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AKTUALITĀTES             

 Apstiprināti gada nomināciju rezultāti (5.lpp.) 
 Oktobra beigās ir pabeigti divi LEADER 

programmas projekti (10.lpp.) 
 Pāvilostas Mākslas skolai un kooperatīvai  

sabiedrībai „Vērgale-1” 20 gadi! (14.lpp.) 
 Noslēdzies foto konkurss „Pāvilostas novads 

2013. gadā!” (16.lpp.) 
 Pasākumu afiša no 11. novembra līdz 27.decembrim (18.lpp.) 

 

 

Ar novadnieku godināšanu,  
konkursu dalībnieku apbalvošanu, 

koncertu un svētku balli 
 
 

LR PROKLAMĒŠANAS  
GADADIENAI VELTĪTIE PASĀKUMI 

 
 

15. novembrī 19:00  
Vērgalē 

--- 

17. novembrī 14:00  
Pāvilostā 

Luīze Svilpe, Mākslas skolas 2.P kurss
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Domes lēmumi 

Oktobra mēneša pēdējā ceturtdienā, 31.oktobrī, uz kārtējo, jau septīto šajā sasaukumā, domes sēdi Vērgales pagasta 
pārvaldē sanāca visi domē ievēlētie deputāti. Domes sēdē piedalījās arī Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups 
un lietvede Anita Sprudzāne, pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone un sabiedrisko attiecību speciāliste Evita 
Bumbule, kā arī laikraksta „Kurzemes Vārds“ žurnālisti. Sēdi vadīja domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, protokolēja 
pašvaldības lietvede Liene Vaškus. Domes sēdes darba kārtībā bija izziņoti 26 darba kārtības punkti, bet deputāti 
atbalstīja ierosinājumu papildināt sēdes darba kārtību vēl ar 12 izskatāmiem jautājumiem, tātad kopumā deputāti 
izskatīja 38 jautājumus. 

Dome apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā Pāvilostas novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 
mantu un finanšu resursus”, kuros ir noteikts, ka ja darbinieki pārtērē sev noteikto telefona sarunu vai degvielas 
patēriņa limitu, tad tas ir jāatmaksā no saviem personīgiem finanšu līdzekļiem.  

Pēc Pāvilostas ostas pārvaldes ierosinājuma, dome nolēma pārdot izsolē peldošo piestātni PM-6M ar sākuma cenu LVL 
56 400. Skat. Privatizācijas komisijas paziņojumu 7. lpp. 

Sakarā ar pāreju uz eiro,  ar 2013.gada 01.novembri apstiprināja Pāvilostas pilsētas kultūras nama telpu īres maksas- 
lielā zāle Ls 10,00 ( EUR 14,23) par pirmo stundu, par katru nākošo stundu Ls 5,00 ( EUR 7,11), savukārt mazā zāle Ls 3,00 
( EUR 4,27) par stundu. Atpūtas, izklaides, koncertu, teātru organizētāji, kuri  paši veic ieejas biļešu tirgošanu, īres maksu 
veic 10 % no pasākuma ieņēmumiem. Telpu īrnieks papildus apmaksā izdevumus par patērēto elektroenerģiju. Telpas 
izīrējot, tiek izmantotas kultūras nama tualetes, garderobe, kas ietilpst cenā. No telpu īres maksas ir atbrīvota Pāvilostas 
novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes. 

Pāreja uz eiro praktiski bija iemesls cenu pārskatīšanai arī skolēnu ēdināšanai abās mūsu novada izglītības iestādēs. Līdz 
šim pamatskolā un vidusskolā bija vienāda maksa par pusdienu porciju, bet no nākamā gada tā nedaudz atšķirsies. Tātad 
no 2014.gada 1.janvāra pusdienu izmaksas par vienu personu: 

EUR par porciju Pāvilostas vidusskola Vērgales pamatskola 

Skolēniem un pašvaldības iestādēs strādājošiem 0,80 0,78 

Pārējām personām 1,60 1,56 

 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu kori turpmāk diriģēs Liene Breča un dome noteica degvielas limitu 540 l 
apmērā 9 mēnešu periodam. 

Reģistrējot jaundzimušo Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļā, vecākiem tiek pasniegts dāvinājums grāmata “Mūsu 
bērns”. Dome atbalstīja šīs tradīcijas turpināšanu un 2014.gada budžeta projektā iekļāva finansējumu grāmatas „Mūsu 
Bērns” 30 eksemplāru iegādei- Ls 42,00 apmērā. Atlika lēmuma pieņemšanu par finansiāla atbalsta piešķiršanu fondam 
„Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi” 
veidošanai, kā arī Alfrēdam Niedolam fotoalbūma „Mani fotostāsi” izdošanai. Jautājumu izskatīs atkārtoti pie 2014.gada 
budžeta projekta sagatavošanas. 

Ar 2013.gada 01.oktobri apstiprināja izmaiņas Pāvilostas pilsētas kultūras nama štata sarakstā un tarifikācijā. Turpmāk 
deju kolektīvus vadīs divi vadītāji, kuriem dome noteica katram 0,5 likmi.  

Pašvaldības funkcijas- dzīvokļu jautājumu risināšana- realizēšanai dome nolēma pirkt no VAS „Latvijas dzelzceļš” objektu 
„Kursas stacija”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads par Ls 2519,00 un objektu „Sakas stacija”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads par Ls 3358,00. Finansējumu objektu iegādei iekļaus 2014.gada pašvaldības budžeta projektā. 

Pašvaldība zemesgrāmatā noreģistrēja īpašuma tiesības uz angāru Pāvilostā, kur SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
uzglabā kurināmo materiālu- šķeldu. Dome ieguldīs SIA „Pāvilostas komunālā uzņēmuma” pamatkapitālā  nekustamo 
īpašumu Stadiona ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, attiecīgi par šī īpašuma novērtējuma summu palielinot SIA 
„Pāvilostas komunālā uzņēmuma” pamatkapitālu.  

PAŠVALDĪBA 
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Izskatīšanai uz domes sēdi bija iesniegts lūgums atļaut zemi izpirkt nosakot 10 gadu termiņu. Deputāti vienojās atlikt 
jautājuma izskatīšanu līdz nākamai domes sēdei un nolēma prasīt skaidrojumu Ekonomikas ministrijai par zemes 
izpirkšanu ar atlikto maksājumu uz ilgāku termiņu. 

Atļāva atsavināt pašvaldības īpašumu „Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā pārdodot to izsolē ar sākuma 
cenu Ls 43 700,00 (EUR 62 180,00). Skat. Privatizācijas komisijas paziņojumu 7. lpp. 

Izskatot zvērinātas tiesu izpildītājas paziņojumu, dome nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Laši, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads īpašnieces  Ingrīdas Jēces, nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 18.10.2013.  – LVL 306,26 
(EUR 435,77 ).  
 
Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilostas novada pašvaldības 
pabalstiem”, saistošo noteikumu Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” un saistošo 
noteikumu Nr. 11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2014.gadā” projektus. Saistošos noteikumus nosūtīs 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un pēc ministrijas atzinuma saņemšanas 
publicēs tos informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2014.gada 
01.janvāri. 
 
Nolēma atzīt par spēkā zaudējušus  Pāvilostas novada 24.09.2009. saistošos noteikumus Nr.22 „ Pāvilostas novada, 
Sakas pagasta nekustamo īpašumu „Mazāķīši”, „Mežāķīši”, „Silāķīši”, „Lielāķīši”, „Jaunāķīši”, „Smilšāķīši”, „Priežāķīši” un  
„Jūrāķīši” izmantošanas un apbūves noteikumi”. Pārapstiprināja detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Mazāķīši”, 
„Mežāķīši”, „Silāķīši”, „Lielāķīši”, „Jaunāķīši”, „Smilšāķīši”, „Priežāķīši”, „Jūrāķīši”, kas sastāv no grafiskās daļas un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un izdeva tos kā saistošos noteikumus Nr.12. 

Piekrita zemes lietojuma Niedoļi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no 
tā zemes vienību, kurai piešķīra nosaukumu „Niedoliņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un noteica zemes lietošanas 
mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Piekrita arī nekustamā īpašuma „Lielgraviņas” sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības, 
kurām  piešķīra nosaukumu  „Grāvīši”, Vērgales  pagasts, Pāvilostas novads un noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu Finsteri, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
Bētiņi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un    Jēkuļi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai. Apstiprināja 
darba uzdevumus. Pēc zemes ierīcības projektu izstrādes tie ir jāiesniedz apstiprināšanai Pāvilostas novada domē un 
jāpiešķir nosaukumi atdalītajiem zemes gabaliem. 

Uz nomnieka iesnieguma pamata, ar 01.01.2014. izbeigs zemes nomas līgumu par zemes 300m2 platībā Dzintaru iela 
109a, Pāvilosta, Pāvilostas novads nomu. 

Deputāti deva piekrišanu noslēgt  dzīvokļa  „Ploce” Ploce, Vērgales pagasts  īres  līgumu, nemainot iepriekšējā īrnieka 
īres līguma nosacījumus. 

Noraidīja  iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu īrei, jo persona nav mūsu novada iedzīvotājs.  

Pieņema zināšanai iesniegtos dokumentus, kas pamato likumīgu būvniecības darbu veikšanu. 

Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz desmit gadiem uz zemes lietojumu 1, ha platībā Rozītes, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. Noteica zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 

Piešķīra divistabas dzīvokļa Dzintaru ielā 103, Pāvilostā, Pāvilostas novadā īres tiesības ar 2013. gada 01.novembri uz 5 
gadiem ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem. 

Pāvilostas vidusskolas skolas padomē no Pāvilostas novada domes apstiprināja deputāti Daci Bērznieci. 

Neatbalstīja Pāvilostas pilsētas stadiona nosaukšanu Inese Jaunzemes vārdā. 
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Anulēja ciema statusu apdzīvotām vietām Upsēde, Mežaine, Ķoniņciems, Ostbaha un Labrags, kuros nav ne 
koncentrēta apbūve, nav arī attiecīga infrastruktūra. 
Precizēja Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses: 

Adrese Precizētā adrese 

"Jaunbirzes", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Jaunbirzes", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ķetleri", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ķetleri", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ķinnas 1", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ķinnas 1", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ķinnas 2", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ķinnas 2", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Laimas", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Laimas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ridas" Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ridas" ,Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Klintāji", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Klintāji", Ulmale,Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Pērles", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Pērles",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Veldzes", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Veldzes",Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Klintis", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Klintis", Ulmale,Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Atāri", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Atāri", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Brīzes", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Brīzes",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Burtnieki", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Burtnieki", Ulmale,Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Dzintariņi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Dzintariņi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ēcenieki", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ēcenieki", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Gandri", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Gandri",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Gudenieki", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Gudenieki", Ulmale Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Jaunstrēļi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Jaunstrēļi", Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Pinnas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Pinnas",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Svākši", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Svākši", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Svēteļi" Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Svēteļi", Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Sviķi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Sviķi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ulmales", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ulmales",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ulmales klubs", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ulmales klubs", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Mehāniskās darbnīcas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-
3466 

"Mehāniskās darbnīcas", Ulmales, Sakas pag., Pāvilostas nov., 
LV-3466 

"Labraga kalte", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Labraga kalte",Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ciānas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ciānas", Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Landeri", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Landeri", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Grandi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Grandi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Silavēji", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Silavēji", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Līvas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Līvas", Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Matīsi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Matīsi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Skaras", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Skaras", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Ceļmalas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Ceļmalas", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Saules", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Saules",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Kotiņi" Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Kotiņi" , Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Blāzmas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Blāzmas", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Doņi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Doņi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Garumi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Garumi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Purviņi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Purviņi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Kāpas", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Kāpas", Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Neanderi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Neanderi",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Jūrputniņi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Jūrputniņi",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Stāvkrasti", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Stāvkrasti",Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Liedagi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Liedagi", Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Liedadziņi", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Liedadziņi",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"Āres", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "Āres",Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 

"LMT Sakari", Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 "LMT Sakari", Ulmale,  Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466 
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Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja S.Vārsberga bija iesniegusi apstiprināšanai iestādes veidlapu un 

nolikumu jaunā redakcijā, kurus dome apstiprināja. 

Neatbalstīja Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda projektu par stipendijām 1.kursa studentiem, jo no mūsu 
pašvaldības šajā izglītības iestādē mācās tikai viena studente. 

Pēc iestādes vadītājas ierosinājuma, atbalstīja dežūrgrupas izveidošanu no 01.10.2013. PII „Kastanītis” ar darba laiku 
darba dienās no 7:00 līdz 7:30. Nepieciešamais finansējums līdz gada beigām, kā arī 2014.gadā ir jāplāno no PII 
„Kastanītis” budžeta. 

Apstiprināja izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.10.2013. sēdes  
protokolu un piešķīra apbalvojumus šādās nominācijās: Titulu „Goda 
novadnieks” piešķīra Guntai RAIBARTEI; Vērgales pagastā: Titulu „Gada 
novadnieks” piešķīra Ilmai Rudušai un ģimenei; Titulu „Gada sportists” 
piešķīra Raivim Kabiņeckim; Titulu „Gada jaunietis” piešķīra Arvim Kurmim; 
Pāvilostā un Sakas pagastā: Titulu „Gada novadnieks” piešķīra Austrai 
Vagotiņai-Vagulei; Titulu „Gada sportists” piešķīra Gintam Uzaram; Titulu 
„Gada jaunietis” piešķīra Renardam Rolmanim. Piešķīra Pateicību rakstus: 
Ingūnai KOPŠTĀLEI; Līvijai JANSONEI; Matīsam DUNKERAM; Vitai BRAŽEI; 
Mājas „Alfas” iedzīvotājiem; Ritai PENCEI; Sandrai GRUNTMANEI; Inesei 
KALUGINAI; Inesei RENĶEI; Solveigai ANSONEI; Ilzei OZOLIŅAI; Intai 
PRIEDOLIŅAI; Birutai PĪRAGAI; Agritai ZĪVEREI; Aleksejam POPKOVAM; 
Larisai ĶIPSTEI; Kristīnei TAMUŽEI; Sandrai TETEREI. Piešķīra naudas 
dāvinājumus atbilstoši Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumu  
36.punktam. Finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta koda Nr. 04.740- 
vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem. 

Atbalstīja grozījumu veikšanu Pāvilostas novadpētniecības muzeja nolikuma 2.1.punktā un izteica to šādā redakcijā: 
„Muzeja galvenais uzdevums ir vākt, saglabāt, pētīt, atjaunot un popularizēt sabiedrībā ar Pāvilostas novada 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes, t.sk. zivsaimniecības, nozari,  saistītās garīgās un 
materiālās kultūras vērtības un sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un radošas iztēles attīstībai.”. 
Piešķīra līdzfinansējumu projektam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” - Ls 1935,82 apmērā ( kopējā projekta 
summa Ls 3 387,93). 

Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu. 
Nākošā domes sēde plānota 2013.gada 28.novembrī Pāvilostā.  

Domes sēdes protokols un lēmumi, kā arī 
sēdes audio ieraksts ievietots novada mājas 
lapas www.pavilosta.lv sadaļā -> Domes sēžu 
protokoli un lēmumi. Diemžēl ieraksts nav 
kvalitatīvs, jo to ietekmēja saņemtie zvani 
sēdes laikā uz mobiliem tālruņiem. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 37. 
pantam, sēdes protokolētājs sagatavo un 
sēdes vadītājs domes sēdes protokolu 
paraksta ne vēlāk kā piektajā darba dienā 
pēc sēdes. Tas nozīmē, ka lēmumus 
pašvaldībā varat saņemt ne ātrāk kā piektajā 
darba dienā pēc kārtējās domes sēdes.  
 

Foto no domes sēdes  
Vērgalē  

31.10.2013. 

 
Kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa  
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Policijas notikumi  

04.10.2013. pulksten 19:24 patrulēšanas laikā ievērota automašīna, kas stāv Dzintaru ielā 42, Pāvilostā ceļa zīmes Nr.326 (apstāties 
aizliegts) darbības zonā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums Nr 650000612 - sods 30 ls.  
04.10.2013. 19:35 patrulēšanas laikā Pāvilostā, Dzintaru ielā 56 ievērots guļošs ceļa malā vīrietis. Vīrietim konstatēts stiprs alkohola 
reibums. Viņš nogādāts savā dzīves vietā. Dzērāji! Nedomājiet ka pašvaldības policija ir bezmaksas „taksis”. 
07.10.2013. 16:50 saņemta informācija par sakostu sievieti Pāvilostā. Izbraucot uz Lašu ielu tika noskaidrots, kam pieder suns. Suņa 
saimniece ir pārkāpusi MKN Nr.266  10.1.p. prasības un viņai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols VD Nr.500107 pēc 
LAPK 106.p.1.d.. Vainīgā persona uzaicināta uz pašvaldības domes administratīvo komisiju lēmuma pieņemšanai. 
11.10.2013. 12:20 saņemta informācija par guļošu vīrieti Vērgalē pie veikala „TOP”. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrietis 
alkohola reibuma stāvoklī aizmidzis pie "Top" veikala durvīm.  Tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols VD Nr. 500108 pēc 
LAPK 171.p.1.d. Dzērājs nogādāts savā dzīves vietā.  
14.10.2013. 13:15 patrulēšanas laikā, Pāvilostas stadionā pieķerti divi vīrieši, kas lietoja alkoholu sabiedriskajā vietā. Abiem diviem 
tika sastādīti administratīvie protokoli pēc LAPK 171.panta 1 daļas. Pašvaldības policijas priekšnieks uzlika katram pa 30.-Ls sodu.  
14.10.2013. 13:30 saņemta informācija ka Sakas pagastā, „Reķos” pļavā izgāzti atkritumi. Ierodoties notikuma vietā, informācija 
apstiprinājās. Tika pieņemts iesniegums un uzsākta administraīvā lietvedība Nr.470. Aizdomās turētās personas izsauks uz pārrunām.  
16.10.2013. 14:40 veikalā „Liedags” Tirgus ielā, Pāvilostā krietni iereibis apmeklētājs. Ierodoties notikuma vietā, tika pamanīts 
vīrietis reibuma stāvoklī, kurš bija iekritis veikala plauktā kurā atradās vīna pudeles. Tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma 
protokols VD Nr.500081 pēc LAPK 171.p.1.d. No vīrieša piedzīs arī veikala materiālos zaudējumus.  
16.10.2013. 16:45 Dzintaru ielā 56, Pāvilostā ceļa malā, atkal guļ viens iereibis cilvēks. „Bezmaksas taksis” izdarīja savu darbu, 
nogādājot „nogurušo” savās mājās.  
17.10.2013. 12:00 saņemta informācija par izveidotu sadzīves atkritumu kaudzi Ostmalas ielā. Ierodoties pēc norādītās adreses, 
konstatēts, ka Pāvilostas iedzīvotājs, savā īpašumā Ostmalas ielā izveidojis sadzīves atkritumu izgāstuvi. Tika uzsākta administratīvā 
lietvedība Nr.471. Pārkāpējs tiks aicināts uz administratīvās komisijas sēdi. Saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības saistošiem 
noteikumiem Nr.17, 13.1 punkta īpašniekam draud naudas sods līdz 150.-Ls.  
17.10.2013. 12:10 patrulēšanas laikā, Sporta ielā, Pāvilostā atkal nesakopts īpašums. Šoreiz tika pamanīts apgāzies žogs un ēkas 
numurzīme netiek uzturēta saistošos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pret ēkas īpašnieku tika uzsākta administratīvā lietvedība 
Nr.472. Kārtējais upuris, kas var atvadīties no naudas zīmēm.  
18.10.2013. 08:16 pie „Treimaņiem” Sakas pagastā suns traucē auto un velo kustību. Administratīvā komisija pieņēma lēmumu 
izteikt brīdinājumu suņa saimniekam.  
20.10.2013. 12:00 Pāvilostas novadā, „Vairogos” atradās bēglis no pansionāta „Iļģi”. Sadarbībā ar Valsts policiju un ātro palīdzību 
tika izvesta aizturēšanas operācija un bēglis nogādāts atveseļošanās iestādē.  
24.10.2013. 10:59 trīs jaunieši, mūsu nākotne, smēķē skolas teritorijā. Tika sastādīts administratīvais protokols pēc LAPK 42 panta.  
24.10.2013. 11:55 „Pienotavā” sakāvās apdzērusies kompānija. Ierodoties norādītajā adresē, minētie fakti neapstiprinājās. Viena 
persona bija alkohola reibumā, nevienas citas personas nebija, un vizuāli miesas bojājumi nebija pamanāmi. Dezinformātoram tika 
izteikts mutisks brīdinājums par viltus izsaukumu veikšanu pēc LAPK 202.p.  
25.10.2013. 11:33 saņemta informācija par šāvieniem „Vadeniekos”, Sakas pagastā. Ierodoties norādītajā vietā, iztaujājot apkārtējos 
iedzīvotājus, tika noskaidrots, ka ir bijuši 6 šāvieni.  Apsekojot apkārtni, šāvējs netika noskaidrots, aizdomīgas personas nemanīja.  
25.10.2013. 19:20 patrulēšanas laikā Pāvilostas galvenajā ielā tika pamanīta guloša persona reibuma stāvoklī. Viņam sastādīts 
administratīvā pārkāpuma protokols pēc LAPK 171.1 panta un tas nogādāts  mājās.  
26.10.2013. 11:21 saņemta informācija par kārtējo dzērāju Pāvilostas galvenajā ielā. Ierodoties norādītajā adresē tika pamanīts, 
guļam reibuma stāvoklī vīrietis. Ir pārkāpts LAPK 171.p.1.d. Viņam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols VD Nr. 500112 
un nogādāts pēc dzīves vietas.  
28.10.2013. 07:31 saņemta anonīma informācija par vienu „dabas mīlētāju”. Viņš bija iebraucis Baltijas jūras krasta aizsargjoslā ar 
lepnu automašīnu “AUDI” par ko tika sodīts ar administratīvā pārkāpuma protokolu 50.-Ls vērtībā. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks  
Aleksandrs Urtāns 

Pāvilostas novada pašvaldības policija atgādina,  
ka saskaņā ar likumu "Latvijas valsts karoga likums" valsts svētku, atceres un 
atzīmējamās dienās  pie visām iestāžu un dzīvojamām ēkām ir jāpaceļ valsts karogs. 
Tuvākie datumi: 11. novembrī – Lāčplēša diena; 18. novembrī – Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena;  1. decembrī (sēru noformējumā) – Pret Latviešu tautu vērstā 
totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena. 

      Dežūrdaļa 
Inga Šlangena, Mākslas skolas 1.P kurss                                                                   Mob.t. 29242320 
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Administratīvā komisija ziņo 

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2013. gada 24. oktobra sēdē izskatīja divus administratīvā 
pārkāpuma protokolus par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, kur pārkāpti Ministru kabineta noteikumi Nr.266 
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai”. Par šādu pārkāpumu komisija nolēma vienu personu sodīt ar Ls 5 (EUR 7,11) apmērā, bet otru sodīt ar 
brīdinājumu. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks oktobrī izskatīja piecus administratīvā pārkāpuma protokolus, trīs 
personas par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā nolēma katru sodīt ar naudas sodu LVL 30,00 (EUR 42,69), 
personu, par atrašanos stiprā alkohola reibumā sabiedriskā vietā, nolēma sodīt LVL 30,00 (EUR 42,69) un personu, par  
alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā atkārtoti, pēc soda uzlikšanas, nolēma sodīt ar naudas sodu LVL 100,00 
(142,29)apmērā.  

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 
Liene Vaškus 

Privatizācijas komisijas paziņojums 

“Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes un mežaudzes ar kopējo platību 24,7 ha, uz 
zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas. Īpašuma nosacītā cena LVL 43 700 (EUR 62 180). Izsole notiks 
2014.gada 03.janvārī plkst.10.00 ” 
Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 % latos. 
Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija 
tiek pārtraukta 02.janvārī plkst.16.00. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada pašvaldībā 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561. 
Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  
laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvilostas novada domes 
privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73”. 
 
“Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai kustamo īpašumu – peldošo piestātni PM-6M, kas atrodas Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā Pāvilostas ostā, Sakas upes kreisajā krastā, ostas teritorijas akvatorijā, blakus Ostmalas ielai. 
Peldošās piestātnes kopējais garums bez uzbrauktuves ir 108,80 m. Īpašuma nosacītā cena LVL 56 400 (EUR 
80 249,97). Izsole notiks 2014.gada 03.janvārī plkst.11.00 ” 
Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 % latos. 
Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija 
tiek pārtraukta 02.janvārī plkst.16.00. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija darba dienās Pāvilostas novada pašvaldībā 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561. 
Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  
laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvilostas novada domes 
privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73”. 

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede 
Liene Vaškus 

Sociālais dienests ziņo 

Oktobra mēnesī piešķirts 33 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 
3 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 4 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 2 personām piešķirti asistenta pakalpojumi, 
3 ģimeņu 5 bērniem piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai, 1ģimenei atteikts pabalsts bērna ēdināšanai, jo var veikt 
maksājumus saviem spēkiem, 1 personai pārtraukta pamatpabalsta izmaksa līdzdarbības pienākumu nepildīšanas dēļ. 2 
ģimenēm izmaksāts pabalsts sakarā ar bērniņa piedzimšanu, 2 personām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 personai 
piešķirts mājas aprūpes pakalpojums. 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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12. novembris sociālo darbinieku diena. Sveicu savus sociālā dienesta darbiniekus, sabiedrībai ļoti nepieciešamo 
profesiju, pateicos par darbu, kas ik dienu tiek veikts sociālajā dienestā. Vienlaikus, aicinu arī turpmāk pilnveidot savas 
profesionālās prasmes, lai sadarbībā ar citiem profesionāļiem iespējami efektīvāk un kvalitatīvāk veiktu sociālo darbu, 
tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu viņu sociālo problēmu risināšanā. 

Sociālā dienesta vadītāja 
 Ildze Balode 

APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 31.10.2013. 

sēdes protokolu Nr. 7, 17.§ 

   

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12 

Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novada Sakas pagastā „ 

Mazāķīši”, „Mežāķīši”, „Silāķīši”, „Lielāķīši”, „Jaunāķīši”, „Smilšāķīši”, „Priežāķīši”, 

„Jūrāķīši” apstiprināšanu 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

16.10.2012. noteikumu Nr. 711 "Noteikumi par pašvaldību  

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  120.punktu  

 

1. Atzīt par spēkā zaudējušus  Pāvilostas novada 2009.gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr.22 „ 

Pāvilostas novada, Sakas pagasta nekustamo īpašumu „ Mazāķīši”, „Mežāķīši”, „Silāķīši”, „Lielāķīši”, 

„Jaunāķīši”, „Smilšāķīši”, „Priežāķīši” un  „Jūrāķīši” izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

2. Pārapstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novada Sakas pagastā „ Mazāķīši”, 

„Mežāķīši”, „Silāķīši”, „Lielāķīši”, „Jaunāķīši”, „Smilšāķīši”, „Priežāķīši”, „Jūrāķīši”, kas sastāv no 

grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kadastrālo vērtību izmaiņas Pāvilostas novadā 2014. gadā 
(1 pilsēta, 2 pagasti) 
 
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību. 
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās 
vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) 
raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir 
svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam. 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS 
Pašvaldība oktobra mēnesī atteicās no pirmpirkuma 
tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem: 

1) „Sila Priedes”, Sakas pagastā- 9,7 ha; 
2) „Mazgraviņas”, Vērgales pagastā- 2,89 ha; 
3) „Robežnieki”,Vērgales pagastā- 5,8 ha; 
4) „Kalngraviņas”, Vērgales pagastā- 4,14 ha; 
5) „Silāji”, Vērgales pagastā- 0,9 ha; 
6) „Katrīnas”, Vērgales pagastā- 18 ha; 
7) „Sēciņas”, Sakas pagastā- 4,2 ha.  

NĪN PARĀDNIEKI 

Zemes lietu speciālistes Annas Brūkles sagatavotā 

informācija par Nekustamā Īpašuma nodokļa (NĪN) 

parādniekiem Pāvilostas novadā uz 01.11.2013., 

kopā parādnieku skaits, summa: 

Vērgales pagastā –  725, 25617,40 Ls 

Sakas pagastā – 430, 9760,82 Ls 

Pāvilosta – 396, 18749,00 Ls 

 

 

 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=198901
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VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma 
tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par 
vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī 
notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi. 
Pāvilostas novadā minētajā periodā reģistrēti 5 darījumi ar dzīvokļiem, vairāk nekā 60 darījumi, kur pārdota zeme kopā 
ar ēkām, un gandrīz 300 darījumi ar zemi. 

Lielākā aktivitāte NĪ tirgū īpaši 2012.gadā bija lauksaimniecības zemes tirgussegmentā – notika vairāk nekā 100 darījumi, 
tāpēc 2014.gadā būtiskākās izmaiņas bāzes vērtībās sagaidāmas lauksaimniecības zemēm. Pamatojoties uz notikušajiem 
tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība labai, auglīgai un meliorētai lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei pieaugs no 560 Ls/ha uz 700 Ls/ha Vērgales pagastā, bet no 320 Ls/ha uz 380 Ls/ha Sakas pagastā. 

 2014. gadā nelielas izmaiņas skars dzīvojamos īpašumus Vērgales pagasta piejūras zonā. Individuālās apbūves zemei 
bāzes vērtība pieaugs no 1.40Ls/m2 uz 1.60Ls/m2, jo pēdējā laikā pieaugušas gan darījumu cenas, gan pieprasījums pēc 
nekustamiem īpašumiem šajā teritorijā. 

Bāzes vērtību izmaiņas nebūs komercdarbības īpašumiem un ražošanas objektiem, jo notikušie darījumi apliecina 
kadastrālo vērtību atbilstību tirgus situācijai. 

Kadastrālo vērtību kopsummas Pāvilostas novadā kopumā zemei pieaugušas par 8%, savukārt ēkām nav mainījušās. 
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas 
kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības. 

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja 
notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni 
apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad 
īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants. 
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var 
uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv. 

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī 
informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. 

Valsts zemes dienests 

Novada pašvaldības atbalsts Ozolu godasardzes izveidošanai 

Pāvilostas novada pašvaldība piedalījās Likteņdārza amfiteātra Ozolu 
godasardzes izveidošanai, piešķirot 200 Ls. Pāvilostas novada pašvaldības 
priekšsēdētājs saņēmis  Likteņdārza īstenotāja „ Kokneses fonda” valdes 
priekšsēdētājas Valdas Auziņas pateicības vēstuli. 

Pirmie 15 no 38 ozoliem Likteņdārza amfiteātra Ozolu godasardzē tika iestādīti 
LTV ziedojuma akcijas „Top, Latvijas Likteņdārzs” 2013. gada 23.augustā. 
Pāvilostas novada pašvaldības iestādītais ozols kopā ar Aizputes, 
Krāslavas,Neretas novadu pašvaldībām  reģistrēts Likteņdārzā iestādīto koku 
sarakstā ar Nr. 1766. Tas ir veltījums un cieņas apliecinājums mūsu novada 
politiski represētajiem. Fotogrāfijas no šī pasākuma apskatāmas Likteņdārza 
mājas lapas www.liktendarzs.lv galerijā. 

Fonds savā vēstulē apliecina, ka saņemtais finansējums tiks ieguldīts amfiteātra 
būvniecībā akmeņu krāvuma „Sirmais saulriets” tilta balstu izbūvei. Par to 
apliecina vēstulei pievienotā noslēgtā līguma kopija. 

Esot Likteņdārzā apskatīsim, kā aug un zaļo Ozolu godasardzē mūsu novada 
ozols!  

                                                       Metodiķe izglītības un kultūras jomā  
Foto: liktendarzs.lv                                                                                                                                                                                                             Silvija Leja 

http://www.kadastrs.lv/
http://www.kadastralavertiba.lv/
http://www.liktendarzs.lv/
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Oktobra beigās ir pabeigti divi LEADER programmas projekti 

Pāvilostas novada pašvaldība ir pilnībā pabeigusi Upesmuižas 
estrādes rekonstrukcijas 2. kārtu, EZF  projekta „Upesmuižas 
estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums.2. kārta” 
ietvaros.  

Līdz ar to realizējot  SIA „JOMS” izstrādāto tehnisko projektu  divās 
kārtās, un piesaistot Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma 
„Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” līdzekļiem finansējumu 
abām kārtām, estrādes rekonstrukcijas darbi ir pilnībā pabeigti. 
Otrajā kārtā tika veikti ēkas iekšdarbi, ēkas fasādes apdares darbi, 
elektroapgāde, kanalizācijas un ūdensvada izbūve, kā arī tika 
uzstādītas četras videokameras ēkas drošībai.  

Darbus abām kārtām veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”. Otrās kārtas līgumsumma  LVL 69 202.22, ar PVN, 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”, ietvaros, 
pamatojoties 12.06.2013. līgumu Nr. 13-02-ZL14-Z401101-000007.  

Kopējā Upesmuižas estrādes izbūve izmaksāja LVL 135 409,49, ar PVN 21%. 

Atliek cerēt, ka nākotnē būs atbilstošas ES fondu programmas, kuru ietvaros varētu piesaistīt finansējumu un turpināt 
sakārtot pašu Upesmuižas parka teritoriju. 

Otrs projekts, kas tika pabeigts oktobra beigās un gaida savu atklāšanu, 
ir ELFLA projektu programmas atbalstīts projekts „Āra vingrošanas un 
trenažieru laukuma izveide Pāvilostā” iesniegta ELFLA programmas 
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 
pamatojoties 19.06.2013. līgumu Nr. 13-02-LL09-L413201-000037.  

Projekta „Āra vingrošanas un trenažieru laukuma izveide Pāvilostā”  
ietvaros tika iegādāti un uzstādīti dažādi āra un ielu vingrošanas 
trenažieri, kopumā 12 gabali. 

Trenažieru piegādi veica SIA „ARENA SPORTS” par kopējo summu 
11 824,44 LVL. 

 

ELFLA programmas pasākumam „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana”, pamatojoties 14.08.2013. līgumu Nr. 13-
02-LL09-L413204-000002  ietvaros tiek realizēts sekojošs projekts  „Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana un 
popularizēšana Pāvilostas novadā”. Projekta ietvaros plānots  izgatavot un uzstādīt tūrisma norādes zīmes pie 
Pāvilostas novada dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem. 

Kopumā plānots izgatavot divdesmit četrus virziena rādītājus, divas lielās, brūnās apskates objektu zīmes,  desmit lielos 
info stendus un septiņus mazos info stendus, piecus lielos info stendus ar „Jāņa sētas” karti. Visas minētās informācijas 
zīmes plānots izgatavot un uzstādīt līdz 2014. gada 30. aprīlim.  Darbus veic SIA „Mārketinga projektu aģentūra Fortius” 
par kopējo summu LVL 11 495.00, ar PVN 21 %.  

Projektu koordinatore  
Vizma Ģēģere 

PROJEKTI 

ATGĀDINĀJUMS                                   Ugunsgrēka gadījumā zvanīt  

Pāvilostā un Sakā – 27860817; Vērgalē- 29363966 
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Nesēdi malā - nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā! 

Nodibinājums „Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds „Sakas novada pensionāru 

nodibinājums”” arī 2013./2014 gadā realizē projektu "Nesēdi malā - nāc pulkā mācīties un 

sportot Pāvilostā !", Līguma Nr. 5.2./2013-70, ko atbalsta  Nodibinājums "Borisa un Ināras 

Teterevu fonds". Kopējais projekta budžets sastāda 1665.00 LVL,  atbalsts no fonda 

1185.00 LVL. 

Projekta ietvaros turpinās projektā plānotās aktivitātes. Ir iegādāts projektā plānotais 

inventārs vingrošanai: gumijoti jogas paklājiņi, bumbas vingrošanai un hanteles - vinila. 

Noslēgts līgums ar sporta treneri Evitu Štrālu par ārstniecisko vingrošanas nodarbību 

novadīšanu Pāvilostas novada senioriem, pēc speciāli izstrādātas vingrošanas programmas. Pirmā nodarbība šī gada 07. 

novembrī plkst. 17.00 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē. Projekta ietvaros jau ir iegādāta Husqarna šujmašīna un Arkolat 

firmas termosi. Vēl šogad ir  plānots iegādāties zupas katlu ar statīvu, lai publiskos pasākumos brīvā dabā varētu vārīt 

zupu. 

Projekta koordinatore 
Vizma Ģēģere 

Mežsaimnieki aicināti iesniegt projektus Meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai 

Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un 
aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. 

Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, juridiska persona, kuras privātā kapitāla 
daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks, pašvaldība ar tai piederošu meža zemi vai pašvaldības 
kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi. 

Viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 
20 hektārus. Ir iespējams iegādāties jaunus instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai un/vai mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiņai. 

Projektus var iesniegt no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 26. novembrim. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu 
apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. 

Klientu apkalpošanas daļa 
Tālrunis: 67095000, 67027693 

Realizē savu labo darbu! 

Latvijā dzīvo daudz uzņēmīgu un mērķtiecīgu cilvēku, kuriem ir idejas, kā padarīt savu un līdzcilvēku dzīvi labāku, tomēr 
bieži vien šo ideju realizācijai trūkst nepieciešamā finansējuma. Tieši tāpēc tika izveidots labdarības projekts 
LabieDarbi.lv, kurš ik mēnesi publiska balsojuma konkursa rezultātā sniedz iespēju saņemt līdz pat Ls 5000 lielu 
finansējumu no SMScredit.lv projektu realizācijai tādās jomās kā izglītība, zinātne, kultūra, māksla, sports un vide. 

Labdarības projekta LabieDarbi.lv mērķis ir atbalstīt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgās attīstības un profesionālās 
izaugsmes iespējas, dodot iespēju iedzīvotājiem un organizācijām no visas Latvijas projektu konkursa kārtībā saņemt 
finansiālu atbalstu savu ideju un mērķu realizēšanai. 

Projektu pieteikumi tiek gaidīti līdz katra mēneša 25. datumam, un tie tiek izvērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā 
projektus vērtē žūrija, kura no visiem mēneša laikā iesūtītajiem projektiem atlasa 15. labākos, kuriem tiek dota iespēja 
piedalīties otrajā projektu konkursa kārtā – ikmēneša publiskajā interneta balsojumā, kurā ikviens interesents, balsojot 
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balsošanas platformās projekta mājas lapā www.LabieDarbi.lv, kā arī portālos Draugiem.lv un Inbox.lv, var paust savu 
atbalstu tīkamākajam projektam vai idejai, tādējādi tuvinot to vēlamā finansējuma saņemšanai no SMScredit.lv. 

LabieDarbi.lv ir unikāls projekts tieši ar to, ka tas ir publisks projektu konkurss, kurā iespēja piedalīties un līdzdarboties ir 
dota ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tajā praktiski nav nekādu ierobežojumu.  

LabieDarbi.lv projektu konkursa nolikums pieejams interneta mājas lapā www.LabieDarbi.lv un pieteikuma formu 
projektu iesniegšanai var atrast www.LabieDarbi.lv/iesniedz-projektu/. 

Projekta trīs gadu pastāvēsanas laikā ar SMScredit.lv finansiālu atbalstu realizēti jau vairāk kā 200 projekti no visas 
Latvijas! Realizēto projektu kartē varat iepazīties ar visiem līdz šim īstenotajiem projektiem. 

Papildus informācija -   
www.labiedarbi.lv 

 

Pāvilostas vidusskolā  
4. novembrī tika atzīmēta Skolotāju diena. Jau no pulksten 8:00, devītās 
klases zēni Mārtiņš Bunka, Ansis Jēkabs Rudzājs, Alberts Kangīzers, sagaidīja 
skolotājus, atverot tiem durvis un sveicot ar ziediem.  

Tikmēr skolēnu 
līdzpārvalde gatavojās 
pirmajai mācību stundai, ko 
pasniegtu tieši skolotājiem. 
Visi skolotāji tika aicināti 
skolas aktu zālē, kur Kate 
Štokmane ar Evitu Lazukinu 
iedrošināja skolotājus 
pirmajai aktivitātei.  

Un, tā. Skolotājiem 
skaitoties uz viens, divi, izveidojās divas komandas. Sportiskās aktivitātes varēja 

sākties, kas beidzās ar rotaļu „Ādamam bij’septiņ dēli”. 

Turpinājumā prezentācija par mūsu skolotājiem. Ar tās saturu iepazīstināja Evita 
Lazukina, Annija Krista Bērziņa, Kate Štokmane.   Tad ainiņa no skolas dzīves – 
Pēterītis, skolotāja, direktors... Direktora lomā iejutās Niks Indriksons, Pēterīša – 
Tinro Ķeiris, skolotājas – Sabīne Sļesarenko. 
Nobeigumā skolotājiem muzikālais sveiciens 
skolotāju dienā. 

Dziedāja vokālais ansamblis, un popgrupa. 
Akordeonu spēlēja Jana Kante,  Evita Lazukina, 
ģitāru spēlēja Mihaels Doroņins. 
Pēdējā muzikālā priekšnesumā „Dziesmu 
popūrijā” skolotāji pievienojās ar savu 
dziedājumu. 

Tikmēr pārējie skolas skolēni gatavoja 
apsveikumus skolotājiem. Darba veikumu 
pieskatīja jaunie skolotāji no vidusskolas klasēm. 
 

9. oktobrī viesojās pārstāvis no A/S „Swedbank” 

10. un 11.klases skolēni tikās ar  A/S „Swedbank” pārstāvi Ingu Balobinu, kas detalizēti informēja  par gaidāmām 
pārmaiņām ieviešot eiro no 2014.gada 1.janvāra.  Tika uzskaitītas lietas, kas jau decembra beigās būtu jāievēro 
norēķinoties ar skaidras naudas līdzekļiem, uzsverot, ka problēmas mazāk būs tiem cilvēkiem, kam jau šobrīd nauda 

PASĀKUMI 

http://www.labiedarbi.lv/lv/balso_par_projektu/
http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/
http://labiedarbi.inbox.lv/?utm_source=portal&utm_medium=inbox.lv&utm_term=lv&utm_campaign=toolbar
http://www.labiedarbi.lv/lv/iesniedz_projektu/nolikums/
http://www.labiedarbi.lv/lv/iesniedz_projektu/iesniedz-projektu/
http://www.labiedarbi.lv/
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atrodas bankas kontos. Iepazīstināja skolēnus ar jaunās valūtas izskatu, pieminot arī elementus, 
kam noteikti jābūt uz naudas zīmēm, tādejādi ļaujot sevi pasargāt no naudas viltojumiem.  

No 7.10. – 11.10.2013. Veselības nedēļas dārzeņu izstāde „Rudentiņš bagāts vīrs” 

Dārzeņu izstādē bija apskatāmas kompozīcijas no dārzeņiem, kas bija gan uzlabotas, gan tādas, ko 
pati daba bija izdaiļojusi ar dažādiem rakstiem, formām un tekstūru.  

9.10.2013. Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki izvērtēja dārzeņu izstādi, nolemjot, ka atzinības 
rakstus saņems katra klase, kas piedalījās izstādē, atsevišķi izceļot tās kompozīcijas kuras īpaši bija 
pamanāmas.   

11.10.2013. pēc otrās stundas līdzpārvaldes meitenes Evita Lazukina un Andra Lanka izsniedza 
atzinības rakstus. 

15.10.2013. notika Pāvilostas novada skolu draudzības sporta sacensības basketbolā. 

23.10.2013. Tikšanās ar inspektori Sintiju Varnovsku 
Ar Pāvilostas vidusskolas audzēkņiem sarunājās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas Policijas iecirkņa vecākā inspektore Sintija Varnovska par tēmām -  atkarību izraisošu vielu lietošana un 
sekas, likumpārkāpumi un atbildību u. c. Tika demonstrētas videofilmas, kas uzskatāmi demonstrēja rezultātu, kas seko 
pēc dažādu atkarību izraisošo vielu ilgstošas lietošanas. 
 
8.11.2013. Skolas aktu zālē, otrās mācību stundas laikā, notika Mārtiņdienas gadatirgus. 
 
11. novembrī pulksten 16:30 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē Pāvilostas novadpētniecības muzeja organizētā Vēstures 
stunda. Ap pulksten 17:00 pie „Saules akmens” veidosim „Gaismas ceļu” no  līdzi paņemtajām svecītēm. 

13. novembrī pulksten 17:30 vecāku kopsapulce. Tiksimies ar ģimenes psihoterapeiti Andželiku Kāli. Saruna par tēmu 
„Ģimene, bērns, atkarības”.                                                                                                                                        Marita Rolmane, 

Pāvilostas vidusskola 

Pāvilostas bibliotēkā 
Tikšanās ar Andru Manfeldi 

17. oktobrī Pāvilostas bibliotēkā bija tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Andru 
Manfeldi. Galvenā tēma, par kuru autore runāja - aizbraukšana, narkotikas, 
izsūtījums, jo tas atspoguļojas viņas darbos „Adata”, „Dzimtenīte” u.c. 

Literāte latviešu emigrāciju uztver kā lielu traģēdiju. Ne tikai tautai, bet arī 
cilvēka personībai. Viņas grāmata „Dzimtenīte” bija nominēta Latvijas 
Literatūras gada balvai prozas kategorijā. Ar muzikālām pauzēm iepriecināja 
novadniece Nora Kurme. 

Gribu pateikt paldies Mairitai Tumpelei, Norai Kurmei, Ligitai Ginterei un visiem pasākuma apmeklētājiem.  

Līdz 1. decembrim pagarināts akcijas „Tautas grāmatu plaukts” termiņš! 
Informāciju par akciju iespējams saņemt tuvākajā bibliotēkā! 

Viesojas bērnu dzejniece 

15. oktobrī  Pāvilostas bibliotēkā viesojās bērnu dzejniece Iveta Skapste, kā arī Pepija Garzeķe, jo viņai tik ļoti gribējās 
zināt „Kāpēc viņai tāds deguns?”. Muzikālo priekšnesumu sniedza PII ”Dzintariņš” vecākās grupas bērni, bet Pāvilostas 
vidusskolas 1.- 4. klašu skolēni  iepriecināja ar sagatavotajiem dzejoļiem no krājuma “Kāpēc man tāds deguns?” un „Kā 
atnāk dzejolis”. Vislielāko jautrību izraisīja dzejolis par baidīšanu un rūķiem. Dzejniece bibliotēkai uzdāvināja savu jauno 
grāmatu ”Kā atnāk dzejolis”. 
Paldies par sadarbību Aijai Gertsonei, Ligitai, skolotājām Agritai, Gaidai, Intai, Ivetai, kā arī visiem pārējiem, kas piedalījās 
šajā pasākumā.                                                                                                                                         

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola 
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Pāvilostas Mākslas skolai 20! 

Pāvilostas Mākslas skolai šis ir jubilejas gads. Tas atzīmēts ar 
vairākiem pasākumiem. Pirmajā mācību dienā aktīvākie audzēkņi 
pedagogu vadībā pludmalē izveidoja skolas svētkiem veltītu smilšu 
skulptūru. 

No 2. oktobra Pāvilostas muzeja izstāžu telpā apskatāma Mākslas 
skolas 20 gadu jubilejas  izstāde. Tajā apskatāmi dažādos gados 
tapuši mācību un konkursu darbi, kā arī diplomdarbi (starp citu, arī 
hronoloģiski pirmais diplomdarbs - Daces ĢĒĢERES  veidotās 
dekoratīvās ādas kārbiņas). Kopumā līdz 2013.gada vasarai 

Pāvilostas mākslas skolu absolvējuši 106 jaunie mākslinieki. Apmēram trešdaļa no viņiem turpinājuši mācības nākošajā 
mākslas izglītības pakāpē. Lai arī ekspozīcija ir daudzveidīga, tā ir ērti pārskatāma. Šajā izstādē neiekļautie fondu darbi 
nebūt nav uzskatāmi par vājākiem. Tiem noteikti vieta atradīsies nākošajās prezentācijās. 

Izstādes apskates laiks pagarināts līdz 2. decembrim. 

Foto no izstādes atklāšanas: Mākslas skolas skolotāji A.Brūklis, S.Laugale, Z.Vilnis, R.Ozola, I.Zingnika, (klāt nav D.Lapiņa un 
A.Zingniks), foto autore: Irina KURČANOVA). 

Mākslas skolas skolotāja  
INITA ZINGNIKA 

 
 

 

Kooperatīvai  sabiedrībai ,,Vērgale-1’’ jubileja 

Vērgales kultūras namā 26. oktobra vakarā valdīja rudenīgs noskaņojums- ar kļavu lapām un mārtiņrozēm, miķelīšu 
ziediem un varenām ķirbju ogām, un ar pavasarīgu sveicienu caur pieneņu un mārpuķīšu ziediem. Te savus svētkus 
šovakar svinēja kooperatīvā sabiedrība ,,Vērgale-1’’, atzīmējot savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju. Pirmais valdes 
priekšsēdētājs A.Grava dalījās atmiņās par vēsturiskajiem notikumiem pirms 20 gadiem. ,,Vērgale-1’’ dibināta 1993.gada 
28.augustā, bet darboties sākusi 26.oktobrī. Lai nodrošinātu darbu strādājošiem cilvēkiem un ienākumus, 1996.gadā  
noslēdza pirmo zemes nomas līgumu par 66ha. Kopš tā laika darbība ir paplašināta un tehniku, ko pārņēma no paju 
sabiedrības ,,Vērgale” pamazām nomaina ar jaudīgāku un mūsdienīgāku. Tagad kooperatīvo sabiedrību  vada valdes 
priekšsēdētājs Normunds Ozols un izpilddirektors Ēriks Lūks. Kooperatīvā strādā 20 darbinieki. Iespēju robežās ir 

02. 11. Pāvilostas Mākslas skolā sirsnīgā un humora pilnā gaisotnē 20 g. lielo atmiņu kamolu kopīgi atritināt sanākuši bija gan 
skolas skolotāji, gan absolventi, gan arī pārstāvji no Mākslas skolai draudzīgajām iestādēm. Bildes no šī pasākuma apskatāmas 
Pāvilostas novada mājas lapas www.pavilosta.lv sadaļā -> Foto galerijas -> Mākslas skolai 20! Atmiņu vakars (02.11.2013.) 

http://www.pavilosta.lv/
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iegādāta zeme pašiem un turpina zemi iegūt īpašumā, jo zeme ir galvenā barotāja. Zemes iznomātāji daudzi pārdod zemi 
un kooperatīvam ir iespēja to nopirkt, jo daudzus gadus šī zeme ir kopta. Ne vienmēr ir iespēja arī vienoties. Zeme tiek 
nomāta  Vērgales, Medzes, Grobiņas un Dunalkas pagastos, gandrīz 800ha. Kooperatīvā sabiedrība ir pateicīga zemes 
īpašniekiem, ar kuriem notiek sadarbība jau daudzus gadus. Kopš kooperatīva dibināšanas sākuma joprojām strādā- 
Normunds Ozols, Gunārs Ansons, Aivars Izkapts, Arturs Krastiņš, Ilmārs Gūtmanis, Vija Vilsone. Paju biedri dāvāja 
pateicības ziedus, gan pirmajam, gan tagadējiem vadītājiem un arī galvenajai grāmatvedei Monikai Muceniecei. 
Apsveikumu bija atsūtījis arī Arvīds Pirktiņš. Katrs pasākuma dalībnieks atmiņai ieguva pildspalvu ar simbolisku uzrakstu 
un klāt pievienotu kartiņu, ar atbilstošu fotogrāfiju, un Rasmas Vērnieces dzejas rindām: 

  ,,Tā tava zeme, tu arī to- sēji 
                 Tā zeme, kas dienišķo maizi dāvā, 
                 Tā tava zeme, lai kādi vēji 
                 Tavus gadus kā putekļus mētā”.  
Varbūt pamanījāt, ka arī ielūgumos varēja lasīt Rasmas dzejas rindas. Liepājas teātra aktieri Edgars Pujāts un Armands 
Kaušelis sniedza koncertu. Un šovakar  jubileja jubilejā, jo arī aktierim Armandam Kaušelim tieši šodien bija dzimšanas 
diena, bet Mucenieku ģimenei- Monikai un Albertam-39 kāzu jubileja. Ballē spēlēja un visus uz pozitīva viļņa septiņas 
stundas noturēja duets ,,Tomēr jāpadomā”- Sanita Cāle un Renārs Juzups. Šis bija vakars, kad laiku pa laikam kāds ar 
kādu satikās, aprunājās, atcerējās agrākos gadus, vai vienkārši labi atpūtās. Kolektīvs saka paldies skolas saimniecei 
Sarmītei un viņas komandai par bagātīgi klāto mielasta galdu. Paldies VPDK ,,Vērgalīte” par skaņu aparatūras 
izmantošanu koncerta laikā. Laiks skrien vēja spārniem, arī gadi nestāv uz vietas, tāpēc varbūt nākošā tikšanās jārīko pēc 
pieciem gadiem-2018.gadā, kad mirdzēs skaitlis ,,25’’. Lai Jūsu kolektīvam pietiek izturība grūto, bet ļoti vajadzīgo darbu 
darīt! Mīlēsim savu darbu, mīlēsim dzīvi un visu to, kas ir ap mums!  Kopā ar visiem biju arī es-šī nama vadītāja Velga. 

Vērgales kultūras nama vadītāja 
Velga Freimane 

Veselības nedēļa Vērgalē 

No 7. līdz 13. oktobrim norisinājās Starptautiskā veselības 
nedēļa, kuras mērķis bija popularizēt veselīgu dzīves veidu, 
iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus sportiskās aktivitātēs un 
lietderīgi pavadīt laiku. Šajā pasākumā piedalijās arī Vērgales 
pagasta iedzīvotāji.  

Pasākuma moto bija: "Galvenais nav rezultāts, bet galvenais ir 
piedalīties"! No 7.-11. oktobrim dažādās sportiskās aktivitātēs 
piedalijās Vērgales pamatskolas un bērnudārza "Kastanītis" 
bērni, sporta skolotāju pavadībā.  

Piektdienas vakarā Vērgales sporta zālē notika basketbola soda metienu, 3 punktu metienu un pievilkšanās sacensības. 
Bija iecerētas arī jautrības stafetes, bet tās nenotika, jo bija par maz sportot gribētāji. Sestdien pulksten 17 pie Vērgales 
sporta zāles tika aicināti nūjotāji un skrejēji, lai kopīgi pievarētu Vērgales apli (4,7 km) un pēc skrējiena sasildīties pie 
tējas krūzes.  Gan piektdien, gan sestdien bija cerēts uz lielāku dalībnieku skaitu. Svētdien pulksten 10 Vērgales dīķī 
notika Aivara Sprudzāna rīkotās plēsīgo zivju makšķerēšanas sacensības.  

Gaidīsim nākošo pasākumu un cerēsim, kad būs lielāka apmeklētība. Paldies kuri piedalījās, juta līdzi un palīdzēja 
noorganizēt šo pasākumu.                                                                                                                             .  

                                                                                                                                            Vērgales sporta nama vadītājs 
 Dzintars Semenkovs  

Rudītes Bērziņas foto 

 

 

02.11. Dobelē notika Prāta spēles „Zemgale – 2013”, kurās 
 prāta spēļu cienītāji no visas Latvijas sacentās šahā, 
dambretē, monopolā, krustvārdu mīklu minēšanā, bridžā, 
zolītē, domino un daudzās citās spēlēs. Šahā gan pieaugušie, 
gan jaunieši spēlēja kopējā turnīrā. Pāvilostas novada šahiste 
Evija Brikmane no Vērgales izcīnīja pirmās vietas medaļu 
starp jaunietēm. Vērgalniecei Rudītei Bērziņai 5.vieta starp 
sievietēm. 

 
 

03.11. Aizputē finišēja Ātrspēles kausa izcīņa,  kur 8. 
kārtā Rudītei Bērziņai 1. vieta starp sievietēm, bet Evijai 
Brikmanei -  2. vieta. 
Ātrspēles kausa izcīņas kopvērtējumā Pāvilostas novada 
šahistēm divas pirmās vietas medaļas: R. Bērziņai starp 
sievietēm, bet E. Brikmanei jauniešu konkurencē. 
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Biedrības NILA informatīvs seminārs Pāvilostas stadionā  

12. oktobrī  Pāvilostas stadionā, Dzintaru ielā 107 biedrība „No 
idejas līdz attīstībai” rīkoja informatīvu semināru par Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO 
fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības 
atbalsta programma” projektu: „Jauniešu istabas” regulāras un 
ilglaicīgas darbības nodrošināšana, stiprinot tās darbību un 
veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību”, kura 
ietvaros biedrība rada vidi, apstākļus, lai spētu nodrošināt savu 
darbību, kā arī stiprināt savu kapacitāti. 

Pasākums notika sadarbībā ar pašvaldības sporta organizatoru 
Aldi Barsukovu Latvijas veselības nedēļas ietvaros. 
Pēc sportiskajām aktivitātēm biedrības vadītāja uzrunāja 
dalībniekus:   
“Sveiciens visiem, kas šodien atnākuši. Man ir ļoti priecīgi, ka 
Pāvilostas novadā rudens vēsmas un drēgnums nav atnesis 
klusumu un lielo ziemas miegu, bet, gluži otrādi – tas atnācis ar jaunām iniciatīvām un aktivitātēm. Tieši tā arī gribētos, lai 
Pāvilostas novada jaunieši, iedzīvotāji un visi, visi būtu nemitīgā kustībā, kas čalo un vienmēr plūst, un plūst uz priekšu. Kā upe.
   
- Vai zināt, kura ir pasaules garākā upe? (pirmais konkursiņš). Nīla, Nīla ..... (uzrunas laikā bija vairāki nelieli konkursiņi, kur 
dalībnieki saņēma tikko jaunizveidotās pildspalvas ar projekta logo). 
Turklāt tā ir nevien garākā, bet Nīlas upe ir vienīgā upe Ziemeļāfrikā, kura, tekot cauri Sahāras tuksnesim, spēj aizpludināt  savus 
ūdeņus līdz Vidusjūrai. Tādējādi kļūstot par „dzīvības avotu” bez ūdens tuksnešainajā Āfrikas daļā. 
Gluži tāpat kā Nīla Āfrikā, biedrība „No idejas līdz attīstībai” jeb saīsinājumā NILA, vēlas rosīties Pāvilostas novadā, radot 
jauniešiem  iespēju mācīties, uzzināt daudz jauna, socializēties un attīstīt savas intereses un prasmes tepat „ Jauniešu istabā” 
Pāvilostā, Stadiona ielā 6.”  

Renards Rolmanis pastāstīja par iepriekš realizētiem projektiem, uzdeva publikai jautājumus, projektu pieredzē dalījās Laine 
Šildere. Abi publiku aizrāva ar kopīgu fizisko aktivitāti “Haka”.  

Turpinājās vēl citas aktivitātes, pēc kurām dalībnieku rokās “iekrita” konfektes, gardais  cienasts – pīrādziņi, bulciņas, tēja, kafija 
un ūdens. 

Dalībnieki tika iepazīstināti ar iespējām jauniešiem pavadīt laiku biedrībā katru darba dienu (izņēmuma gadījumā 
tiks sniegta informācija) no 16.00 – 20.00. Šajā laikā jaunieši un citi interesenti laipni lūgti spēlēt galda spēles, 
skatīties filmas, iesaistīties projekta aktivitātēs vai vienkārši pabūt kopā. Jauniešiem ir iespēja nākt un izteikt 
savas iniciatīvas, intereses un biedrība palīdzēs rast iespējas tās īstenot.  

Biedrībai ir izveidota sava mājas lapa www.nila.lv (pagaidām vēl tā tiek papildināta un uzlabota), kur iespējams publicēt 
jauniešiem saistošas ziņas vai vienkārši čatot forumā. Tur uzzināsiet par biedrības aktivitātēm un aktuāliem jaunumiem. Jaunumi 
pieejami Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv. Visiem biedrības biedriem  prioritāri būs iespēja saņemt jaunumus par 
aktuālajām aktivitātēm savā e-pastā, tāpēc, ja vēlies kļūt par biedru, droši nāc uz biedrību un piesakies. 

2013. gada pēdējā ceturksnī biedrībā gatavosim labas pārvaldības un līdzdalības stiprināšanas modeli. Tā ir iespēja izteikt savu 
viedokli un ietekmēt sev saistošus lēmumus vietējā sabiedrībā, uzrunāsim vietējo pašvaldību, citas NVO par iespējām turpmākās 

sadarbības  veicināšanai.  
Ar 2013.g.novembri NILA sāks īstenot  projektu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „ NVO 
fonds”  apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Radi dzīvi pats”, kur tiks 
organizētas apmācības jauniešiem dažādās jomās. Sīkāka informācija biedrībā vai www.nila.lv . 

 Projekta dalībnieku vārdā - Maiga Uzare 

 
Noslēdzies foto konkurss „Pāvilostas novads 2013. gadā!” 

Kopumā Foto konkursā piedalījās 18 dalībnieki – Renards Rolmanis, Edgars Kristapsons, Marta Kalēja, Laine Šildere, 
Katrīna Pomerance, Solvita Liniņa, Māris Vērnieks, Evija Brikmane, Zaiga Uzare, Ēriks Gausmanis, Rudīte Bērziņa, 
Māra Uzare, Maiga Uzare, Monta Pētermane, Terēze Cābele, Daina Vītola, Indra Ķempe, Agnese Ģēģere, kopā 
iesūtot 244 fotogrāfijas. Paldies par dalību fotokonkursā!  

KONKURSI 

http://www.nila.lv/
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Žūrijas komisija konkursā par labāko atzina Martas Kalējas fotogrāfiju „Zveja”, 2.vietā ierindojās Rudītes Bērziņas 
fotogrāfija „Nāk rudens apgleznot Pāvilostu...”, 3.vietā Agneses Ģēģeres fotogrāfija „Bākas noskaņa”. Balvas foto 
konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas 17.novembra pasākumā, kur tiks rādīta prezentācija ar labākajām iesūtītajām 
fotogrāfijām. Labākās fotogrāfijas apskatāmas arī www.pavilosta.lv foto galerijā. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja 
Mairita Tumpele 

 

Mainīta sabiedriskā transporta maršruta „Liepāja-Pāvilosta" kursēšanas shēma 

 
No 2013. gada 4. novembra maršruta „Liepāja-Pāvilosta” 
reisiem:  

 pulksten 9:00 no Pāvilostas (P.-Sv.),  

 pulksten 13:20 no Liepājas (P.-S.) un  

 pulksten 13:40 no Liepājas (Sv.) 
mainīta maršruta kursēšanas shēma, mikroautobusi 
kursēs gar Centrālo slimnīcu. 
 
Autobuss Liepājā iebrauks un izbrauks pa Grīzupes ielu - 
14. novembra bulvāri - Pulvera ielu - Cukura ielu – 
Brīvības ielu. Pietura iekāpšanai un izkāpšanai būs pie 
pagrieziena uz Centrālo slimnīcu. 

Pāvilostas novada TIC vadītājas vietas izpildītāja 
Marita Kurčanova 

 

 

NVA atbalsts iedzīvotājiem, kuri atraduši darbu ārpus dzīvesvietas 

 
Kopš 2013. gada marta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno pasākumu 

„Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, nodrošinot cilvēkiem, kuri darbu atraduši 
attālāk no savas dzīves vietas, finansiālu atlīdzību transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos 
četrus darba mēnešus. 

Uz NVA finansiālu atlīdzību pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” ietvaros 
var pretendēt tie komersantu nodarbinātie, kuri ne mazāk kā 2 mēnešus bija reģistrēti NVA kā bezdarbnieki un ir 
atraduši darbu vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas. Gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības tiek 
izbeigtas saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu vai līdzīgu iemeslu dēļ, un tas būtiski apdraud nodarbinātības 
situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā, NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā var piedalīties arī tie 
pretendenti, kuri bezdarbnieka statusā reģistrēti pat mazāk nekā 2 mēnešus. 

Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt nodibinātām ar komersantu, kurš attiecīgo vakanci vismaz nedēļu bija reģistrējis 
NVA filiālē vai NVA CV/Vakanču portālā. NVA finansiālā atlīdzība transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu 
segšanai vienam nodarbinātajam nevar pārsniegt kopā 280 latus.  

Tātad, ja NVA klients ir atradis darbu pie komersanta attālāk no savas dzīves vietas, viņam 10 darba dienu laikā no 
darba līguma noslēgšanas datuma tuvākajā NVA filiālē jāiesniedz pieteikums mobilitātes pabalsta saņemšanai 
(personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu). NVA filiāle triju darba dienu laikā pārbaudīs nodarbinātā atbilstību 
pasākuma kritērijiem un pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību, par ko paziņos rakstveidā.  

TRANSPORTS 

 

ATBALSTS 

http://www.pavilosta.lv/
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Detalizētāku informāciju par pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” 
iespējams gūt NVA mājaslapas www.nva.lv  sadaļā "Klientiem" vai sazinoties pa tālruni: 63401864 (Līga Rāva), e-pasts – 
liga.rava@nav.gov.lv. 

Informāciju no NVA mājas lapas www.nva.lv sagatavoja 
 Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste  

Evita Bumbule 

 

Lauksaimniekiem piešķirts dīzeļdegvielas apjoms, kam piemērots akcīzes 

nodokļa atbrīvojums 

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, 
kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, 
lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī 
zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniekiem ir piešķīris no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas apjomu 15 
litrus par vienu atbilstošās platības hektāru. 

Līdz ar to uz šī gada 30.oktobri kopā ir piešķirti 95 litri (80+15) dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru 
2013./2014.saimnieciskajam gadam. 

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. 
Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „Akcīzes 
degviela”. 

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Ar tās palīdzību iespējami sekot līdzi izlietotās 
degvielas daudzumam un redzēt atlikumu. 

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departaments, Valsts atbalsta daļa - Tālrunis: 67027326, 67027204 
Klientu apkalpošanas daļa - Tālrunis: 67095000 

 

 

 

No 11. novembra līdz 27. decembrim Pāvilostas novadā 

11.11. pl. 16:30 Pāvilostas vidusskolā  

Pāvilostas novadpētniecības muzeja organizētā vēstures stunda „ Novembris Latvijas vēsturē”. Pēc pasākuma ap pl. 
17:00 gaismas ceļa veidošana ar līdzi paņemtajām svecītēm. Aicināts ikviens interesents, bez maksas. 

No 11.11. līdz 15.11. Vērgales pamatskolā  

Vēstures nedēļas aktivitātes. 15.11. pl. 11.10 svinīgs pasākums veltīts Latvijas dzimšanas dienai. 

13.11. pl. 17:00 Pāvilostas kultūras namā 

Dokumentālā filma "Atmodas antoloģija" - vēsta par būtiskākajiem notikumiem un mezglpunktiem Latvijas ceļā uz 
valstiskās neatkarības atjaunošanu, kā arī par nozīmīgākajām mūsdienu sabiedrības vērtībām, kas tika ieliktas atjaunotās 
valsts šūpulī. Filmas režisors ir Askolds Saulītis, kas skatītājiem ir labi pazīstams pēc  filmām "Bermontiāda", "Keep 
smiling!", "Svētku anatomija", "Tristans un Izolde", animācijas filmas "Clara&Rubinšteins" u.c. A.Saulītis trīsreizreiz 
saņēmis Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps balvu. Filmas scenārija autors ir vēsturnieks Edgars Engīzers. Aicināts 
ikviens interesents, ieeja bez maksas. 

15.11. pl. 19:00 Vērgales kultūras namā  
Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums. Godināšana, svētku koncerts, pēc tam svētku balle kopā ar grupu 
„Tālbraucēji” līdz pl. 3:00. Dalības maksa ballē Ls 2.50 (EUR 3.56). Galdiņu rezervēšana līdz 11.novembrim pie Velgas pa 
tel. 29189223. Koncerts bez maksas. 

AFIŠA 

Juriste Argita Jaunsleine pieņems apmeklētājus š.g. 03.decembrī plkst.10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā. 

Vērgales pagasta pārvaldē uz iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruni 63490836. 

 

http://www.nva.lv/
mailto:liga.rava@nav.gov.lv
www.nva.lv
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17.11. pl. 14:00 un pl. 22:00 Pāvilostas kultūras namā   
LR proklamēšanas 95. gadadienai veltīts pasākums, kura laikā no pulksten 14 notiks Gada nomināciju, konkursa 
„Sakoptākā sēta 2013” un foto konkursa „Pāvilostas novads 2013” dalībnieku apbalvošana, kā arī ikvienam interesentam 
būs iespēja baudīt Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncertu „Mana dzimtene tikai viena – pie Dzintara jūras tā 
mīt”, savukārt no pulksten 22 iespēja apmeklēt svētku balli, kurā muzicēs grupa „Lustīgais Blumīzers”. Galdiņu 
rezervēšana līdz 16. novembrim pa tālruni 29366112, ieejas maksa Ls 2.50 (EUR 3.55). Koncerts bez maksas. 

17.11.pl. 15:00 Pāvilostas kapsētā Svecīšu vakars 

20.11. pl. 17:00 Pāvilostas kultūras namā 

Mākslas filma „Mammu, es tevi mīlu” - dinamisks attiecību trilleris par trīspadsmitgadīgu Rīgas skolnieku Raimondu un viņa māti. 

Kāda šķietami nenozīmīga piezīme skolā iesāk piedzīvojumiem bagātu nedēļu Raimonda dzīvē. Raimonds aizbēg no mājām, iekuļas 
apšaubāmā afērā ar lokālo prostitūtu, nonāk policijas redzeslokā un visbeidzot atrisina samilzušo konfliktu gan ar mammu, gan savu 
labāko draugu. Bērnība ir laiks, kad “bailēm ir lielas acis” - pieaugušo acīm šķietami nenozīmīgi notikumi bērna pasaulē spēj iegūt 
grandiozu nozīmību. Raimonda gadījumā situāciju sarežģī mammas nereti skarbā reakcija. Tāpēc sekas - piezīmi skolā, telefona 
zvanu no pedagoģes, pazaudētu instrumentu - ir labāk noslēpt, nekā saņemt sodu. Katrs Raimonda mēģinājums sekas slēpt situāciju 
sarežģī vēl vairāk. Emocionāli grūtā situācijā viņam izdodas gan saglabāt cilvēcisko pašcieņu, gan sasniegt sev labvēlīgu iznākumu. 

Raimonds pierāda, ka spēj būt pieaudzis. Galveno varoni Raimondu filmā atveido Kristofers Konovalovs no Cēsīm, savukārt 
viņa mammas lomā iejutusies aktrise Vita Vārpiņa. Tāpat filmā piedalās aktrise Indra Briķe, Baiba Neja, Matīss Livčāns, 
Alvis Birkovs un Edgars Samītis. Vairākas svarīgas epizodiskas lomas filmā atveido savas profesijas patiesi pārstāvji - 
policisti, ārsti, skolotāji, orķestra dalībnieki, kā arī 6.vidusskolas direktors un diriģents Haralds Bārzdiņš.  
Ieejas maksa Ls 1.00 (EUR 1.42). 

23.11. pl. 14:00 Vērgales kultūras namā 
Tikšanās ar veselības ministri Ingrīnu Circeni, P.Stradiņa universitātes profesoru, kardiologu Gunti Bahu. Viena no 
galvenām tēmām būs -  SIRDS un asinsvadi. Lūgums padomāt par jautājumiem, uz kuriem gribētu iegūt atbildes. Varbūt 
Jums ir  ierosinājumi veselības sistēmas uzlabošanai, vai kādi novēlējumi, vai vienkārši gribat paklausīties. 
Ja nepieciešams transports nokļūšanai uz kultūras namu, lūdzu zvaniet pa tel. 29189223 Velgai līdz 20.novembrim. 
Tikšanās ir bez maksas. 

24.11. Kapsētās, Sakaslejas baznīcā, Vērgales evaņģēliski luteriskā draudzē 
Mirušo piemiņas diena. Kapsētās iedegsim  svecītes par godu aizgājušo piemiņai. Pl. 13:00 Sakaslejas baznīcā un pl.14:00 
Vērgales evaņģēliski luteriskā draudzē mirušo piemiņas dienas dievkalpojumi. 

Līdz 30.11. Sakas bibliotēkā  
Novembra mēnesī ir apskatāmi materiāli, kuros ir attēlotas visas euro monētas un banknotes, kā arī informatīvais 
buklets. Papildus 11.11. Lāčplēša dienai veltīta izstāde, 13.11. dzejniekam Ojāram Vācietim-80, 18.11. izstāde par godu 
Valsts svētkiem. 

8.12. pl. 13:00 Sakaslejas baznīca 
Koncerts ”Svece” ar mūziķu Tomasa Kleina (balss, akustiskā ģitāra) un Venta Reinberga (ērģeles) piedalīšanos.  
Akustiskajā koncertā tiks atskaņotas T.Kleina dziesmas ar dzejnieka G.Rača vārdiem - dziesmas, kas tapušas pirms 
divdesmit gadiem un pavisam nesen, kā arī Johana Sebastiana Baha mūzika ērģelēm. Adventa laika mūzika, kuru 
caurstrāvo pārdomas, ilgas un pateicība par to, kas mums dots.  
Ieeja pret ziedojumiem baznīcas remontam. 

Līdz 15.12. Ulmales bibliotēkā 
Ulmales bibliotēkā līdz 15.decembrim ir apskatāma rokdarbu izstāde, kurā ir gan adījumi, gan tamborējumi, kā arī 
rotaslietas u.c.. Visi tiek laipni aicināti apskatīt šos jaukos, daudzveidīgos un krāšņos darbiņus, kuru autori ir gan lielie, 
gan mazie ulmalnieki. Bibliotēkas darba laiks ir pirmdienās un trešdienās no pulksten 8 līdz 16, ceturtdienās no pulksten 
13 līdz 17 un sestdienās no pulksten 9 līdz 14. 

27.12. pl. 12:00 Vērgales kultūras namā 
Ar Ziemassvētku pieskaņu senioru atpūtas pasākums ,,Pasmaidi, sirds gaiša kļūs!”. Laiks atkal satikties, parunāties, 
pasmaidīt, izkustināt kājas dančos un vienkārši atpūsties. Dalības maksa būs divi lati (EUR 2.84) un jāpiesakās līdz 
20.decembrim.  

Informācija par decembra pasākumiem tiks papildināta nakamājā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” 
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Jubilejas 

Laiks steidzas, mēs biežāk 
Vakaros iededzam sveces 
Un biežāk sākam 
Pārdomu albumu šķirt... 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās novembrī dzimušos 
Pāvilostas novada iedzīvotājus –  

Rutu RASU - 88  Liliju LOSĀNI – 75 
Annu PARINOVU - 88       Dzidru PIŅĶI – 75                       
Albinu JANAUSKI – 88                Osvaldu SĒRDIENI - 75 
Robertu MATROZS – 87  Viktoru EMBREKTU - 70     
Margrietu KARPU – 86    Ojāru VĀRNU - 70 
Līvu FREIDENFELDI – 85 Alfonu SIKSNU - 70 
Egonu ĪVIŅU – 83                Dzintaru AŅŪNU - 65 
Valiju ZAICEVU – 82             Oliju ĶŪSI - 65 
Aldonu VITRUPU – 81  Agri JAKOVICKI - 60 
Arturu VĪTOLU – 81  Ilgvaru JĒCI - 60 
Lidiju SEBRI – 80  Oskaru VĪTOLU– 60 
Gunaru ANSONU – 75    
Guntaru ORNU, Vladimiru KRAUKLI, Agnesi BLAUBĀRDI-
IVANOVSKU, Daini VILEMSONU, Ainaru MEŅĢI ! 
Pilngadniekus – Zandu VĒRRNIECI, Montu KURZEMNIECI, 
Līgu KREICBERGU!  

Ir aiztraukuši gadu spieti, 
Ir ziedu, viršu medus vākts, 
Un, pārlūkojot gadu kāres, 
"Tīrs dzintars!" varam secināt. 
/V.Mežnora/  

 
Sirsnīgi sveicam bijušo 

Pāvilostas Mūzikas skolas 
darbinieci 

Līvu- Rozīti FREIDENFELDI 85 
gadu jubilejā! 

Vēlam spēku, veselību un izturību. No saules spēku ņemt 
Tās gaismu glabāt sirdī!  

Paldies! 
Mūzikas skolas darbinieki 

Mūžībā 
Mihailo SIMKAŅIČS  (08.08.1944.- 02.11.2013.) 

Pateicības 
LIZDA Liepājas starpnovadu padomes vārdā izsaku 
pateicību Pāvilostas novada domei par transporta 
nodrošināšanu  novada pedagogu braucienam uz piketu 
Rīgā šī gada 24.oktobrī. 

    LIZDA Liepājas starpnovadu padomes pr-ja                                             
R.Zvaigznīte  

 

Pensionāru apvienība „Varavīksne” izsaka pateicību par 
atbalstu z/k „Kaijas”  īpašniekam Jānim Pētermanim, 
„Ievleju” saimniecei Agitai Pētermanei par garšīgo maizi, 
„Vēju paradīze” īpašniekam Valtam Videniekam par viesu 
guldināšanu no Valmieras. 
Paldies k/n dejotāju kopai DRED (Dacei, Rudītei, Einaram, 
Daigai) par pārsteiguma sarīkošanu svētdienas rītā pēc 
atpūtas vakara svinībām. 

Pensionāru apvienība „Varavīksne” 

Līdzjūtības 
Pierimst soļi, klusē doma,  
Neskan mīļās mātes balss.  
Tikai klusa sāpe sirdī  
Ilgi vēl pēc viņas sauks. 
/E. Zālīte/  

Izsakām dziļu līdzjūtību Dinai Rudzājai, 
māmuliņu mūžībā pavadot! 

“Vāverīšu” grupas bērni un vecāki 

Laiks apstājies ar skarbu piesitienu 
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss 
Un kādai mīļai, labai sirdij 
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals. 
                                               /N.Dzirkale/ 

Izsakām dziļu līdzjūtību vīram, meitām, znotiem 
un mazbērniem  Anitu Priedenu mūžībā 

aizvadot! 
Pāvilostas novada TIC kolektīvs 

No atmiņām paliek tik starojums maigs, 
Tā kā liedagā saulrieta pēdas, 
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks, 
Norims sāpe, rūpes un bēdas.  

Jūtam līdzi Aigai Rudzājai un Ivetai Arājai, 
māmiņu smilšu kalniņā izvadot. 

Pāvilostas vidusskolas  
vecāku komitejas vecāki 

 

 
Pārdod satelīta antenu ar 3 galvām, ir sienas stiprinājums. 
Cena 50 Ls.  29342056.  
Pārdodu 8 mazlietotas automašīnas riepas 245/70 R16. 
Cena 100 Ls.  29342056. 
Izīrē vai pārdod 3-istabu dzīvokli tikko renovētā mājā 
Pāvilostā, Dzintaru ielā 99a.  29474462. 
Pašvaldība izīrē 1-ist. dzīvokli Vērgalē, Atvari, pieteikumus 
iesniegt Vērgales pagasta pārvaldē 63490836.  
Pērk  lauksaimniecības zemi vai mežu  27872056.  
Iepērk cirsmas un meža zemes par sevišķi augstām cenām. 
Iespējams avansa maksājums. SIA Trivian  29170220; 
oskars@trivian.lv 

DZĪVES BRĪŽOS 

SLUDINĀJUMI 

 

Pāvilostas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas novada Ziņas”. Par rakstu saturu atbild autori. Kontakti: 26305769, 

info@pavilosta.lv. Iespiests LiepU izdevniecībā LiePa.  Cena Ls 0.10 (EUR 0.15) 

mailto:info@pavilosta.lv

