu par Baltijas valstu dabu. 

 

 
Ornitologs Ritvars Rekmanis un operators, reţisors 

Kristofs Haušilds. Foto Daiga Kadeģe. 

 
Savs stāsts par tikšanos ar K.Haušildu ir 

Ziemupes jūrmalas vienai no stāvlaukuma 
apsaimniekotājām Daigai Kadeģei: „Šis stāsts 
aizsākās 14.jūnijā ap dienas vidu, kad Ziemupes 
jūrmalas stāvlaukumā iebrauca busiľš ar vācu 
numura zīmi. No tā izkāpa vīrietis, ģērbies 
meţsarga vasaras formā. Man jau bija radušās 
aizdomas, ka šis nebūs parasts tūrists, bet, kad 
viľš no auto paľēma iespaidīgu fotoaparātu, 
uzvilka zābakus un devās uz jūru, bija pilnīgi 
skaidrs, ka sauļošanās viľam nav prātā. Atnācis 
atpakaļ viľš sāka jautāt par putniem. Tā kā ar 
manām vācu valodas zināšanām bija par maz, lai 
vāciski pastāstītu par putniem, bija jāveic zvans 
draugam, ornitologam Ritvaram Rekmanim. Viľš 
un Kristofs uzreiz atrada kopēju valodu – putnu 
valodu!‖  

Kristofs Haušilds ir ļoti jauks un 
komunikabls cilvēks. Uz Latviju atbraucis viens 
pats, taču kopā ar ornitologu R.Rekmani cer atrast 
bišu dzeľa ligzdas un nofilmēt šo krāšľo putnu. 
Jāpiebilst, ka Vācijā Kristofs veido filmas Vācijas 
TV kanāliem, bet Latvijā viľš iecerējis izveidot 2 
filmas. Vienu par Baltijas jūras piekrasti, bet otru 
par iekšzemi – par upēm, meţiem un purviem. 
24.jūnija rītā, Latvijas radio 1 bija iespēja 
noklausīties ţurnālistes Ingas Ozolas sagatavoto 
reportāţu ar K.Haušildu.  Savukārt interesentiem 
jau šobrīd ir iespēja viľa fotogrāfijas aplūkot 
mājaslapā www.coraxfilm.de . Priecīga ziľa ir tā, 
ka filma par Baltijas dabu būs skatāma jau 
septembrī!  

VITA BRAŢE 
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http://www.coraxfilm.de/


 

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas‖ maksā  Ls 0,10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa.  
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore  Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja  Mairita 
Tumpele,  tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
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INFORMĀCIJA 
 

10.jūlijā būs iespējams iegādāties “Skrīveru saldumus”. Skrīveru 
saldumus būs iespējams iegādāties arī 13.jūlijā – Zvejnieku svētkos. 

 

Virtuves vadītāja Inita Sprūde aicina novada iedzīvotājus skolas virtuvei 
ziedot sīpollokus, dilles, gurķus, skābenes, iepriekš sazinoties pa tālruni 
29660012. Virtuves darbinieces vasarā centīsies sagatavot krājumus ziemai. Arī 
vasaras nogalē izaudzētos augļus un dārzeľus kā ziedojumu varat piedāvāt 
skolas virtuvei. 

 

ATVAĻINĀJUMI 
o Sakarā ar vadītājas G.Citskovskas  atvaļinājumu  bērnu centrs "Krams" 

būs slēgts no 15.jūlija līdz 12.augustam. 
o No 15. līdz 31.jūlijam domes kasiere Mudīte Zamarīte būs atvaļinājumā. 
o Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Anita Sprudzāne būs atvaļinājumā 

no 1.jūlija līdz 31.jūlijam. Darbā būs sastopama no 9.jūlija līdz 
12.jūlijam. 

o Kasieres M.Švītiľas atvaļinājuma laikā no 5.augusta – 18.augustam 
kase Vērgales pagasta pārvaldē būs slēgta.  

o Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai no 
01.07. līdz 28.07.2013. 

o Ulmales bibliotēkas vadītājai Litai Šilderei no 04.07. līdz 31.07.2013. 
o Lietvedei Lienei Vaškus no 08.07. līdz 21.07.2013. 
o Metodiķei Silvijai Lejai no 15.07. līdz 09.08.2013. 
o Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītājai Ildzei Agitai Balodei no 

04.07. līdz 17.07.2013. 
o Galvenai grāmatvedei Ingunai Blaubārdei no 01.07. līdz 14.07.2013. 
o Saimniecības pārzinei Gunitai Vērniecei no 03.07. līdz 17.07.2013. 
o Zemes lietu speciālistei Annai Brūklei no 01.07. līdz 20.07.2013.  

 

DZĪVES BRĪŢOS 
Vasaras viskrāšņākajā laikā 
Ir tavs mūžs ar ziediem ierakstīts, 
Viņa pieskārienā vienmēr jūtams,- 
Rasots, auglīgs, cerībām vīts rīts. 

Sveicam nozīmīgās dzīves  
jubilejās jūlijā un augustā dzimušos  
Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus: 
Almu VASKOPU – 88  Edīti BIĢELI - 80 
Malvīnu STRAZDIĽU – 84 Ernestu MAČI - 75 
Imantu STŪRMANI – 84 Romanu EIHVALDU - 70 
Dzidru GAILI – 82  Jāni ADAMANU - 70 
Ainu LIEKNI – 82  Gunaru EGLIĽU - 70 
Veltu BENETI – 82  Gunāru JEMBERGU - 65 
Austru PLŪDUMU – 81  Zintu LIBKENU - 60 
Annu HORNU – 81  Edmondu MELBERGU - 60 
Nelliju HOFMANI – 80   Veltu UDALIŠČEVU – 80 

Elmāru DIĶI, Intu BEIHMANI, Valēriju KURČANOVU, 
Ilzi ŠNORI, Raiti BUNKU, Annu AFANASJEVU, Renāti 
CITSKOVSKU, Vizmu NAREIKO! 

Pilngadniekus – Mārci FREIDENFELDU, Ilzi 
MELBERGU! 
 

Almu MITENIECI – 91   Veru LAPŠAKOVU – 81 
Emīliju JEMBERGU – 90 Ievu PEČIULI – 81 
Liliju DREIMANI – 86   Edmundu VINKLERU - 81 
Augusti MEGNI – 86  Onu KULBERGU - 80 
Valentīnu URBĀNI – 85 Silviju MAKRUŠINU – 70 
Almu REBUKU – 84  Pēteri BURKINU - 65 
Evgeniju UNTULIENI – 82 Dzidru BUNKU - 65 
Alīdu VINOVSKU – 81  Olgu JAKOVĻEVU – 65 

Irēnu JAUNSKUNGU, Aivaru REBUKU, Dagniju 
UPLEJU,  Dzintaru ZAMARITI, Vilni ZAMARĪTI, Baibu GRĪVU, 
Laimoni LAZDU, Malkolmu DENT, Ligitu BIELI, Elīnu HORNU, 
Līgu ŠTEINBERGU, Dairi OZOLU, Niklāvu SEKAČU, Madaru 
BIĢELI!  

Pilngadniekus - Ediju ĒCENIEKU, Vidartu MEĽĢI!  
 

Vērgales pagasta iedzīvotājus –  
Jūliju MAĻUKOVU - 87  Agri BURKEVICU – 82  
Amāliju KĀRKLIĽU - 85  Laimdotu VITRUPU – 81  
Dzidru VIGULI - 85   Valiju VILSONI – 80  
Ausmu BURVI – 84   Imantu BERGMANI – 65  
Liliju KAUPIĽU -84   Zigrīdu Dzintru LĀCI – 65  
Ernu BIEDRI – 83   Ināru GRIEZĪTI – 60  

Inesi SEMENKOVU, Marinu HARITONOVU, Vairi 
VILSONU, Lauru PIRTNIECI, Līgu KALĒJU! 
 

Vilmu NIEDOLU – 88   Miķeli REINI – 81  
Lidiju ŪŠI – 88    Zoju BURKEVICU – 80  
Ernu JĒCI – 87   Veltu BĒLIĽU – 70  
Birutu MAČI – 84   Emīlu Zigmāru GULBI – 65  
Arvīdu PIRKTIĽU – 81   Ādolfu KOVAĻEVSKI – 65  
Rozāliju RIMKUS – 81  

Aldi GULBI, Vitu CIELAVU, Ingunu KOPŠTĀLI,  
Ingūnu KOZLOVU, Mārīti LIEĢI, Ingu RENCI, Arni KRAUZI, 
Lindu SKRUNDENIECI, Ričardu PORIĽU! 
 

SLUDINĀJUMI 
Izīrē lauksaimniecības zemi 4.69 ha platībā, paredzēta ganībām 

un pļaušanai. Adrese: Liepāja, Sakas pagasts, Ulmale, Alvijas. Telefons: 265-
93-034, 67800570 E-pasts: gunainfo@inbox.lv. Cena: 40Ls/ha/gadā. 

 

Z/s Kalniľkalni pērk lauksaimniecībā apstrādājamu zemi. 
Interesēties pa tālr. 26547295 vai 29469736. 

 

SIA „Grobiľas autoskola” aicina pieteikties interesentus 
Profesionālo autovadītāju (E95) periodiskajai apmācībai Pāvilostā. Kursu cena 
Ls 45,-.  Interesentiem pieteikties t.29213172 (Ilmārs), sīkāka informācija t. 
29438023. 
 

Meklēju aktīvus, radošus cilvēkus (no 18 g.) ļoti interesantam un labi 
atalgotam darbam no mājām aizraujošā starptautiskā Projektā. Tekstu 
sacerēšana publicēšanai un sabiedrības uzrunāšanai, e-pasta vēstuļu 
rakstīšana. Iesākumā nepieciešams apgūt daudz informācijas, bet darbiľš nav 
sareţģīts. Nepieciešamas kaut minimālas angļu val. zināšanas un 
datorprasmes, pārējiem CV datiem nav nozīmes. Atalgojums atkarīgs no 
paveiktā. Lūdzu, rakstiet man uz stagnese@inbox.lv, tad došu Jums ziľu. 
 

 

RELIĢISKĀS ZIĽAS 
Pāvilostas Svētā Pētera - Pāvila ev.lut. baznīcā 
7. jūlijā plkst. 10:00 dievkalpojums; 
21. jūlijā plkst.10:00 dievkalpojums; 
4. augustā plkst.10.00 dievkalpojums; 
18.augustā plkst.10:00 dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma plkst. 12:00 KAPU 
SVĒTKI Pāvilostas kapos. 
 
KAPU SVĒTKI Sakas pagastā 
18.augustā plkst. 15.00 Akmensraga kapos 
25.augustā plkst. 13.00 Baloţu kapos 

plkst. 14.00 Stembres kapos 

MŪŢĪBĀ 
 
Ilga ADAMANE 21.01.1940.-15.06.2013.  
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