
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas Novada 
Ziņas 

Nr.9 (46)      2013.g. oktobris 
 

 

 

IZDEVUMĀ LASIET: 

 Ciemojamies Ziemupē - 23.lpp. 
 Paziņojums par pieteikšanos uz zvejas rīku piešķiršanu zvejai 2014.gadam - 5.lpp. 
 Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošie noteikumi Nr. 8 „Par sociālās palīdzības sniegšanu 

Pāvilostas novadā” – 6.lpp. 
 

PĀVILOSTĀ 
Sestdien, 12.oktobrī, Pāvilostas stadionā, 

Dzintaru ielā 107A. No plkst. 11.00-12.00 spēka 

trīscīņa. Trīscīņā ietilpst (pievilkšanās pie vingrošanas 

stieņa, līdztekas, roku saliekšana-iztaisnošana). 

No plkst. 12.30-13.30 masu starts 

soļotājiem, nūjotājiem, skrējējiem. Sacensības 

notiks apkārt stadionam. 

Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā 15 

minūtes pirms starta. Sīkāka informācija pie sporta 

organizatora A. Barsukova, tālr. 29230995. 

Pāvilostas mākslas skola, Elizabete PRIEDOLIŅA 4.P kurss. 

 

VĒRGALĒ 
Galvenais nav rezultāts. Galvenais – piedalīties!! 

No 07.10.2013. līdz 11.10.2013. Sporta 

aktivitātes skolēniem un bērnu dārza bērniem – 

sporta skolotāju pavadībā. 

11.10.2013. no plkst.18:00 līdz 20:00 

Vērgales sporta zālē basketbola elementi un 

pievilkšanās. 

12.10.2013. Tautas skrējiens. Piedalās 

arī nūjotāji. STARTS plkst.17:00 pie Vērgales 

sporta zāles. Pēc skrējiena būs sasildīšanās pie 

tējas krūzes. 

13.10.2013. Makšķerēšanas sacensības 

SĀKUMS plkst. 10:00. 
 

 

LATVIJAS VESELĪBAS NEDĒĻA 
 

 

      No 7.-13. oktobrim tiek organizēta Latvijas veselības nedēļa. Pasākumu koordinē Latvijas Tautas sporta asociācija. 
 

 

Pāvilostas stadionā jau uzstādīti pirmie jaunie vingrošanas rīki. 
Foto: Marita Horna. 
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DOMES ZIŅAS  

19.septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā 
nepiedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons, jo bija atvaļinājumā, un deputāts Ēriks 
Erleckis, kurš nebija informējis par neierašanās 
iemesliem. Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns. 
1. Apstiprināja deputātes Daces Bērznieces pilnvaras. 
D.Bērzniece no saraksta „Mēs savam novadam” stājās 
deputāta Jāņa Vitrupa vietā, kuram iepriekšējā domes 
sēdē izbeidza deputāta pilnvaras.  
2. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
2013.gada saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Pāvilostas novada pašvaldības 
nolikums””. Izmaiņas bija jāveic, jo domes priekšsēdētāja 
vietnieks nav vairs atbrīvots no sava pamatdarba (skat. 
4.lpp).  
3. Deputāti D.Bērznieci apstiprināja Finanšu komitejas 
un Sociālo jautājumu komitejas sastāvā. No Pāvilostas 
pilsētas zemes komisijas sastāva izslēdza J.Vitrupu, viņa 
vietā apstiprinot novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
A.Zaļkalnu un ieceļot viņu par zemes komisijas 
priekšsēdētāju. 
4. Nolēma piešķirt finansējumu: Vērgales muzejam Ls 
1000,00 apkures ierīkošanai; Vērgales pamatskolai Ls 
700,00 – mācību līdzekļu iegādei; Pāvilostas 
novadpētniecības muzejam - Ls 2316,57 otrā stāva 
apkures ierīkošanai; Pāvilostas vidusskolai- Ls 10957,00 
gaiteņa remontdarbiem; Ploces apgaismojuma izveidei- Ls 
9297,49; Rīvas mājām- Ls 884,25 asenizācijas 
pakalpojuma un kanalizācijas sistēmas remonta darbu 
apmaksai. 
5. Atlika jautājuma izskatīšanu par apkopējas darba 
veikšanu Sakas saieta namā. Ar 2013.gada 01.oktobri 
izveidoja jaunu štata vietu Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē „Dzintariņš”-  skolotājs logopēds ar 0,2 
slodzi un mēneša amatalgu Ls 56,00 apmērā. 
Finansējumu no 01.10.2013. līdz 31.12.2013. nodrošinās 
no iestādes budžeta.  
6. Nolēma iestāties Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 
asociācijā un pilnvaroja pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu 
Magoni pārstāvēt Pāvilostas novada pašvaldību 
asociācijas kopsapulcēs. Finansējumu dalības maksas 
samaksai Ls 200,00 apmērā nodrošinās no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.  
7. Veica grozījumus degvielas limitos. Skat. 
www.pavilosta.lv sadaļā Domes sēžu protokoli un lēmumi. 
8. Izveidoja komisiju Pāvilostas novada administratīvās 
teritorijas apsekošanai, vidi degradējošo, sagruvušo vai 
cilvēka drošību apdraudošu būvju konstatēšanai, 
brīdinājumu sagatavošanai un nosūtīšanai šādā sastāvā: 
U.Kristapsons- domes priekšsēdētājs- komisijas 
priekšsēdētājs, A.Magone- pašvaldības izpilddirektors, 
J.Vitrups- Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs, M.Lipe- 
pašvaldības būvinženieris, A.Sprudzāne- Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede. Komisija līdz 18.10.2013. 
izvērtēs, kuras būves apliks ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes. 
Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne līdz 
25.10.2013. nosūtīs brīdinājumus būvju īpašniekiem un 
pēc brīdinājumā noteiktā termiņa notecējuma sagatavos 
attiecīgu lēmuma projektu. 
9. Atļāva Marekam Božim papildus Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas inspektora amatam strādāt a/s „LPB” 
drošības dienestā- apsardzē. 
 

10. Apstiprināja Pāvilostas novada foto konkursa „Pāvilostas novads 2013.gadā” 
nolikumu. Izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Mairita Tumpele, 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītāja- komisijas priekšsēdētāja; Uldis 
Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs; Aija Ozoliņa, Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejas vadītāja; Jānis Vitrups, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs; 
Zigmunds Vilnis, Pāvilostas mākslas skolas direktors; Andris Paipa, Pāvilostas 
vidusskolas vizuālās mākslas, kulturoloģijas, tehniskās grafikas un mājturības zēniem 
skolotājs. 
11. Veica grozījumus Pāvilostas novada bāriņtiesas nolikumā 16.2. punktā, nosakot, ka 
bāriņtiesa pieņems apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldes telpās trešdienās no 930-
1530 un piektdienās no 930-1400; 17. punkts turpmāk būs šādā redakcijā -  Bāriņtiesas 
sēdes notiek otrdienās Pāvilostā, ja administratīvā procesa dalībnieks izsaka lūgumu 
sēde notiek Vērgalē. 
12. Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.8 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Pāvilostas 
novadā” projektu. Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. (skat. 
6.lpp.) 
13. Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.9 „Par Pāvilostas novada pašvaldības 
pabalstiem” projektu. Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.  
14. Apstiprināja noteikumu „Par izmantošanas kārtību un maksu Pāvilostas novada 
sociālā dienesta pakalpojumu punktu sniegtajiem pakalpojumiem” projektu. Noteikumi 
stāsies spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.  
15. Nolēma ar 01.01.2014. izbeigt nomas līgumu Nr. 22 Dzintaru iela 125, Pāvilosta, 
504 m2 platībā. 
16. Piekrita nekustamā īpašuma „Līči” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, 
atdalītajai  zemes vienībai  3,04 ha platībā piešķirot nosaukumu  „Līčkalniņi”, Vērgales  
pagasts, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
17. Nolēma izstrādāt šādus zemes ierīcības projektus -  nekustamā īpašumā Viļņu iela 
13, Pāvilosta, zemes vienībai no nekustamā īpašuma „Līdumnieki”, Sakas pagasts un 
zemes vienībai no  nekustamā īpašuma „Lejgaļi”, Vērgales pagasts. 
18. Piekrita nekustamā īpašuma „Uzguļi” sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, 
atdalītajai  zemes vienībai  1,38 ha platībā piešķirot nosaukumu  „Kalnmalieši”, Sakas  
pagasts, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
19. Sakarā ar to, ka Pāvilostas novadā likvidēti ciemi – Labrags, Mežaine, Ķoniņciems, 
Upsēde, Ostbaha, precizēja jaunās adreses. Turpmāk Upsēdes ciemā reģistrētajām 
adresēm šādiem īpašumiem:  „Atupi”, „Avoti”, „Dārdedži”, „Dižatupi”, „Grantiņi”, „Laši”, 
„Lielkungi”, „Mazatupi”, „Nikas”, „Priedulāji”, „Silmači”, „Ussas”, „Vilnīši”, „Virši” – 
precizētā adrese  tiks rakstīta, neminot Upsēdes ciema vārdu. Piemēram, 

Adrešu reģistrā reģistrētā adrese Precizētā adrese 

“Atupi”, Upsēde, Sakas pag., 
Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Atupi”, Sakas pag., Pāvilostas  
nov., LV-3466 

Turpmāk Mežaines ciemā reģistrētām adresēm šādiem īpašumiem: „Durbes”, 
„Labmaizes”, „Laidorgas”, „Mazsēkas”, „Mežaines stacija”, „Mežrozes”, „Mētras”, 
„Sēkas”, „Stūrīši” – precizētā adrese tiks rakstīta, neminot Mežaines ciema vārdu. 
Turpmāk Ķoniņciemā reģistrētām adresēm šādiem īpašumiem: „Apeņi”, „Turaidas”, 
„Zemturi” – precizētā adrese tiks rakstīta, neminot vārdu Ķoniņciems.  

 Turpinājums 3.lpp.  

Pāvilostas novada domes deputāti septembra sēdē. No kreisās jaunā deputāte Dace Bērzniece, 
Gints Juriks, Vita Cielava, sēdi vada domes priekšēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns, Gatis 

Brēdiķis, Arta Bunka, Aldis Barsukovs. Foto: M.Horna 

 

http://www.pavilosta.lv/
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Turpinājums no 2.lpp. 

Turpmāk Ostbahas ciemā reģistrētām adresēm šādiem 
īpašumiem: „Kalnmaļi”, „Krastmalas”, „Lagzdiņi”, „Mazbērzi”, 
„Remšas”, „Riekstiņi”, „Vairogi”, „Vecvagari”, „Vītoli”- precizētā 
adrese tiks rakstīta, neminot vārdu Ostbaha. 
Turpmāk Labraga ciemā reģistrētām adresēm precizētās adreses 
būs šādas:  

Adrešu reģistrā reģistrētā 
adrese 

Precizētā adrese 

“Burtnieki”, Labrags, Sakas 
pag., Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Burtnieki”, Ulmale, Sakas pag., 
Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Ēcenieki”, Labrags, Sakas 
pag., Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Ēcenieki”, Ulmale, Sakas pag., 
Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Jaunstrēļi”, Labrags, Sakas 
pag., Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Jaunstrēļi”, Ulmale, Sakas 
pag., Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Svākši”, Labrags, Sakas pag., 
Pāvilostas  nov., LV-3466 

“Svākši”, Ulmale, Sakas pag., 
Pāvilostas  nov., LV-3466 

20. Likvidēja  adreses Vērgales galdniecība un Baltgalvji, Vērgale, 
kā arī mainīja vairākas adreses.  Skat. www.pavilosta.lv sadaļā 
Domes sēžu protokoli un lēmumi- lēmums Nr.22. 
21. Piešķīra dzīvokli Nr.1 „Sakas stacija”, Sakas pag., īres tiesības 
piešķirot uz trīs gadiem. 
22. Izslēdza no Pāvilostas novada pašvaldības bilances, norakstot 
nekustamā īpašuma parādu par kopējo summu Ls 309,06, kuru 
piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir miris, bet juridiskā persona 
likvidēta. 
23. Piekrita nekustamā īpašuma „Saraiķu Jaunzemji”, sadalīšanai  
divos  atsevišķos īpašumos, atdalītajai  zemes vienībai  2,10 ha 
platībā piešķirot nosaukumu  „Jaunzemīši”, Saraiķi, Vērgales  
pagasts, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
24. Pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones 
ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu. Izpilddirektors 
informēja par gatavību apkures sezonai, Ostbakas ceļa grāvmalu 
tīrīšanu, Stembres mājas apsekošanu un tās problēmas risināšanu 
nekavējoties, uzrakstiem 100-gades parkā pie stādītiem kokiem, 
mākslas skolas uzraksta atjaunošanu, Sakas tilta-laipas remontu, 
sagatavoto materiālu laipai pie Upesmuižas parka un arī par 
bojātām metāla detaļām. Deputāti diskutēja arī par automašīnu 
mazgāšanu pilsētas teritorijā un pašvaldības policijas darbu. 

Nākamās komiteju sēdes notiks 24.oktobrī. 
Nākamā domes sēde plānota 31.oktobrī Vērgales pagasta 

pārvaldē. 
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 

 

Zināšanai  
Informējam, ka domes sēžu audio faili ir pieejami  

www.pavilosta.lv sadaļā Domes sēžu protokoli un lēmumi.  
Tehnisku iemeslu dēļ audio fails iztrūkst 2.domes sēdei, savukārt 
5.sēdes ierakstā ieviesās pārtraukums. Ierakstos arī kādu runātāju 
ir grūtāk sadzirdēt, tāpēc visērtāk sēdes ir klausīties, izmantojot 
austiņas.  

Likums Par pašvaldībām nosaka, ka domes sēžu audio ieraksti 
ir jānodrošina no 2014.gada 1.janvāra, bet mūsu pašvaldībā 
centāmies ieviest jauninājumu reizē ar jaunās domes sasaukuma 
pirmo sēdi.  

 
 
 

Apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 19.09.2013. sēdes lēmumu (prot.Nr. 6, 4. §.) 

Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 
“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2013.gada Saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Pāvilostas novada pašvaldības budžets 

2013.gadam”” 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un „Par pašvaldības 

budžetiem” 

Apstiprināt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības budžetā 2013.gadam: 
1. Pielikums- pamatbudžeta ieņēmumi; 
2. Pielikums- pamatbudžeta izdevumi; 

Sēdes vadītājs ANDRIS ZAĻKALNS 
 
 
 

Pielikums Nr.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turpinājums 4.lpp. 

Grupa   Kods Koda nosaukums Plāns 
groz. 
19.09.13. 

plāns ar 
gr. 

1.0. 1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 655678 20072 675750 

1.1. 1.1.0.0. 
Ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienāk. nod. 655678 20072 675750 

1.4. 4.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 192420 44741 237161 

1.4. 4.1.0.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis 192420 44741 237161 

  4.1.1.0. NĪN par zemi  164801 37364 202165 

  4.1.2.0. NĪN par ēkām un būvēm 27619 7377 34996 

2.0. 8.0.0.0. 
IEŅĒMUMI NO 
UZŅĒMĒJDARB. 40 0 40 

    UN ĪPAŠUMA       

2.0 8.6.0.0. % ieņēmumi no kotu atlikum. 40   40 

  9.0.0.0. 
VALSTS(PAŠVALDĪBU) 
NODEVAS 1290 0 1290 

    
UN KANCELEJAS 
NODEVAS       

  9.4.0.0. 
Valsts nodevas, kuras 
ieskaita pašv.b. 730   730 

  9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 560   560 

  10.0.0.0. 
NAUDAS SODI UN 
SANKCIJAS 10988   10988 

  12.0.0.0. 
PĀRĒJIE NENODOKĻU 
IEŅĒMUMI 16867 1028 17895 

  12.2.0.0. Nenodokļu ieņēmumi  5773   5773 

  12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi  11094 1028 12122 

  13.0.0.0. 
IEŅĒMUMI NO PAŠV. 
ĪPAŠ.PĀRDOŠ. 8500 18252 26752 

  13.1.0.0. 
Ieņēmumi no ēku un būvju 
īpaš.pard  1650 3824 5474 

  13.2.0.0. 
Ieņēmumi no zemes,meža 
īp.pārdoš. 6850 7878 14728 

  13.4.0.0. 
Ieņēmumi no kust.un mantas 
realiz.   6550 6550 

5.0. 18.0.0.0. 
VALSTS BUDŽETA 
TRANSFERTI 690760 3261 694021 

5.0. 18.6.0.0. 
Ieņēm.no valsts 
budž.transf.pašv.PB 690760 3261 694021 

  18.7.0.0. Ieņēm.pašv.kap.izdevumiem     0 

  18.8.0.0. 
Pašv.budž.saņemtie VB tr.Es 
proj.     0 

  19.0.0.0. 
PAŠVALD.BUDŽETU 
TRANSFERTI 17913 0 17913 

  19.1.0.0. 
Ieņēmumi pašv.budž.no 
citām budž.v.     0 

  19.2.0.0. 
Ieņēmumi pašv.budž.no 
citām pašv. 17913   17913 

  19.3.0.0. 
Ieņēmumi no rajona 
padomēm     0 

3.0 21.0.0.0. 
BUDŽETA IESTĀŽU 
IEŅĒMUMI 82000 5415 87415 

3.0. 21.3.0.0. 
Ieņēmumi no 
budž.iest.sniegt.m.pak. 82000 5415 87415 

 ATLIKUMS uz 01.01.2013.:  68834   68834 

KOPĀ  IEŅĒMUMI: 1676456 92769 1769225 

IEŅĒMUMI KOPĀ AR ATLIKUMU: 1745290 92769 1838059 

 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS 
Pašvaldība septembra mēnesī atteicās no 

pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem: 
1) Smilšu iela 15, Pāvilosta-951 m2 
2) Dzintaru iela 79,Pāvilosta- 8580 m2 
3) Sēciņas, Sakas pagasts- 4,2 ha 
4) Drikas, Vērgales pagasts- 2,24 ha 
5) Medņi, Sakas pagasts 
6) Liepiņas, Vērgales pagasts 

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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Apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 19.09.2013.lēmumu (prot.Nr. 6., 2.§) 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6 
Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada  

saistošajos noteikumos Nr. 4  
„PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS” 
Izdoti pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

Izdarīt Pāvilostas novada domes 27.06.2013. sēdē (protokols 
Nr. 2., 1.§) apstiprinātajos Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus: 
1. Grozīt saistošo noteikumu 14. punktu, svītrot tā apakšpunktus un 
izteikt šādā redakcijā: “14. Domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes 
priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā 
arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos.”  
2. Grozīt saistošo noteikumu 87. punktu un izteikt šādā redakcijā: “87. 
Domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram vienu reizi nedēļā ir 
iedzīvotāju pieņemšanas laiki:” 
3. Svītrot 87.2. apakšpunktu un tā apakšpunktus. 
4. Aizstāt saistošo noteikumu pielikumā amata nosaukumu saimniecības 
pārzine uz parka dārzniece. 

Sēdes vadītājs ANDRIS ZAĻKALNS 
 
 

Turpinājums no 3.lpp. 
Pielikums Nr.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  kods  Koda nosaukums Plāns 
groz. 
19.09.13. 

Plāns 
 ar gr. 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 277 627 4 600 282227 

01.100 
Izpildvara, likumdošanas vara,finanšu 
darbība 171 404 9 297 180701 

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi 37 359 -8 977 28382 

01.800 
Vispārēja rakstura transferti no 
v.budž.pašv.budžetam 68 864 4 280 73144 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 45 737 0 45737 

03.100 Policija 19 463   19463 

03.200 
Ugunsdroš.,ugunsdzēsības,glābšanas 
dienesti 5483   5483 

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 12 789   12789 

03.600 
Pārējie iepriekš neklas. sab.kārtības 
un dr.pak. 8 002   8002 

04.000 Ekonomiskā darbība 276 501 64 694 341195 

04.100 
Vispārējā ekonomiska,komerciāla un 
nod. darbība 26 113   26113 

04.200 
Lauksaimniecība(zemkopība), 
zivsaimniecība 19 252   19252 

04.500 Transports 88 882   88 882 

04.700 Citas nozares 130 245 64 694 194939 

04.900 
Pārējā citur neklasificēta   
ekonomiskā darbība 12 009   12009 

06.000 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 69 648 884 70532 

06.200 Teritoriju attīstība 69 648 884 70532 

06.600 
Pārējā citur neklasificētā pašv.ter.un 
māj.aps.d.     0 

07.000 Veselība 2 996 0 2996 

07.600 
Pārējā citur neklasificētā  
veselības aprūpe 2 996   2996 

08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 201 339 10 129 211468 

08.100 Sporta iestādes 40572   40572 

08.200 Kultūra 160767 10129 170896 

09.000 Izglītība 667257 12462 679719 

09.100 
Pirmsskolas izglītība un 
pamatizglītības 1.posms 202573   202573 

09.200 Vispārējā un profesionālā izglītība 401141 12462 413603 

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība 63543   63543 

10.000 Sociālā aizsardzība 84 185 
 

84 185 

10.900 
Pārējā citur neklasificētā  
sociālā aizsardzība 84 185   84185 

KOPĀ  IZDEVUMI: 1 625 290 92 769 
1 718 

059 

 IEKŠĒJĀ FINANSĒŠANA 120 000   120000 

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 1 745 290 92 769 1838059 

 

Pāvilostas novada pašvaldība  
pagarina pieteikšanos darbā uz brīvo darba vietu –  

LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS. 
Darbinieks ir tieši padots parka dārzniecei. Darba līgums tiks 

noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes termiņu. 
Darba alga Ls 230,00 mēnesī. 

Pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt Pāvilostas novada 
pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā līdz 2013. 
gada 25.oktobrim 

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS 
1. Novada labiekārtošanas darbu veikšana: 
1.1. Vasaras sezonā- pļaut zāli; 
1.2. Ziemas sezonā- tīrīt sniegu. 
2.   Veikt sakopšanas darbus pašvaldības teritorijā.  
3. Zāģēt kokus, izzāģēt krūmus, grāvmales, apcirpt dzīvžogus, 

sagatavot malku. 
4. Veikt vēja un citu faktoru nodarīto postījumu likvidēšanu. 
5. Strādāt ar raideri, motorzāģi, u.c. tehniku, uzturēt to labā tehniskā 

kārtībā.  
6. Par veikto darbu regulāri atskaitīties parka dārzniecei. 
7. Veikt citus līdzīgus amata pienākumus saskaņā ar parka 

dārznieces rīkojumiem.   
 
 Kāpēc 2014.gadā tiek prasīta IIN 
proporcijas maiņa par labu pašvaldībām? 

2014.gadā valdība turpinās īstenot darbaspēka nodokļu 
reformu. Plāns paredz, ka no nākamā gada 1.janvāra par 
0,5 procentpunktiem tiks samazināts sociālais nodoklis gan darba 
devējam, gan darba ņēmējam, par 8 latiem tiks palielināts ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums un par 36 latiem IIN 
atvieglojums par apgādībā esošu personu. Šo pasākumu rezultātā 
nodokļu ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetos kopumā saruks par 
87 milj. latu, no tiem 41,9 milj. latu veido IIN ieņēmumu samazinājums. 
Ņemot vērā, ka šobrīd pašvaldību budžetā nonāk 80% no visiem IIN 
ieņēmumiem, tad, protams, IIN ieņēmumu samazinājums galvenokārt 
skar pašvaldības. Negatīvā fiskālā ietekme uz valsts budžetu no 
neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu personu 
palielināšanas ir aprēķināta 8,4 milj. latu (20% no 41,9 milj. latu), 
savukārt uz pašvaldību budžetu – 33,5 milj. latu (80% no 41,9 milj. latu). 
Proti, ja šādas izmaiņas IIN politikā netiktu veiktas, pašvaldību 
ieņēmumi 2014.gadā no IIN pie 80% daļas būtu par 33,5 milj. latu lielāki 
par tagad plānotajiem.  

IIN pasākumu negatīvā fiskālā ietekme uz valsts un 
pašvaldību budžetu ir būtiski atšķirīga. Te ir jāakcentē divi aspekti. 1) 
IIN ir galvenais pašvaldību ieņēmumu avots, un tas veido 85% no 
visiem nodokļu ieņēmumiem pašvaldību budžetā, bet valsts budžetā šis 
nodoklis sastāda tikai 5% no nodokļu ieņēmumu kopsummas. Līdz ar to 
jebkādām darbībām, kas samazina IIN ieņēmumus, ir liela ietekme uz 
pašvaldību ieņēmumiem kopumā, taču salīdzinoši maza – uz valsts 
budžeta ieņēmumiem. 2) Pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumi ir 
apmēram 900 milj. latu, savukārt valsts pamatbudžeta – 2,3 mljrd. latu, 
līdz ar to ietekmes uz budžetiem ir ļoti dažādas (33,5 milj. latu uz 
900 milj. latu un 8,4 milj. latu uz 2,3 mljrd. latu). Jāsecina, ka iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa reformu arī 2014.gadā tiek plānots īstenot uz 
pašvaldību budžeta rēķina. Uz pašvaldību rēķina jau tika veiktas 
izmaiņas 2013.gadā – IIN likmes samazinājums līdz 24% un 
atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšana no 1.jūlija.  

Lai kompensētu IIN pasākumu fiskālo ietekmi uz pašvaldību 
budžetu(33,5 milj. latu), MK un LPS vienošanās un domstarpību 
protokolā tika prasīts pašvaldībām piekrītošo IIN ieņēmumu daļu noteikt 
84%. Valdības piedāvājums – 80% no IIN ieņēmumiem. LPS Domes 
sēdē tika izteikts kompromisa piedāvājums – kompensēt daļu no 
negatīvās fiskālās ietekmes pašvaldību budžetam un noteikt IIN 
ieņēmumu proporciju starp pašvaldībām un valsti attiecīgi 82% un 18%, 
kas nozīmētu proporcionālāku IIN pasākumu fiskālās ietekmes sadali 
starp valsts un pašvaldību budžetu. 

Turpinājums 5. lpp. 



Turpinājums no 4. lpp.  

Šāda soļa rezultātā pašvaldības kopumā iegūtu papildu 19 milj. 
latu prognozētajos IIN ieņēmumos.  

Vai ir taisnība, ka 2014.gadā pašvaldību budžeti pieaugs 
straujāk nekā valsts budžets? 2014.gada valsts budžeta projekts vēl 
nav pieejams, taču šobrīd pieejamā informācija – nodokļu ieņēmumu 
prognozes valsts budžetā un pašvaldību budžetā – rāda, ka šāds 
apgalvojums ir nepatiess. Atbilstoši Finanšu ministrijas prognozēm 
nodokļu ieņēmumi 2014.gadā pašvaldību budžetā pieaugs par 4,03%; 
savukārt valsts konsolidētajā budžetā – par 5,32%, tai skaitā valsts 
pamatbudžetā – par 7,3%, valsts speciālajā budžetā – par 2,1%.  

Kāpēc pašvaldībām vajadzīgi papildu ieņēmumi? Domājam, 
ka jebkuras pašvaldības vadītājs varētu uzskaitīt ļoti daudz vajadzību, 
kuras ir būtiskas attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem, taču tās nevar 
īstenot līdzekļu trūkuma dēļ. Resursi nepieciešami, lai nodrošinātu skolu 
un bērnudārzu pieejamību un uzturēšanu, sagādātu pašvaldību atbildībā 
esošos mācību līdzekļus, transportu bērniem uz skolām, sakārtotu 
vietējos ceļus, nodrošinātu iedzīvotājiem ūdensapgādi, siltumu u.c., 
sakoptu un labiekārtotu vidi (apstādījumi, bērnu rotaļlaukumi, 
apgaismojums u.c..), iespēju sniegt sociālo palīdzību utt. Turklāt no 
2014.gada tiek palielināta minimālā mēneša darba alga līdz 225 latiem, 
kas kopumā pašvaldībām varētu izmaksāt 7 – 10 milj. latu. Pašvaldībās 
strādājošo vidējā darba samaksa ir apmēram par 30% vai 200 latiem 
mazāka nekā valsts pārvaldes iestādēs strādājošajiem. Saskaņā ar 
Finanšu ministrijas datiem 2013.gada 1.ceturksnī valsts budžeta iestādēs 
mēneša vidējā darba samaksa bija 561 lats, pašvaldību budžeta 
iestādēs – 388 lati. Turklāt pašvaldības daļu no saviem ieņēmumiem ir 
spiestas tērēt, lai līdzfinansētu pasākumus, kuri ir valsts atbildībā, taču 
valsts nav piešķīrusi pienācīgu finansējumu. Piemēram, mācību līdzekļu 
iegāde, kas būtu jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem; brīvpusdienas 
1. un 2.klasei – valsts vienam bērnam pusdienām atvēl 80 santīmus, taču 
šobrīd par šādu summu pusdienas pagatavot praktiski nav iespējams.   

Latvijas Pašvaldību savienība,  
Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos LĀSMA ŪBELE 
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PAZIŅOJUMS 
Par pieteikšanos uz zvejas rīku piešķiršanu 
zvejai 2014.gadam 
 Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību” 13., 29., 30. un 31.punktiem noteikt 
iesniegumu un ar tiem saistīto dokumentu iesniegšanas termiņu 
zvejas rīku limitu piešķiršanai 2014.gadam līdz 2013.gada 
31.oktobrim. 

Priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 
 

Otrkārt, jaunums šogad ir tāds, ka divas komercfirmas SIA 
„AJA 3” un SIA „SANTA VV” pieprasījušas papildus katra pa pieciem 
zvejas tīkliem, kas viņām arī pēc likuma pienākas (95% no zvejas 
rīkiem un limitiem, kas piešķirti attiecīgai pašvaldībai, pienākas 
komercdarbībā licencētiem zvejniekiem, priekšroka ir tiem, kuriem 
nav bijuši pārkāpumi, pašpatēriņa zvejnieki var pretendēt uz 
atlikušajiem 5%). Līdz ar to desmit pašpatēriņa zvejnieki paliks bez  
zvejas tīkliem. Sapulcējušies sprieda kā tikt galā ar šo jautājumu un 
meklēja risinājumus.  

Viens no variantiem – rīkot atklātu vai slēgtu izsoli, bet tad 
tas nebūs godīgi attiecībā pret pāvilostniekiem un saceniekiem, 
kuriem tīkli būs jāizpērk par lielāku samaksu kā vērgalniekiem, kuri 
jau savus limitus ir sadalījuši.  

Otrs variants –aicināt uz sarunu komerczvejniekus un lūgt 
tos no daļas pieprasīto tīklu atteikties par labu  pašpatēriņa 
zvejniekiem. 

Trešais variants – aicināt zvejniekus pārskatīt piešķirto 
zvejas āķu skaitu  un atsakoties no tiem, mēģināt risināt jautājumu 
ministrijas līmenī par zvejas āķu  iemaiņu pret zvejas tīkliem. Bet tas 
noteikti varētu būt risinājums tālākai nākotnei, ne 2014.gadam. 

Ceturtais variants – pēc 1.novembra, kad būs saņemti visi 
iesniegumi no potenciāliem zvejas rīku un limitu pieprasītājiem vēlreiz 
tikties un vienoties par kādu no iepriekšminētajiem variantiem. 

Zvejnieku tikšanās Pāvilostas novada domes apspriežu 
zālē notiks 7.novembrī plkst. 17.00. 

 
 

 

KAS JAUNS OSTĀ 
 Pāvilostas ostā Sakas upes kreisajā krastā teritorijā pie 
vecā pontona tiks realizēti trīs  projekti, pastāsta ostas pārvaldnieks 
Ronalds Griškēvičs. SIA EdVic Design jau ir akceptēts būvprojekts 
angāram, kurā būvēs koka laivas. Firma BOATPARK PĀVILOSTA 
saņēmusi būvatļauju jahtu izcelšanas, ziemošanas laukuma un 
piestātnes būvniecībai. Līdz ar to plānots pārdot izsolē veco pontonu, 
ko savulaik pašvaldības bilancē un  lietošanā nodeva padomju 
armija. Izsolē iegūtos līdzekļus plāno ieguldīt ostas attīstībā. Trešā 
projekta vadītājs Māris Smiltenieks iecerējis iepriekš minētajā 
teritorijā uzsākt jūras stikla šķiedru laivu būvniecību.  

Sakas upes labajā krastā Viļņu ielas galā jau pirms 
vairākiem gadiem bija iecere veidot laivu izcelšanas laukumu, 
saldētavu ar ietilpību līdz 4 tonnām  un zivju tirdzniecības vietu, taču 
pašvaldības un ostas kopīgi izstrādāto projektu neatbalstīja. Pašlaik ir 
cerība, ka projektu tomēr varēs īstenot, tikai celtniecības izmaksas ir 
palielinājušās un, domājams, ka projektu nāksies dalīt divās kārtās, 
veicot vairākas korekcijas, tai skaitā ieplānojot jau esošās piestātnes 
rekonstrukciju, lai pa to varētu droši pārvietoties laivu izcelšanas 
tehnika. Ja projekts gūs atbalstu, tad būvdarbi varētu sākties 
2014.gada pavasarī. Jaunā saldētava būs pašvaldības īpašums. 

SIA N-Stars piederošie zvejas kuģi pēc remontiem oktobra 
sākumā atsāka zvejas sezonu un vēl ar pilnajām zivju tilpnēm var 
atgriezties Pāvilostā. Pagājušā gada rudenī trīs zvejas kuģi bija 
spiesti bāzēties Liepājas ostā un nozvejotās zivis transportēt ar 
automašīnām uz Pāvilostu, kas radīja zaudējumus uzņēmumam.  

Lai regulāri attīrītu kanālu no smilšu sanesumiem, kas 
apgrūtina lielo zvejas kuģu ienākšanu ostā, tiks pirks zemes smēlējs 
par Ls 95 000. Ne pašvaldībai, ne ostai tādu līdzekļu nav, tāpēc 
kredītu dos banka CITADELE. Pašvaldība piekritusi segt kredītu, 4 
gadu laikā katru gadu no budžeta atvēlot ostai Ls 19 000. Uz jaunā 
smēlēja būs divas darba vietas un osta pati ir gatava segt smēlēja 
uzturēšanas izmaksas, kas varētu būt Ls 2000 gadā. Osta plāno, ka 
ar jauno smēlēju varēs veikt padziļināšanas darbus arī citur, tā 
iegūstot papildus ienākumus tehnikas uzturēšanai un citām ostas 
vajadzībām. 

Vēl divus gadus no pašvaldības budžeta tiks maksāti 
Ls14000 gadā par molu atjaunošanu.  

MARITA HORNA 
 

KĀ DALĪT ZVEJAS LIMITUS 
Par to, kā turpmāk savā starpā sadalīt zvejas rīkus un nozvejas 

limitus 3.oktobrī uz apspriedi Pāvilostas novada domes apspriežu zālē 
bija pulcējušies cilvēki, kas nodarbojas ar pašpatēriņa zveju Baltijas jūrā 
Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās. 
Precīzāk gan būtu teikt, ka Pāvilostas un Sakas pagasta zvejnieki, jo 
Vērgales zvejnieki kā ik gadus paši var sastādīt protokolus par 
vienošanos savā starpā un protokolu iesniegt domē. Apspriedē 
nepiedalījās  rūpnieciskajā jeb komerczvejā nodarbinātie, kuri todien bija 
izgājuši zvejā, bet savā lokā sanāksmi noturējuši jau dienu iepriekš.   

Par ko tad īsti bija runa? Pirmkārt, domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons bija pieprasījis skaidrojumu Zemkopības ministrijai par zvejas 
rīku un limitu sadales likumību pašvaldībā un klātesošos iepazīstināja ar  
ministrijas sniegtajiem skaidrojumiem. Reģionālajā presē varējām lasīt, 
ka saistībā ar pašvaldības rīcību zvejas rīku un limitu sadalē vairāki 
pāvilostnieki tiesājās ar pašvaldību un tiesa viņu prasības arī 
apmierināja.  

 



 
Apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 

 19.09.2013. sēdes protokolu  Nr. 6.,13.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8 
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU 

PĀVILOSTAS NOVADĀ” 
Izdoti saskaņā ar: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 4. un 5. daļu, LR 

likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu, MK 30.03.2010.noteikumu Nr.299” 
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, 
MK 17.06.2009.noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 

15.punktu, MK 19.12.2006.noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 

I. Lietotie termini un to skaidrojums 
1. Sociālā palīdzība- naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās 
uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm/personām, kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai. 
2. Trūcīga ģimene – ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās 
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni. 
3. Daudzbērnu ģimene - ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu 
vecumam. Ja bērns turpina mācības, tad līdz 24 gadu vecumam. 
4. Bārenis- bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par 
mirušiem. 
5. Bez vecāku gādības palicis bērns- bērns, kura vecāki nav zināmi, ir 
pazuduši vai  ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura 
vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.  
6. Audžuģimene - ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram 
uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav 
pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā 
ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība 
vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē. 
7. Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā 
kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis 
aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās 
un mantiskajās attiecībās. 
8. Dzīvokļa pabalsts - pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. 
9. Maznodrošinātas ģimenes vai personas statuss- Pāvilostas novadā 
tiek noteikts ģimenēm vai personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes vai 
personas locekli nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās 
minimālas darba algas valstī. 
10. Līdzdarbības pienākumi- ziņu sniegšana, personiskā ierašanās, 
pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, pakļaušanās ārstēšanai un 
atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos 
pasākumos, piedalīšanās sabiedriskajos darbos. 
11. Klients- persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo 
palīdzību. 
12. Pamatvajadzības- ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā 
izglītība. 
13. Mājsaimniecība- ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir 
kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi 
dzīvojoša persona. 

II. Vispārējie jautājumi 
14. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu, kas 
nodrošina materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm vai personām, kā arī personām, kurām tas ir 
nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo 
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 
15. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā- 
pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību 
ģimenēm vai personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu 
par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
16. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 
trešo daļu, citi pabalsti tiek izmaksāti, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības 
trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts. 

 

16. Šie noteikumi ir saistoši visām personām Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā. 
17. Pabalstu piešķir ģimenei vai personai, kura deklarējusi savu 
dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā - Pāvilostas novadā. 
18. Novada noteikto sociālās palīdzības pabalstu izmaksu 
organizē Pāvilostas novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – 
sociālais dienests), kurš savā darbā ievēro spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības. 
19. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju 
saraksti nav publicējami. 
20. Sociālajā dienestā tiek iekārtota sociālās palīdzības 
saņēmēja lieta, un to glabā 5 gadus. 
21. Valsts noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi: 
22.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk 
tekstā- GMI) nodrošināšanai. 
22.2.  Dzīvokļa pabalsts. 
22.3.  Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 
22.4. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kurš sasniedzis pilngadību. 
22.5. Atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu 
veikšanu un pabalsts bērna uzturam. 
23. Pašvaldības noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi: 
23.1.   Pabalsti trūcīgām personām. 
23.2. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības 
iestādēs. 

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa 
nodrošināšanai 

24. Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, 
kura atzīta par trūcīgu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, 
lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 
ģimenēm vai personām un veicinātu darbaspējīgo personu 
līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.  
25. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem. 
26. GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar 
pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas 
izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī  citus 
izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai. 
27. GMI pabalsta pieprasīšanas kārtība: 
27.1. Lai saņemtu GMI pabalstu, pabalsta pieprasītājs, kura 
dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novadā, sociālajā dienestā 
iesniedz rakstisku iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu 
deklarāciju, kā arī sastāda vienošanos par līdzdarbību. 
27.2. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieprasītājs var 
iesniegt vienlaikus ar iesniegumu novērtēt atbilstību trūcīgās 
ģimenes vai personas statusam vai pēc trūcīgās ģimenes vai 
personas statusa piešķiršanas. 

IV. Dzīvokļa pabalsts 
28. Pabalsts tiek piešķirts šādām grupām – ģimenēm vai 
personām, kuras atbilst trūcīgās ģimenes vai trūcīgās personas 
statusam, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un 1. un 
2.grupas invalīdiem. 
29. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības pabalsts maksājumu 
segšanai, kas saistīti ar tās dzīvojamās telpas lietošanu, kuru 
klients deklarējis kā pamata dzīvesvietu. 
30. Pabalsts piešķirams vienu reizi gadā pārskaitot komunālo 
pakalpojumu sniedzējam vai pārskaitot uz klienta personīgo kontu 
pēc pabalsta pieprasītāja norādījumiem. 
31. Pabalsta apmērs: 
31.1. ja ģimenes (personas) ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes 
locekli ir līdz EUR 57,00, pabalsta apmērs ir  EUR 100,00;  
31.2.  ja ģimenes (personas) ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes 
locekli ir no EUR 58,00 līdz EUR 92,00, pabalsta apmērs ir  EUR 
71,00; 

Turpinājums 7. lpp. 
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Turpinājums no 6.lpp.  
31.3.. ja ģimenes (personas) ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir 
no EUR 94,00 līdz EUR 128,00, pabalsta apmērs ir  EUR 43,00; 

V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
32. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsnelaimes, 
plūdi, akūtas saslimšanas gadījumi vai iepriekš neparedzami apstākļi, 
avārijas situācijas novēršana u.c.), piešķir valstī noteiktās minimālās 
algas apjomā, pamatvajadzību nodrošināšanai vienai ģimenei vai 
personai, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, bet ņemot vērā 
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. 
33. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.  
34. Pabalsts netiek piešķirts, ja ārkārtas situācija (ugunsnelaime u.c.), 
radusies ģimenes vai personas vainas dēļ. 

VI. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kurš sasniedzis pilngadību 

35. Vienreizējo pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai piešķir, 
neizvērtējot personas materiālo stāvokli. 
36. Pabalsta apmēri: 
36.1. Pastāvīgas dzīves uzsākšanai, ne mazāk par divu sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmēru, izmaksā vienu reizi; 
36.2. Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Minētā pabalsta 
apmērs ir EUR 249,00(izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz 
sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru); 
36.3. Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam 
bērnam pašvaldība sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša 
izdevumus. 
36.4. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar 
izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi 
apgūst izglītības programmu, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu 
ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmēru. 
36.5. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai 
koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar 
studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi 
apgūst studiju programmu, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēneša 
izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmēru. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, 
ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību 
sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, 
kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem. 

VII. Pabalsts audžuģimenēm 
37. Atlīdzību izmaksā pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un Ministru 
kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžu ģimenes savstarpēji 
noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģimenē. 
38. Pabalsta apmēri: 
38.1. Pabalsts bērna uzturam mēnesī, tiek piešķirts 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās algas. 
38.2. Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek 
piešķirts 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas katram 
bērnam. Minētā pabalsta vietā var tikt izsniegts apģērbs, apavi un citas 
līdzvērtīgas bērnam nepieciešamās lietas, atbilstoši bērna vecumam. 
39. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts 
proporcionāli dienu skaitam. 

VIII. Pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām 
40. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm vai personām, ja tās ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ministru 
kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni un kuras pilda līdzdarbības 
pienākumus. 
41. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm vai personām, ja persona vai 
ģimene ir atzīta par maznodrošinātu un kuras pilda līdzdarbības 
pienākumus. 

. 

 

42. Pabalstu veidi:  
42.1. Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un citu ar mācībām un 
audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai, katram bērnam, 
nepārsniedzot EUR 14,00 mācību gadā, par izmaksas veidu 
savstarpēji vienojoties; 
42.2. Vienreizējs  veselības aprūpes pabalsts līdz EUR 71,00 gadā, 
uzrādot pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi. Lai lemtu par 
pabalsta piešķiršanu, klientam papildus iztikas līdzekļu deklarācijai 
jāuzrāda vajadzību apliecinošus dokumentus: pamatojumu par 
nepieciešamo veselības aprūpi, ko sniedz primārās veselības aprūpes 
ārsts un izdevumu apliecinošus oriģinālus dokumentus. Dokumenti 
jāuzrāda ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. 
IX. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības 
iestādēs 
43. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ir 
Pāvilostas novadā dzīvesvietu deklarējušo ģimeņu vai personu 
bērniem, kuri mācās Pāvilostas novada izglītības iestādēs. 
44. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības 
iestādēs tiek piešķirts ar Pāvilostas novada sociālā dienesta sēdes 
lēmumu, ja ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam, kā arī ģimenes, 
kurām pēc sociālā dienesta darbinieku izvērtēšanas ir nepieciešams 
piešķirt pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības 
iestādēs.  
45. Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir par katru 
mācību pusgadu līdz mācību pusgada beigām. 
46. Pabalstu bērna uzturam piešķir gadījumā, ja darbaspējīgie vecāki 
veic līdzdarbības   pienākumus.  
47. Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķirtie līdzekļi 
tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā 
konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja rēķinu. 

X.Pabalsta piešķiršanas kārtība 
48. Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem prasītājam sociālajā dienestā 
jāiesniedz: 
48.1. rakstisks iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības 
veidu; 
48.2. iztikas līdzekļu deklarācija(turpmāk tekstā- deklarācija), kā arī 
deklarācijā sniegtās ziņas apliecinošus dokumentus.  
48.3. pabalsta pieprasītājs iesniedz darījuma apliecinošu dokumentu 
(rēķinu, čeku u.c.) oriģinālus. 
49. Darba spējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un 
nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības 
valsts aģentūrā, izņemot gadījumus, ja persona ir: 
49.1.  invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta saņēmēja; 
49.2. sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no 
bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā; 
49.3. viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus 
aprūpes pakalpojumus; 
49.4. persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē 
vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir 
pilna laika studējošais augstskolā. 
50. Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par 
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.  
51. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie 
pilngadīgie ģimenes locekļi dod Sociālajam dienestam rakstisku atļauju 
iepazīties ar savu konta stāvokli, sociālās apdrošināšanas 
maksājumiem, nodokļu maksājumiem un īpašumiem, kā arī ar citu 
juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju un pārbaudīt 
pieprasītāja sniegtās informācijas patiesumu.  
52. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm vai personām pēc 
sociālā dienesta pieprasījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi. 
53. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma 
saņemšanas 10 darba dienu laikā, ja normatīvajos aktos nav citu 
termiņu, novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un lēmumu pieņem 
sociālā dienesta sēdē. 

Turpinājums 8.lpp. 
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Sociālā dienesta pārskats 

par 2012. gadu 
Bērnu centrs „Krams” sniedza pakalpojumus vidēji 37 

bērniem. Bērnu centra darbības nodrošināšanai tika izlietoti Ls 3063. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām 
cietušiem bērniem sniegti 31 bērnam. 

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu aprūpi mājās, izlietoti 
Ls 2052. Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju sniegto pakalpojumu apmaksai izlietoti Ls 11062. Testējot 
ģimenes ienākumus sociālās palīdzības pabalstos, 96 ģimenēm (296 
personām) izmaksāti Ls 18655 – no tiem: pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) izmaksāts 44 ģimenēm (166 
personām) Ls 13869. Vidējais pabalsta lielums vienai personai  Ls 15; 
dzīvokļa pabalsts izmaksāts 82 ģimenēm (272 personām) Ls 4215; 
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības 
pabalsti izmaksāti 27 ģimenēm Ls 571. Pašvaldības sociālajos 
pabalstos, kuri piešķirti bez ģimenes ienākumu testēšanas, izmaksāti 
Ls 6377. Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 
2012. gadā ir Ls 38337. 

Darbinieki: 2012. gadā Pāvilostas novada sociālajā dienestā 
strādāja 8 darbinieki, no tiem 3 ir sociālā darba speciālisti (sociālie 
darbinieki un sociālās palīdzības organizators), 5 ir citu profesiju 
pārstāvji. Viens darbinieks strādā projekta „Ieguldījums tavā nākotnē” 
ietvaros uz noteiktu laiku. 

Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes un iemaņas un 
paaugstinātu savu kvalifikāciju, 3 sociālā dienesta darbinieki gada laikā 
ir apmeklējuši dažādas konferences, seminārus, apmācības – kopā 
šajos pasākumos pavadot 116 stundas. 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 

PAZIŅOJUMS 
Sākot ar 2013. gada 1. oktobri Pāvilostas novada bāriņtiesa 

iedzīvotājus pieņem 
Pāvilostā:  Pirmdienās un ceturtdienās  

8:00 – 13:00, 14:00 -17:00 
Vērgalē: Trešdienās 9:30 – 15:30, Piektdienās 9:30 – 14:00 

Sakā: Ceturtdienās 8:00 – 12:30. 
Notariālās darbības veic Pāvilostā un Vērgalē iedzīvotāju 

pieņemšanas laikā. 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANTA ANSONE  

tālr. 26019461 
 

 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO 
 Septembra mēnesī piešķirts 26 ģimenēm trūcīgās ģimenes 
statuss, 7 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 3 
ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 
3 personām piešķirti asistenta pakalpojumi, 3 ģimeņu 5 bērniem piešķirts 
pabalsts bērnu ēdināšanai, 1 ģimenei piešķirtas ES pārtikas pakas. 2 
ģimeņu bērni nogādāti Rīgā bērnu slimnīcā uz konsultācijām pie 
speciālistiem, 2 pirmās grupas invalīdi nogādāti gan uz rehabilitāciju 
Vaivaros, gan uz medicīnisko pārbaudi Liepājā. 

Informācija 
*) 19.09.2013. domes sēdē tika apstiprināti sociālā dienesta saistošie 
noteikumi pārejai uz eiro; 
*) 20.09.2013. sociālā dienesta vadītāja piedalījās vairāku ministriju 
organizētajā izbraukuma seminārā Kuldīgā; 
*) 24.09.2013. notika sociālā dienesta darbinieku informatīvā sanāksme: 
*) gan augustā, gan septembrī sociālie darbinieku veikuši apsekošanas 
pabalstu prasītāju ģimenēs, pārbaudot malkas sagādi jaunajai apkures 
sezonai. 

 

Turpinājums no 7.lpp.  
54. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par 
pieņemto lēmumu. 
55. Pabalsta atteikuma gadījumā sociālais dienests lēmumu klientam 
paziņo rakstveidā, klientam skaidrojošā veidā, norādot atteikuma iemeslu, 
apstrīdēšanas termiņu un kārtību. 
56. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai var izmaksāt naudā 
vai par pabalsta summu apmaksā preces vai pakalpojumus, kas 
nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai. Naudā izmaksātais sociālās palīdzības pabalsts 
uzskatāms par sociālās palīdzības pabalstu, uz kuru nevar vērst piedziņu. 
57. Sociālo pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas. 
58. Pāvilostas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot 
ģimenes/personas atbilstību trūcīgās ģimenes/personas statusam: 
-par attiecināmiem īpašumiem nav uzskatāmi zeme pilsētas teritorijā 
1200m 2, lauku teritorijā zeme ar kopējo platību līdz 5 hektāriem un  mežs 
ar kopējo platību līdz 2  hektāriem, ko izmanto ienākumu gūšanai 
pamatvajadzību apmierināšanai un nekustamais īpašums vai tā daļa, kur 
savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, 
vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes 
locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem 
nepieder cits nekustamais īpašums. 
59. Lai saņemtu maznodrošinātas personas statusu, klients vai viņa 
pilnvarota persona (pilnvarai nav obligāts notariāls apliecinājums) iesniedz 
sociālajam dienestam rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās 
risināšanas veidu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu 
deklarāciju(pēc parauga, kā trūcīgas ģimenes/personas statusa 
noteikšanai), un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas ienākumu un 
materiālā stāvokļa novērtēšanai. 

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
60. Lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem 
Pāvilostas novada sociālā dienests. 
61. Ja sociālās palīdzības prasītājs atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs 
saņemt sociālo pabalstu, vai nav izpildījis kādu no šajos noteikumos 
minētajiem nosacījumiem, sociālais pabalsts  tiek atteikts.  
62. Ja ģimeni vai personu neapmierina sociālā dienesta  lēmums par tai 
piešķirto sociālo pabalstu vai sociālā dienesta lēmums par atteikumu 
piešķirt sociālās palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt Pāvilostas novada  
pašvaldībā. 

XII. Noslēguma jautājumi 
a. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī. 

63. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
26.01.2012.Pāvilostas novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 
2 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Pāvilostas novadā” 

Sēdes vadītājs ANDRIS ZAĻKALNS 
 
 

Kas jāzina vecākiem, kuri dodas uz ārvalstīm 
un atstāj bērnus Latvijā jeb vecāku aprūpē 

esoša bērna nodošana citas personas aprūpē 
Latvijā un aprūpes uzraudzība 

        Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pants nosaka 
kārtību, kā vecāku aprūpē esošu bērnu var nodot citas personas 
aprūpē Latvijā un kā ir jāveic bērna aprūpes uzraudzība.  
          Kā rīkoties vecākiem, lai bērni paliktu drošos apstākļos pie 
personām, kas spēj aprūpēt bērnu un nodrošināt viņa interešu 
ievērošanu? 
          Līdz pilngadībai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka 
vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu 
un pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Vecāku 
prombūtnes laikā var rasties situācija, kad bērnam nepieciešama 
pārstāvība, piemēram, jāsaņem pase, nepieciešami ārstniecības 
iestādes un to speciālistu pakalpojumi, var būt situācija, ka 
nepieciešama nekavējoša operatīva medicīniska iejaukšanās- 
operācija vai arī nepieciešams šķērsot valsts robežu, un citi gadījumi.  

Turpinājums 9.lpp. 
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Turpinājums no 8.lpp. 

Ievērojot, ka bērna interesēs var būt 
nepieciešamība vērsties valsts, pašvaldības un citās 
iestādēs, ja vecāki gatavojas doties ārpus Latvijas uz 
neilgu laiku- līdz trim mēnešiem, fiziskās personas (t.i. 
bērna pārstāvību) jānoformē ar notariālu apliecināta 
pilnvaru, kā to paredz Administratīvā procesa likuma 38. 
panta pirmā daļa. 

Tas nozīmē, ka vecākiem savlaicīgi, pirms 
došanās prom no valsts, pie notāra vai bāriņtiesā 
jāuzraksta pilnvara personai, kuras aprūpē tiek atstāts 
bērns, pilnvarā precīzi paredzot, kādiem gadījumiem tā 
būs nepieciešama, kā arī jānorāda derīguma termiņš vai 
jāparedz nosacījumi, kad pilnvara beidzas. Bērnu tiesību 
aizsardzības likums paredz kārtību, kādā vecāki var 
nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā.  
        Lai vecāki varētu atstāt bērnu uz laika posmu, kas 
ilgāks par trīs mēnešiem, citas personas aprūpē, ir 
jāsaņem bāriņtiesas atzinums. Kad saņemts Bāriņtiesas 
atzinums, vecāki vēršas pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā, lai 
sastādītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki 
pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citu personu. Tomēr, 
ja pie zvērināta notāra dosieties bez bāriņtiesas atzinuma, 
zvērināts notārs, pirms pilnvaras noformēšanas lūgs  
bāriņtiesas atzinumu, ka bērna nodošana citas personas 
aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un ka attiecīgajai 
personai ir spējas bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa aicina 
vecākus, kuri plāno izbraukt no Latvijas uz darbu ārzemēs vai 
cita iemesla dēļ, laicīgi  ierasties bāriņtiesā un nokārtot 
nepieciešamos dokumentus. 
        Ja vecāki aizmirst par saviem pienākumiem. 
        Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas 
bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas 
līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības) vai citas 
darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma 
tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un 
pretlikumīgām. Bērnu tiesību neievērošana var būt par 
pamatu bāriņtiesai pieņemt lēmumu par bērna aprūpes 
tiesību atņemšanu vai lietas par aizgādības tiesību 
atņemšanu ierosināšanu tiesā.  
        Neesiet vienaldzīgi vai pavirši pret saviem bērniem! Kaut 
arī bērni ir atstāti vecvecāku gādībā, un vecākiem ir zināms, 
ka bērni būs ļoti labi pieskatīti un aprūpēti, taču, lai nerastos 
problēmas, sakārtojiet juridiskos jautājumus! 

Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  
SANTA ANSONE 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO 
Pāvilostas novada domes administratīvā komisija 

2013.gada 19.septembrī izskatīja vienu administratīvā 
pārkāpuma protokolu par veca dīvāna izmešanu Upesmuižas 
parkā  tam neparedzētā vietā, kur pārkāpti Pāvilostas novada 
pašvaldības 2012.gada saistošie noteikumi  Nr.17 
 "Pāvilostas novada administratīvās atbildības noteikumi". Par 
šādu pārkāpumu komisija nolēma personu sodīt ar Ls 5.  

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
septembrī izskatīja trīs administratīvā pārkāpuma protokolus. 
Divus par alkoholisko dzērienu lietošanu, kur viena persona 
tika sodīta ar Ls 30, bet otrai personai tika pieņemts lēmums 
par atkārtotu uzaicināšanu uz protokola izskatīšanu. Personai 
par atrašanos stiprā alkohola reibuma iespaidā sabiedriskā 
vietā tika uzlikts administratīvais sods Ls 30 apmērā. 

Par iebraukšanu, apstāšanos, stāvēšanu Baltijas 
jūras krasta kāpu aizsargjoslā ir sastādīti divi administratīvā 
pārkāpuma protokoli - paziņojumi. Par šāda veida pārkāpumu 
ir uzlikts naudas sods Ls 50 apmērā katram pārkāpējam. 

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede LIENE VAŠKUS 
 
 

VAI TU ZINI  
 Vērgales pamatskola tieši pirms skolas salidojuma un skolas 185.jubilejas 

svinībām, kas notika 21.septembrī, dāvanā no pašvaldības saņēma jaunu bruģa 
segumu ietvei pie ēkas. Darbus veica A/S Latvijas autoceļu uzturētājs. 

 Pāvilostas pilsētas estrādes otro kārtu, kuras laikā veikti ēkas iekštelpu 
būvdarbi, ierīkots sanitārais mezgls, paredzēts beigt š.g. oktobra beigās. Estrādes 
būvdarbus veic SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”. Projekts norisinājās divās 
kārtās par kopējo summu Ls 135 409,49 ar PVN . Pašvaldība sedz PVN, kas ir  23 
500,82 LVL un projekta līdzfinansējumu  10 % apmērā, kas sastāda  11190,87 LVL, 
kopā: 34 691.69 LVL.  

 Novadā uz  02.10. 2013 kopējais nekustamā īpašuma parāds par zemi 
sastāda Ls 59895,79, tas ir 85224,03EUR. Tai skaitā Pāvilostas pilsētā     Ls  
21158,16, tas ir 30105,35 EUR,  Sakas pagastā Ls 10256,01, tas ir  
14592,99 EUR,  Vērgales pagastā Ls 28481,62, tas ir 40525,69 EUR. Parādnieku 
skaits 1708. Samaksāts nodoklis Ls 162097,59, tas ir 230644,09 EUR. 

 Pieteikšanās nodarbībām dzintara apstrādē Pāvilostas mākslas skolā 
(pasniedzēja Sarmīte Laugale) notiek pirmdienās no plkst.16.oo līdz 18.oo 

 2. novembrī Pāvilostas mākslas skolas 20 darba gadu absolventu un 
domubiedru salidojums skolas telpās E.Šneidera laukumā 2. 

 Pāvilostas PII iestādē „Dzintariņš” no oktobra trešdienās plkst.14.00 
strādās logopēds no Vērgales. 

 Skolēnu rudens brīvlaiks būs no 28.oktobra līdz 4.novembrim. 

 23. septembrī Pāvilostas vidusskolā un 24.septembrī Vērgales 
pamatskolā, ar mērķi iepazīt skolas dzīvi, viesojās novada domes deputātes Arta 
Bunka un Vita Cielava. 

 Ar 1.oktobri Pāvilostas vidusskolā turpinās programma „Skolas 
auglis”, kas nozīmē, ka trīs reizes nedēļā skolēniem no 1.-9.klasei iespēja baudīt 
Latvijā izaudzētos augļus. Šogad līgums par to piegādi noslēgts ar saimniecību no 
Medzes. Aizvien vairāk skolēnu iesaistās arī programmā „Skolas piens”. 

 
 

 

Notikumi 2013. gada septembrī 
04.09.2013. 13:00 Pēc VP Aizputes iecirkņa lūguma uz Aizputi ir nogādāts vīrietis 
no „Mindes”. 
07.09.2013. 15:42 Saņemta informācija par automašīnu Baltijas jūras krasta 
aizsargjoslā. Ierodoties norādītajā vietā, tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma 
protokols- paziņojums un uzlikts sods Ls 50. 
07.09.2013. 18:42 Suns bez uzraudzības Pāvilostā. Tika noskaidrots, ka suns 
pieder mājas īpašniekam Brīvības ielā. Suņa saimnieku sastapt neizdevās. 
13.09.2013. 15:55 Vīrietim Dzintaru ielā, Pāvilostā, tika sastādīts Administratīvā 
pārkāpuma protokols pēc LAPK 171.p.2.d. par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. 
17.09.2013. 20:04 Vērgales centrā guļ piedzēries vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, 
viņš tika aizturēts un nodots VP Grobiņas iecirknim. 
20.09.2013. 10:15 Nekopts nekustamais īpašums Brīvības ielā bojā pilsētas 
ainavu. Sastādīts pārbaudes akts pēc Pāvilostas novada pašvaldības saistošiem 
noteikumiem Nr.17, 13.1. punkta. 
24.09.2013. 16:37 Patrulēšanas laikā tika sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols- paziņojums un uzlikts sods Ls 50 par auto atrašanos Baltijas jūras krasta 
aizsargjoslā. 
25.09.2013. 14:20 Pāvilostā mopēda vadītājs alkohola reibumā cietis avārijā. Par 
notikušo tika paziņots Valsts policijai. Cietušais no medicīniskās palīdzības ir 
atteicies. 
26.09.2013. 11:46 Ģimenes konflikts Lejas ielā, Pāvilostā. Ierodoties notikuma 
vietā, konstatēts, ka vīrietis draudēja sievai alkohola reibuma stāvoklī. Konflikts tika 
atrisināts uz vietas, sieva no iesnieguma rakstīšanas atteicās. 
26.09.2013. 12:00 Lielā ātrumā pa Sakas upi brauca laiva. Motorlaiva tika 
pārbaudīta un konstatēts, ka motora jauda ir lielāka nekā atļauts Sakas upē. Laivas 
vadītājam izteikts mutisks brīdinājums.  
26.09.2013. 20:10 Patrulēšanas laikā pārbaudīta Pāvilostas vidusskola, kur 
notikusi diskotēka. Pārkāpumi nav konstatēti. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks ALEKSANDRS URTĀNS 
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KONFERENCES LAUKSAIMNIEKIEM UN 

ZIVSAIMNIEKIEM 
Zemkopības ministrijas konferencēs lauksaimniekus un zivsaimniekus 

informēs par nozaru attīstības aktualitātēm 2014.-2020.gadā.k Konferencēs 
lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem 2014. un 
2015. gadā, Lauku attīstības programmas mērķiem un ES un valsts atbalstu 
lauksaimniecībai no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī vietējo lauku teritoriju 
attīstības iespējām. Savukārt Latvijas zivsaimniekiem konferencē Zemkopības 
ministrijas speciālisti skaidros Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai no 
2014. līdz 2020. gadam prioritātes Latvijā. 

Lauksaimniekiem paredzētās konference Kurzemē notiks 
31.oktobrī Saldū. Zivsaimniekiem paredzētā konference notiks 29. novembrī 
Rojā. 

Informāciju sagatavoja Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Dagnija Muceniece, tālrunis: 67027070; mob.: 26534104, 
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv 

 

 
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana". 

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 
iegāde, kas paredzēta jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai. Šī 
ir minētā pasākuma 4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana, kas notiks no 
2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 26.novembrim. Kopējais publiskais 
finansējums šajā kārtā ir 400 000 latu. Iesniegto projektu īstenošanas laiks ir 18 
mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai 
ir atrodami LAD mājaslapā sadaļā "ES atbalsts". 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Klientu 
apkalpošanas daļā vai LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs. 
LAD Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa, tālrunis: 67027881, 67027137. 
LAD Klientu daļa tālrunis: 67095000, 67027693. 
 
 

LAUKSAIMNIEKIEM 

Jāpiesakās atbalsta saņemšanai 
kredītprocentu daļējai dzēšanai 

 Tuvojas pieteikšanās termiņš valsts atbalsta pasākumā 
„Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un 
investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai”. Lauku atbalsta 
dienests (LAD) atgādina, ka iesniegumus atbalsta saņemšanai 
kredītprocentu daļējai dzēšanai primārie lauksaimniecības 
produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu 
pārstrādes komersanti LAD var iesniegt: 
- līdz 2013.gada 20.oktobrim par laika posmā no 
2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.septembrim faktiski 
samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga 
procentiem. 
 Iesniegumus atbalstam var iesniegt LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī centrālajā aparātā Rīgā. 
- LAD informē, ka primārie lauksaimniecības produkcijas 
ražotāji šo atbalstu, kas sedz daļu no faktiski samaksātā 
ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada 
summas par ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzingu 
investīcijām var saņemt: 
- jaunas traktortehnikas iegādei; 
- jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un 
esošo būvju rekonstrukcijai un to darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei; 
- lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei. 

Lūdzam ņemt vērā, ka traktortehnikas iegādes gadījumā 
atbalstu nepiešķir, ja tam ir izmantoti atbalsta līdzekļi lauku 
attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA). 

Sīkāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem 
atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „Investīciju 
veicināšana lauksaimniecībā”. Zivsaimniecības un valsts 
atbalsta departaments, Valsts atbalsta daļa, tālrunis: 67027687, 
67027326. LAD Klientu daļa, tālrunis: 67095000. LAD 
Sabiedrisko attiecību daļa, tālrunis: 67027830. 

Turpinās lauku saimniecību struktūras 
apsekojuma datu vākšana 

 Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 1.oktobrī uzsāk 
2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu 
vākšanas otro posmu. Pirmais posms noritēja no 26.augusta 
līdz 16.septembrim, kad respondentiem bija iespēja iesniegt 
datus elektroniski. Tādējādi iegūta informācija par 1,3 tūkst. 
lauku saimniecību.  
 Datu vākšanas nākamajā posmā informācijas ieguvē CSP 
sadarbosies ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru 
(LLKC). No 1.oktobra līdz decembra vidum LLKC intervētāji 
veiks intervijas lauku saimniecībās, kuras neiesniedza datus 
elektroniski. Plānots, ka LLKC apmeklēs 25 tūkst. lauku 
saimniecības.  Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir 
izlases veida apsekojums, kura ietvaros paredzēts iegūt 
informāciju par 30 tūkst. lauku saimniecībām. 
 Lauku saimniecību struktūras apsekojums atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1166/2008 
tiek veikts reizi trīs gados. Apsekojuma mērķis ir nodrošināt 
datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu 
statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru, kas tiks 
izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības 
tendences, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanai un 
novērtēšanai. 
 Papildu informācija: Lauksaimniecības statistikas daļa, 
Anita Raubena, tālr. 67366977. 
 

Varēs iesniegt projektus meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošanai 

 

Zīdītājgovju īpašnieki!  
Vēlos atgādināt, ka no 15.maija līdz 15.novembrim LAD reģionālajā 

lauksaimniecības pārvaldē var iesniegt iesniegumus pārejas posma valsts 
atbalstam par zīdītājgovīm 2013.gadā. Atbalstu var saņemt par šādām 
zīdītājgovīm: gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar 
gaļas šķirnes dzīvnieku; govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas 
Brūnā, Latvijas Zilā, Švices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelēkā u.c. šķirnes); telīti, 
kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu. 

Iesnieguma veidlapas pieejamas LAD mājas lapā www.lad.gov.lv, kā 
arī pie manis. 

Pāvilostas novada lauku attīstības konsultante ANITA ŠTEINBERGA 
 

 Izveidots bezmaksas Eirokalkulators ērtai eiro ieviešanai 
Ar 1.oktobri visās tirdzniecības vietās cenas jāatspoguļo gan Latvijas 

latos, gan eiro. Lai atvieglotu vietējo uzņēmumu, kā arī iedzīvotāju pāriešanu uz 
jauno valūtu, ir radīts bezmaksas eirokalkulators www.eirokalkulators.eu, ko 
iespējams integrēt savā mājas lapā vai e-veikalā, izmantot savā personīgajā 
datorā, kā arī viedtālrunī, nesatraucoties par izdevumiem. Ir radīta vietne, kur ērti 
veikt cenu pārrēķinu no LVL uz EUR. Likums paredz cenu konvertāciju un 
atspoguļošanu divās valūtās vienlaicīgi, ne tikai līdz 2014.gada 1.janvārim, bet arī 
pēc Jaunā gada iestāšanās. Vēl līdz 2014.gada 30.jūnijam cenas paralēli 
jānorāda gan eiro, gan latos. Šis eirokalkulators Jaungada naktī automātiski sāks 
valūtas konvertāciju pretējā virzienā. Tādēļ www.eirokalkulators.eu projekta autori 
aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izmantot šī rīka piedāvātās iespējas, jo valūtas 
konvertācija būs aktuāla turpmākos 9 mēnešus, kas ir gana liels laika posms. 
Savukārt kalkulatora automātiskā pārslēgšanās uz pretēju konvertāciju 
uzņēmējiem atvieglos vēlāk nepieciešamo cenu atspoguļošanu Latvijas latos. 
Iedzīvotājiem eirokalkulators atļaus ērti pārbaudīt cenas EUR un salīdzināt 
pērkamās preces vērtību ar cenu latos. www.eirokalkularos.eu 
 

mailto:Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/122-meza-ekonomiskas-vertibas-uzlabosana/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/122-meza-ekonomiskas-vertibas-uzlabosana/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/122-meza-ekonomiskas-vertibas-uzlabosana/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/kontakti/centralais-aparats/informacijas-departaments/klientu-apkalposanas-dala/6811/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/kontakti/centralais-aparats/informacijas-departaments/klientu-apkalposanas-dala/6811/
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Acis darba izbijās, 
Rokas darba nebijās, 
Rokas darba nebijās, 
Zinājās padarot. 

Rokdarbu pulciņš “Spundiņš”  

atsāk darbu 14.oktobrī plkst.12:00 pensionāru telpā un aicina 
jaunas dalībnieces. 

 
Pensionāru apvienība “Varavīksne”  

 

6. Vai taisnība, ka mazdārziņu turētāji pie Pāvilostas 
daudzdzīvokļu mājām par zemes izmantošanu neko nemaksā? 
Ja tas ir tā, tad kāpēc tā ir?  Atbild zemes lietu speciāliste Anna 
Brūkle: „Mazdārziņi atrodas uz zemes lietojuma Dzelzceļa iela 20, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads. NĪN un nomas maksa netiek iekasēta.” 

 
Tuvojoties un faktiski jau sākoties apkures sezonai, svarīgi 

uzzināt par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, lai mūsu mājokļi 
būtu droši un nenotiktu ugunsnelaime. Atbildes sniedz VUGD 
Kurzemes reģiona brigādes vecākais inspektors Edgars 
Rubenbergs: 
1. Kas  var veikt dūmvadu tīrīšanu? Vai tikai skursteņslauķi? 
Atbilstoši 2004.gada 17.februāra MK noteikumiem Nr.82 
"Ugunsdrošības noteikumi" 189.punkta prasībām -  Dūmvadus un 
ventilācijas kanālus tīra atbilstoši apmācīts skursteņslaucītājs un par 
to izdara ierakstu Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas 
žurnālā (11.pielikums); un 190. punkta prasībām - Krāšņu, dūmvadu, 
dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados pārbauda 
sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastāda aktu (12.pielikums). 
2. Kam un cik bieži jāapseko dzīvokļi, kuros ir krāsnis? Vai arī 
par to stāvokļa konstatēšanu ir vajadzīgs ieraksts? Saskaņā ar 
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.pantu - Valsts 
ugunsdrošības uzraudzību objektos veic amatpersonas ar 
speciālajām dienesta pakāpēm (ugunsdrošības inspektors), bet 
apkures iekārtas  un ierīces pārbauda sertificēts skursteņslaucītājs 
un par to sastāda aktu (Ugunsdrošības noteikumu 12.pielikums). 
3. Kam un cik bieži ir jāmēra elektrības pretestība dzīvokļos. 
Kādi MK noteikumi to nosaka? Atbilstoši 2004.gada17.februāra MK 
noteikumiem Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 182.punkta prasībām-  
elektroinstalācijas pretestības mērījumus veic reizi sešos gados. 
Elektroinstalācijas pretestības mērījumus veic elektriķis  un par to 
sastāda protokolu. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības 
mērījumus ir jāveic visos objektos neatkarīgi no izmantošanas veida. 
4. Vai jebkurā mājoklī obligāti ir jābūt ugunsdzēšanas līdzekļiem 
pēkšņas aizdegšanās likvidēšanai un dūmu detektoriem, kas 
laikus brīdinās par dūmu koncentrācijas palielināšanos. 
Atbilstoši 2004.gada 17.februāra MK noteikumiem Nr.82 
"Ugunsdrošības noteikumi" 9.pielikuma 19. punkta prasībām - Ar 
ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības inventāru IETEICAMS 
apgādāt dzīvokļus, vasarnīcas un garāžas (tas pats ar dūmu 
detektoriem). 
 

 
Prezentācijā par Jāzepu Vītolu klausīsimies par ievērojamo latviešu 
komponistu, kurš bija ne tikai pazīstams sabiedriskais darbinieks, 

 bet liels savā vienkāršībā ar izsmalcinātu humora izjūtu.  
Piektdien, 11. oktobrī  plkst. 17.00 

Aizputes Mūzikas skolā 
Studenti spēlēs Dace Pāsa, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas 

skolotāja, kura ir vizuālās mākslas konkursa par J.Vītola mūziku idejas 
autore.  Pie skaņu pults par muzikālo noformējumu gādās Ilze Dāve, 

Gaujienas MMS direktore.  
Jāzeps Vītols – Jānis Krišjānis, Gaujienas muzeja direktors. 

Izbraucam no Pāvilostas plkst. 16.20 
 

Pāvilostas Mūzikas skola aicina apmeklēt 
Gaujienas Mūzikas skolas uzvedumu  

"Jāzepam Vītolam 150" 
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JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI 
1. Kāpēc visi Pāvilostas pensionāri netiek informēti par Pensionāru 
apvienības realizēto projektu aktivitātēm un iespēju tajās pieteikties un 
līdzdarboties? Kam šie projekti, ko ar līdzfinansējumu atbalsta arī 
pašvaldība, ir domāti? Cik lielai ļaužu grupai?  Atbild Pensionāru 
apvienības vadītāja Maija Arāja: „Sakas novada pensionāru nodibinājumam 
ir apstiprināts tikai viens projekts no Borisa un Ināras Teterevu fonda. 
Informāciju par projekta aktivitātēm interesenti var uzzināt Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā, Dzintaru ielā 73, otrā stāvā pensionāru apvienības telpā. 
Iepriekš sazinoties pa telefonu 20207695.” 
2. Iepriekšējā pašvaldības izdevumā bija informācija, ka pa projekta 
naudu ir iegādāta glābšanas laiva, kas, citēju,  „pildīs glābšanas 
funkcijas”.  Kas apkalpo vai strādā uz glābšanas laivas - cik cilvēku, kas 
tie ir, kas maksā viņiem algu. Kas sedz laivas uzturēšanas izmaksas un 
kur tā atradīsies ziemā? Vai arī ziemā glābšanas laiva būs gatava 
glābšanas darbiem. Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: „Izmaksas sedz pašvaldība, apkalpo- Pāvilostas 
robežsargi, algu viņiem pašvaldība nemaksā, to viņi dara savas dežūras 
laikā. Laiva jau šobrīd ir izvilkta krastā un stāv ostas teritorijā.” 
3. Kāpēc Pāvilostas mākslas skola saviem apmeklētājiem iekļūšanai 
skolā liedz izmantot parādes durvis no ēkas fasādes puses? Kāds bija 
durvju atjaunošanas iemesls (zināms, ka pirms tam durvju vietā bija 
logs)? Atbild Pāvilostas mākslas skolas direktors Zigmunds Vilnis: 
„Tagad esošais ieejas plāns Pāvilostas mākslas skolā ir gadu gaitā 
izstrādājusies optimālā situācija produktīva mācību darba nodrošināšanai. 
Atjaunoto vēsturisko durvju izmantošana no ēkas parādes ieejas puses būtu 
efektīva, ja būtu iespējams izglītības iestādei apsaimniekot visu ēku.” 
4. Kur pašlaik atrodas un kādiem mērķiem paredzēts izmantot 
Upesmuižas parkā nozāģētos kokus – pie vecās estrādes augušo ozolu 
un aiz estrādes augušo lapegli? Atbild saimniecības pārzine Gunita 
Vērniece „Kā jau 2013.gada jūnija informatīvajā izdevumā minēju, ozola 
stumbrā bija trupe, līdz ar to augstvērtīgs materiāls tur nevarēja sanākt, tādēļ 
lielākie zari no šī koka nonākuši malkā, bet koka resgaļa daļa tiek uzglabāta 
labiekārtošanas novietnē, kur atrodas arī lapegle. Minētie koki  tiks sastrādāti 
materiālos labiekārtošanas projektu vajadzībām.” 
5. Kāpēc Muižkalniņi no Vērgales vairs saviem novadniekiem 
Pāvilostā netirgo gaļas produkciju Tirgus laukumā un pie skolas? 
Atbild Ginta Vītoliņa: „Pašlaik pāvilostnieki mūsu produkciju var pasūtīt 

„Muižkalniņu” veikalā Dzintaru ielā 103, ko piegādājam nedēļas nogalēs.” 

Pāvilostas novada domes zālē 
no 10.oktobra līdz 10.novembrim skatāma   

Eināra Kviļa  gleznu izstāde  

Gleznotājs,  grafiķis, multimākslinieks un stīgu instrumentu 
virtuozs,  kurš sevi dēvē arī par spēlmani  - Einārs Kvilis 
nenošķir mūziku un vizuālo mākslu: „Būtībā tas ir viens un tas 
pats. Viena veseluma sastāvdaļas.”  Šajā vasarā gleznojis arī 
Pāvilostā. 

Izstādi rīko biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” sadarbībā ar Pāvilostas pilsētas bibliotēku. 
 



 

 
      

 
 

 
 

Mums vajadzētu audzēt 
saules puķes ne dārzos vien, 
bet arī dvēselēs. 

2013.gada 26.oktobrī plkst.1300 
Pāvilostas kultūras namā  

pensionāru atpūtas pēcpusdiena 

 „Satiksimies vēl pirms sniegiem ar saulespuķi plaukstā” 
 

Dalības maksa Ls1,50 
Pieteikties „Bodīte – 99” līdz š.g. 24.oktobrim. 

 
 
 
 

Pensionāru apvienība „Varavīksne”  
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VIENS PAR VISIEM UN VISI PAR VIENU 
 

Šovasar jūlija beigās Pāvilostas kultūras namā kopā 
pulcējās daļa no kādreizējiem sportistiem,  kuru plecos jau krietns 
gadu skaits, bet ar kuru kādreizējiem sasniegumiem varam 
lepoties vēl šodien.  

Ideja rīkot kādreizējo sportistu tikšanos nāca no sieviešu 
volejbola komandas kapteines Veltas Gausmanes (Līciņas) ar kuru viņa 
vērsās pie kultūras nama vadītājas Silvas Vārsbergas. Pasākums 
iesākās ar ziedu nolikšanu aizsaulē aizgājušo sportistu  atdusas vietās 
Pāvilostas kapsētā. Tad atkalredzēšanās prieks ar sen nesatiktiem cīņu 
biedriem Pāvilostas kultūras namā, svinīgas uzrunas, bērnu ansambļa 
„Burbulīši” koncerts, dalīšanās atmiņās un vakara saviesīgā daļa. 
Apskatot izstādi, kurā bija aplūkojami  diplomi, atzinības, medaļas, 
varēja pārliecināties par kādreiz rosīgo sporta dzīvi Pāvilostā. Žēl, ka 
pasākumā nepiedalījās tagadējie sportiskie jaunieši un sporta dzīves 
organizators, kuriem būtu bijis interesanti un lietderīgi dzirdēt par 
pāvilostnieku kādreizējiem sportiskajiem panākumiem un redzēt viņus 
klātienē.  

Pasākumā īpaši atcerējās sieviešu volejbola komandas 
sasniegumus, kas trīs gadus pēc kārtas ieguva ceļojošo kausu. Tikpat 
spēcīgi bija arī volejbolisti vīrieši.   

 

 

Apbrīnas vērti ir virves vilcēju komandas panākumi -  deviņus gadus 
pēc kārtas Zvejnieku spartakiādēs viņi bija pirmie. Padomju gados 
liekas nebija tādas sporta disciplīnas, kurās nestartētu un savu 
Pāvilostu nepārstāvētu mūsu sportisti – futbolisti, lodes grūdēji, diska 
metēji, augstlēcēji, šāvēji, šahisti, svarcēlāji, motokrosisti, skrējēji utt.  
Ilgus gadus nepārspēts rajona rekords 100 m skriešanā bija Gunāram 
Jembergam, 500 un 800 m distancē labi panākumi bija skolotājam 
Egonam Vītolam, Žanim Grīnam. 

Aicinu Viju Bolgovu pastāstīt par savām sporta gaitām. Viņa 
pastāsta, ka sportojusi ar prieku. Sākusi pārstāvēt Pāvilostu 
sacensībās pēc tam, kad toreizējais sporta organizators Elmārs 
Bisenieks viņu uzrunājis.  Nekur īpaši Vija nebija trenējusies, 
sportiskums un kustīgums no dabas ielikts. Tikai vienreiz bijusi 
treniņnometnē.  

 

Arī Elmārs licis trenēties vecajā stadionā, kas otrpus upei. Un panākumi 
neizpalika. Zvejnieku spartakiādēs gūtas godalgotas vietas skriešanā 
(100 un 400 m), tāllēkšanā.  

Sākumā uz sacensībām braukuši  vaļējās kravas automašīnās. 
Pēc viena tāda brauciena viņa saķērusi temperatūru. Biedri  likuši izdzert 
100 g šnabi un kārtīgi izgulēties. Otrā rītā jau varējusi startēt skriešanas 
sacensībās.  „Bijām draudzīgi. Viens par visiem un visi par vienu”, saka 
Vija.   

Lieli nopelni  reiz bijuši arī mūsu riteņbraucējiem. Jānis 
Štokmanis bija aktīvs riteņbraucējs jau no 1952.gada, kad izcīnīja 1.vietu 
20 km distancē. 1955.gadā viņš Alsungas rajona izlases sastāvā startē 
Latvijas PSR lauku jaunatnes sacensībās riteņbraukšanā. Toreiz 
B.Lukševica ieguva 1.vietu, un ceļojošais kauss pirmo reizi nonāca 
Kurzemē. 

Vēlākos gados mūsu aktīvie sportisti Jānis Ausmanis, Vija 
Bolgova, Elmārs Bisenieks, Egons Vītols u.c. turpināja piedalīties 
Veterānu sporta sacensībās un kaldināja pāvilostnieku labo slavu. 

Lai arī mūsu tagadējiem sportistiem pēc gadu desmitiem būtu 
ko atcerēties un ar ko lepoties! 

MARITA HORNA 

 

Foto: Marita Horna. 

 

 
100 m distancē ar labiem panākumiem no 1959.- 1962.gadam 

startēja Vija Bolgova (Embrekte)- pirmā no labās. Foto no Vijas Bolgovas 
personīgā arhīva.  

 

Pāvilostas sieviešu 
volejbola komanda 

tagad un toreiz.  
Foto no Vijas 

Bolgovas 
personīgā arhīva. 

 

17.novembrī plkst. 14.00  
Pāvilostas kultūras namā  

Latvijas 95.dzimšanas 

dienas pasākums 

Gada nomināciju un konkursa "Sakoptākā sēta 2013" 
uzvarētāju apbalvošana 

Pašdarbības kolektīvu koncerts 
Plkst.22.00 balle kopā ar grupu "Lustīgais blumīzers" Ieeja 

Ls 2,50; EUR 3,55. 



 

 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

izsludina gadskārtējo aptauju  

„Goda novadnieks”, „Gada novadnieks 2013”, „Gada sportists 2013”,  

„Jaunietis novadam 2013”  
Atbilstoši 29.04.2010. apstiprinātajiem Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumiem: 

 nomināciju „Goda novadnieks” piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā. Tie var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 

kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, 

priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība; 

 nomināciju „Gada novadnieks 2013” piešķir  par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un 

privātuzņēmuma darbā 2013.gadā; 

 nomināciju „Gada sportists 2013” piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Pāvilostas novada labā 2013.gadā; 

 nomināciju „Gada sportists 2013” un „Jaunietis novadam 2013” piešķir kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem Pāvilostas 

novada labā 2013.gadā; 

 PATEICĪBU piešķir, atzīmējot jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti augstākie Pāvilostas novada pateicības 

apliecinājumi. 

 Ierosinājumam  par personas apbalvošanu ar apbalvojumu GODA NOVADNIEKS jāpievieno vismaz 10 citu personu 

atsauksmes par apbalvošanai ierosināto personu. Savukārt ierosinājumu par PATEICĪBAS piešķiršanu var iesniegt individuāli. 

Kandidatūras GADA nominācijām izvirza Pāvilostas novada iedzīvotāji, aizpildot anketu. Nobalsot var līdz 2013.gada 20.oktobrim 

Pāvilostas novada pašvaldībā,  Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas tūrisma informācijas centrā un visās novada bibliotēkās.  

 Nominēšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajos pasākumos 2013.gada 15.novembrī Vērgales 

kultūras namā un 2013.gada 17.novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā.  

 

IZGRIEZ UN NOBALSO! 

 
 

 

A N K E T A 
 

Titulam „Gada novadnieks 2013” izvirzu  ___________________________________________________________________ 

                                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums: __________________________________________________________________________________________  

 

Titulam „Gada sportists 2013” izvirzu  _____________________________________________________________________ 

                                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums: __________________________________________________________________________________________  

 

Titulam „Jaunietis novadam 2013” izvirzu  __________________________________________________________________ 

                                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums: __________________________________________________________________________________________  

 

Anketas iesniedzējs: _____________________ _______________________________________________________________ 

                                                 (paraksts)                                                           (vārds, uzvārds)  

 

 

A N K E T A 
 

Titulam „Gada novadnieks 2013” izvirzu  ____________________________________________________________________ 

                                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums: ___________________________________________________________________________________________  

 

Titulam „Gada sportists 2013” izvirzu  ______________________________________________________________________ 

                                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums: ___________________________________________________________________________________________  

 

Titulam „Jaunietis novadam 2013” izvirzu  ___________________________________________________________________ 

                                                                           (pretendenta vārds, uzvārds) 

Pamatojums: ___________________________________________________________________________________________  

 

Anketas iesniedzējs: _____________________ _______________________________________________________________ 

                                                 (paraksts)                                                           (vārds, uzvārds)  

 

 

 

  



PAR EIRO IEVIEŠANU 
No 2014.gada 1.janvāra Latvijā maksāšanas līdzeklis būs eiro. 
Latu maiņa pret eiro notiks pēc oficiāli noteiktā kursa 0,702804, t.i. 1 lats = 1,42 eiro. 
Bezskaidrā nauda – nauda iedzīvotāju un uzņēmumu banku kontos tiks apmainīta automātiski 2014. gada 1. janvārī pēc Latvijas Bankas līdz šim 
noteiktā kursa - 0.702804 lati par eiro (1 lats = 1.42 eiro) – bez maksas un bez jebkādiem ierobežojumiem.  
 
Visas algas, pabalsti un pensijas no 1.janvāra tiks pārrēķinātas automātiski, un izmaksātas eiro. 
Lati un eiro vienlaikus apgrozībā būs divas nedēļas no eiro ieviešanas dienas, t.i. no 2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim. Ja iedzīvotāji 
norēķināsies latos, atlikumu jau saņems eiro valūtā. 
Latus pret eiro Latvijas Bankā pēc  līdzšinējā fiksētā kursa - 0.702804 lati par eiro (1 lats = 1.42 eiro) un bez komisijas maksas varēs apmainīt 
mūžīgi un neierobežotā apjomā.  
Pusgadu  - no 2014.gada janvāra līdz jūnija beigām latus uz eiro varēs apmainīt visās Latvijas komercbankās. 
3 mēnešus  - no 2014.gada janvāra līdz marta beigām Latvijas Pasts latus pret eiro mainīs bez komisijas maksas. Naudu mainīt varēs arī 
Pāvilostas un Vērgales pasta nodaļās. 
 
Iedzīvotāji un uzņēmumi varēs apmainīt visu viņu rīcībā esošo skaidro naudu bez maksas un apjoma ierobežojumiem.  
 
Š.g. oktobra beigās un novembrī katra mājsaimniecība saņems sūtījumu ar praktisku informāciju un kalendāru, kas līdzēs pārrēķināt 
pamatnominālus. 
Visplašākais informācijas avots ir mājas lapā www.eiro.lv 
Tagad no plkst. 8.00- 20.00 var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80003000 

 
 
 
 
 

 „Radoša un mīlestības pilna dzīve ir arī veselīga dzīve. 

Ja tu nodarbojies ar to, kas dara tevi laimīgu, tu 

dziedini un aizsargā sevi.” 
Ričards Bahs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Tikai tad vari būt apmierināts, ja zini, ka esi saskaņā ar 

sevi. Vissvarīgākie man šķiet - godīgs darbs un tīra 

sirdsapziņa.” 
Kārlis Sebris 

 

http://www.eiro.lv/


EJAM TĀLĀK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrpadsmit ar pusi gados, kopš vadu šo informatīvo 

izdevumu, visa kā bijis gana. Tā kā šī ir pēdējā reize, kad varu izteikt 
savas domas jums, lasītāji, tad izmantošu iespēju un padalīšos 
piedzīvotajā.  

1999. gada aprīlī toreizējā  Pāvilostas pilsētas domes 
vadītāja uzaicināja mani veidot novada informatīvo izdevumu, ko 
saucam arī par avīzi, bet kā avīzi nepiereģistrējām, jo vienmēr līdzekļu 
tam neatradās. Bet lai vai kā to sauktu, saturs jau nemainās. Pirmos 
četrus mēnešus strādāju par paldies. Redkolēģijā toreiz manā vadībā 
darbojās Ausma Laugale, Edīte Biģele, Lūcija Matroze, Mairita Vītola, 
Dace Zariņa. Pirmos rakstiņus, uzrakstītus datorrakstā, izgriezām un 
salīmējām, veidojot avīzes formātu. Tad domē tās  kopēju. Jau no otrā 
Nr. dome pieņēma lēmumu avīzes tirgot pa Ls 0,10. Kā redzat, summa 
nav mainījusies, kaut avīzes apjoms  no vienas A3 lapas pirmajā Nr. 
pieaudzis līdz 12-13 A3 lapām.  

1999. gada oktobrī avīzes redkolēģija nāca ar savu ideju un 
ierosināja Pāvilostā rīkot konkursu – aptauju „Gada pāvilostnieks”, 
vēlāk tās organizēšanu pārņēma pašvaldība, bet, kad apvienojoties ar 
Sakas pagastu, izveidojās Sakas novads, ikgadējo aptauju pārdēvēja 
par „Gada novadnieku”.  Žēl, ka deputātu lēmumi  šo ideju ir 
izmainījuši, Pāvilostas pilsētas  un Vērgales pagasta svētkus atstājot  
bez svētku būtiskākās sastāvdaļas – savu labāko cilvēku godināšanas 
un Pateicības izteikšanas par labi padarītu darbu. Domāju, ka Valsts 
svētkiem piederas „Goda Novadnieka” cildināšana, bet „Gada 
novadnieks” vairāk piestāv gadskārtējiem jau iepriekš minētajiem 
svētkiem. 

Līdz 2003. gada aprīlim avīzi pavairojām kopējot. Lasītāju 
skaits bija pieaudzis līdz 300, un domes kopētājam slodze bija par 
lielu. Aptaujājot  tipogrāfijas, izvēlējāmies lētāko – izdevniecību LiePa, 
ar kuru sadarbojamies vēl joprojām.  Sākumā avīzi maketējām Liepājā 
izdevniecībā uz vietas, tad gaidīju, kamēr to nodrukā, un ar iesaiņoto 
smago paku devos uz sabiedrisko transportu.  Reizēm jau pa ceļam uz 
mājām biju daļu no avīzēm salocījusi, lai tūlīt varētu tās nodot 
lasītājiem. Tāds bija mans princips – tikko no izdevniecības – tūlīt pie 
lasītāja. Par to, kā avīzes no Liepājas nonāk līdz Pāvilostai, nevienu 
neinteresēja. Tas bija mans darba pienākums, un centos, kā nu pratu, 
jo tajos gados budžetā naudas vienmēr nepietika. Tagad  ir savādāk, 
avīzei ir savs degvielas limits, un par to vairs rūpe nav jātur.  

Cik pa šiem gadiem avīžu izdots, neskaitīšu, jo bez 
ikmēneša izdevumiem bijuši arī īpašie – vēlēšanām veltītie un Tūrisma 
avīzes.  Katrs izdevums bijis kā bērns, ko rada  un palaiž pasaulē, jau 
domājot par nākamo. Avīzes veidotājs ir profesija, kurai atvaļinājuma 
nav, jo šo darbu, pirmkārt, dara, izdomājot  galvā, tikai pēc tam 
uzliekot redzēto un dzirdēto uz papīra. Otrkārt, lai savāktu tik daudz 
informācijas, cik mēs ievietojam savā izdevumā, ir vajadzīgs ļoti daudz 
laika, arī  panākot to, ka amatpersonas vēlas informēt par aktualitātēm 
un pierādot, ka to vajag darīt. Turēt cilvēkus informācijas  badā ir 
daudz izdevīgāk kā veidot  līdzi domājošu, lemt spējīgu sabiedrību. 
Vienmēr esmu iestājusies par to, ka cilvēkiem jāzina, kādus lēmumus 
un kāpēc pieņem domē. Ko un kā dara tie, kurus iedzīvotāji uztur par 
saviem nomaksātajiem ienākumu un nekustamo īpašumu nodokļiem.  
 

Paldies tiem, kuri ik mēnesi iesūtīja sava darba atskaiti, arī tiem, kuri 
deva atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Zinu, ka  visi tie, kuriem nācās 
atbildēt uz avīzei uzdotajiem jautājumiem, domāja, ka „neērtos” 
jautājumus uzdodu  es, bet nekā - novadā ir pietiekoši daudz cilvēku, 
kuri interesējas par notiekošo, domā līdzi, un akli netic katram 
pašvaldības pārstāvju paustajam vārdam. Paldies visiem, kuri man 
uzticējās. Apsolīju neizpaust neviena jautātāja vārdu un doto solījumu 
arī esmu turējusi. To, kas mūsu novadā notiek ar līdzdomātājiem, kuri 
uzdod neērtus jautājumus, mēs visi labi zinām. 

Mūsu novada informatīvais izdevums bija viens no 
nedaudziem, kura izdošana vienmēr bijusi jāsaskaņo ar domes 
priekšsēdētāju. Jāsaka, ka cenzūru esmu piedzīvojusi vairāk kārt, 
saņemot norādījumus, ko drīkst un ko nedrīkst ļaut izlasīt avīzes 
lasītājiem.  Bijušas pat reizes, kad avīzes iznākšana aizkavējusies tieši 
tāpēc, jo steigā bija jāmeklē iespēja aizpildīt tukšo vietu. Šajos gados 
pieredzētais vedinājis mani uz domām, ka nedzīvojam novadā, bet 
karaļvalstī, kur, kā zināms, lietu kārtību nosaka viens – karalis. 

2007. gadā, kad tiku atlaista no darba novadpētniecības 
muzejā, paliku bez datora un darba kabineta. Toreiz domes 
priekšsēdētājs norādīja, ka varu rakstīt avīzi bibliotēkā, jo tur datoru ir 
daudz. Neesmu vēl redzējusi nevienu domes darbinieku, kurš savus 
tiešos darba pienākumus veiktu pie koplietošanas datoriem.  Turpat 
divus gadus avīzi rakstīju mājās pie sava personīgā datora, par patērēto 
elektroenerģiju maksājot no savas ģimenes budžeta. Taču neskatoties 
uz visu, prieks par lietām, kas labi izdevušās. Piemēram, mūsu ideja 
veidot sadarbību ar Mākslas skolu, ievietojot tās audzēkņu zīmējumus 
avīzē, vienlaicīgi radot gandarījuma izjūtas audzēkņiem un vecākiem un 
vienmēr atgādinot lasītājiem, ka mūsu novadā ir Mākslas skola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Īpašs prieks par to, ka 2009. gadā Pāvilostas avīzei izdevās 

sarīkot aptauju, kurā iedzīvotāji izvēlējās Smaidīgāko, Laipnāko, 
Izpalīdzīgāko, Apsviedīgāko utt. cilvēku. Tik daudz pozitīvisma, prieka 
un pacilātības kā toreiz, kad izvēlētos cilvēkus apbalvoja, sen Pāvilosta 
nebija piedzīvojusi. Tādu brīžu šajos gados ir bijis daudz.  

Tā kā šis ir pēdējais domes informatīvais izdevums, ko 
veidojam šādā sastāvā, tad gribu pateikt paldies saviem darbiniekiem – 
maketētājai Mairitai Tumpelei, ar kuru kopā strādājām kopš 2007. gada 
februāra un esam labi sastrādājušās, jo abas esam pienākuma cilvēki. 
Paldies, Mairita, par sapratni, padomu neziņas brīdī un īpaši par tām 
reizēm, kad apņēmies avīzi maketēt pie mājas datora, lai arī Tev bija 
slimības lapa vai strādāji  virsstundas. To, cik daudz tas prasa laiku un 
cik saspringts ir šis darbs, zinām tikai mēs, kas to esam darījušas.  

Ar Vitu esam kopā īsāku laika sprīdi - no kārtējās novada 
apvienošanas 2009.gadā. Tad no „Pāvilostas - Sakas Ziņām”  kļuvām 
par „Pāvilostas Novada Ziņām”. Viss bija ļoti rimti un patiesībā vienkārši 
– Vita interesējās par notikumiem Vērgales pagastā, apmeklēja 
pasākumus, krāja informāciju un sūtīja man. Ja līdz Pāvilostai atnāca 
kāda informācija par Vērgales pusi, lūdzu Vitu par to painteresēties. 
Viņa labprāt atbalstīja manu ieceri apceļot novadu un iepazīstināt savus 
lasītājus ar vietām un cilvēkiem, kuri tagad dzīvo vienā administratīvajā 
teritorijā. Vienmēr to darījām kopā, lai pašas arī iepazītu tās vietas, 
kurās bijām pirmo reizi. Ar prieku vienmēr atceramies Rīvās, Ulmalē, 
Saraikās, Plocē un nu arī Ziemupē sastaptos cilvēkus.  

Turpinājums16. lpp. 

2013. gada oktobris                                                           Pāvilostas Novada Ziņas                                         15 
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Esiet sveicināti, jaukie, 
ieinteresētie, vērīgie un uzmanīgie 
lasītāji! Ar tādiem vai citādiem 
vārdiem pie jums esam vērsušās 
visus šos garos gadus.  Bet nu 
jāsaka ardievas un jāiet tālāk, jo 
pusceļā apstājas tikai mazdūšīgie, 
neizlēmīgie un vājie. Mēs – 
līdzšinējās avīzes veidotājas – 
noteikti tādas neesam.  Kad viens 
ceļš tiek pārrakts, to atjauno citā 
vietā. Ceļā liktie šķēršļi tikai norūda 
gājēju.  

 



 

Atvadoties 
Atkal rudens, atkal tas  

pats, viss tas pats. Košas lapas,  
deg pīlādžu liesmas, vasaras  
saulē sārti pietvīkuši āboli vēl  
turas ābeļu zaros. Bet dienas,  
tās jau sarukušas gluži īsas,  
sniega vēl nav, vakari jau nāk  
melni un gari, pār pļavām un  
laukiem klājas vēsi miglas vāli.  
Kur īsti tie rodas, no kurienes  
izceļas? Ne jau tā migla,  
kad dziedam mazs bij tēva novadiņis... , kas diženi turējās. Ne 
jau tā migla, kur visi sīki avotiņi, ik vakaru miglu met..., bet 
cita. Tā smagā un necaurredzamā, kas uzgulst kā nasta uz 
pleciem. To nespēj izkliedēt pat varenie pārmaiņu vēji, kas 
šobrīd plosās mūsu novadā, uzjundot netīksmi, ko nebūt nevar 
norakstīt uz rudens rēķina. Šādos brīžos visam pa vidu klusi un 
nemanāmi sāk raisīties atmiņu kamols. 2009.gads, tik nesen tas 
bija, kad jums, mīļie lasītāji, cītīgi rakstījām iepazīšanās vēstules 
jaunajā pašvaldības informatīvajā izdevumā – Pāvilostas Novada 
Ziņas. Domājām, gudrojām un mēģinājām uzrakstīt tās tā, lai jūs 
saprastu, kas mēs esam, ko darījām līdz šim un kā tas viss tagad 
būs, mūsu kopējās mājās, jaunajā Pāvilostas novadā. Šos četrus 
iepriekšējos gadus arī es rakstīju, apzinoties, ka pie visu sirdīm 
tāpat neizdosies pieklauvēt un atvērt tās, taču tomēr mēģināju. 
Nu ir pienācis laiks, kad atkal jāraksta vēstules, tikai šoreiz - 
atvadu. Atvadīšanās man ļoti nepatīk. Un, lūkojoties zeltainu 
rudens lapu virpulī, ticiet man, kļūst sasodīti skumji. Kāpēc? Jo 
rakstu jums pēdējoreiz. Jo ir laiks doties prom, ne sava prieka 
pēc, ne tāpēc, ka to pati gribu, bet tāpēc, ka tā šoreiz ir nolemts. 
Šobrīd ir grūti atrast īstos vārdus, tie kaut kur pazūd kā 
nomaldījušies, bet izjūtas ir salīdzināmas ar māju zaudēšanu vai 
kaut ko tamlīdzīgu. Garas runas šeit ir liekas, jo viss jau ir 
izlemts, bet ir brīži, kad gribas skaļi pārkliegt cilvēku pūli un saukt 
– vai gribat zināt, kā bija patiesībā? Un tad atkal atslābt un klusi 
teikt – bet vai ir vērts to zināt? Un kā jau tas vienmēr ir, kāds 
vēlāk sacīs – nu tad beidzot būs pārmaiņas, kāds bēdāsies par 
notikušo, skums pēc aizgājušā, bet citi visgudri piebildīs, ka tāda 
nu tā dzīve ir... 

Visu pateikt šajos gados nesanāca. Un tomēr gribu 
pateikties visiem mūsu novada iedzīvotājiem par sarunām, 
ierosinājumiem, par labajiem vārdiem, par to, ka kaut vai domās 
bijāt kopā ar mani. Lai rudenīgi sveicieni sasniedz jūs visus – 
Pāvilostā, Sakā, Vērgalē, Bebē, Plocē, Saraiķos un manā 
vismīļākajā, dzimtajā – Ziemupē! 

Redaktore VITA BRAŽE 
P.S. 15. un 16.lpp. izdošanu esam apmaksājušas no saviem privātajiem 
līdzekļiem. V.Braže, M. Horna 

 

Turpinājums no 15.lpp. 

Žēl, ka pie visiem nepaspējām aizbraukt. Paldies, Tev, Vita, par sadarbību, 
kopā veidojot novada informatīvo izdevumu!  

Ir vēl kāds cilvēks, kāds labais rūķītis, kuram teikt paldies par to, ka 
mūsu rakstu darbos ir saliktas pareizās pieturzīmes un izņemtas tās, kas tur 
nepiederas. Tā ir Vija Gabaliņa, kura kā korektore avīzē darbojas gadus trīs, 
nesaņemot par to atlīdzību. Paldies Vijai gan par ieguldīto darbu kļūdu 
labošanā, gan par avīzes nosaukumu. Vija 2001.gadā vienīgā atsaucās uz 
mūsu izsludināto konkursu par avīzes nosaukuma maiņu, iesūtot vairākus 
variantus. Toreiz redkolēģija izvēlējās „Pāvilostas Ziņas”. Tagad vien klāt nācis 
vārds – Novada. Neko vairāk par paldies nevaru dot. Kādreiz centos savus 
brīvprātīgos redkolēģijas locekļus vismaz reizi gadā aizvest uz Liepājas teātri, 
šogad laikam nesanāks. 

Vēl tik daudziem, ar kuriem šajos gados nācies sadarboties, gribētos 
pateikt paldies, bet viņu ir tik daudz – gan tie, kuri īsāku vai garāku sprīdi 
brīvprātīgi darbojās redkolēģijā, palīdzēja ar avīzes atvešanu, avīžu locītājiem 
TICā un domē, domes darbiniekiem, arī kritizētājiem un īpaši lasītājiem, kuru 
skaits arvien pieauga. Neskatoties uz to, ka mums ir informācijas bagāta mājas 
lapa, lasītāji palikuši uzticīgi avīzei, kuru tik daudzi krāj kā kaut ko ļoti īpašu. 
Paldies! 

Komunikācija un sadarbība ir tas, kas vadījis un virzījis redkolēģijas 
darbu. Spriežot pēc pēdējā mēneša notikumiem, mūsu tautas kalpiem 
komunikācija šķiet nevajadzīga demokrātijas sastāvdaļa, jo bez kādām 
pārrunām un priekšlikumiem par mūsu darba optimizācijas nepieciešamību, 
saņēmām darba uzteikumu. Protams, mums nav iebildumu pret darba 
optimizāciju, bet neizprotama šķiet situācija, ka šo optimizāciju ir paredzēts 
veikt, neapspriežoties ar mums un – bez mums. Man negribētos šeit pieminēt 
visas procesuālās un ētiskās nepilnības, ko dome, lemjot par šo jautājumu, ir 
pieļāvusi. Varbūt tikai vienu - noklausoties 29.augusta domes sēdes ierakstu, 
biju neizpratnē, kāpēc domes priekšsēdētājs U.Kristapsons sniedz deputātei 
Vitai Cielavai nepatiesu informāciju. Uz viņas uzdoto jautājumu par to, vai 
darbinieces ir informētas par plānotajām izmaiņām, U.Kristapsona atbilde bija – 
jā! Kā jau teicu - tas nav noticis. Turklāt U.Kristapsons domes sēdē sniedza 
sagrozītu informāciju par līdzīgām izmaiņām Priekules novadā, kur divu cilvēku 
vietā esot tikai viens, lai gan  Priekules novadā sabiedrisko attiecību jomā 
strādā divi darbinieki – viens veido avīzi, otrs vairāk strādā pie mājas lapas.  

Neizprotami arī tas, kāpēc priekšlikumu  par optimizāciju uz š.g. 
29.augusta domes sēdi virzīja domes finanšu komiteja, kuras kompetencē tas 
neietilpst? Kāpēc priekšlikumu par optimizāciju neizskatīja novada domes  
attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un 
saimniecisko jautājumu komiteja, kuras kompetencē ir iesniegt priekšlikumus  
par jaunu pašvaldības struktūrvienību vai štata vietu izveidošanu pagastu  un 
pilsētu pārvaldēs?  Varbūt domājat, ka tie ir tikai  sīkumi. Nenoliegšu, ka esmu 
sabiedriski aktīva un iestājos par dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu. Varu tikai minēt, vai šīs manas sabiedriskās darbības rezultātā 
tika izjaukti kādi nodomi, jo jau 2001.gadā, kad vadīju Pāvilostas pilsētas Kāpu 
un zaļās zonas aizsardzības komisiju, tieši pēc nelikumību atklāšanas 
„Kurzemes sētas” būvniecībā, manis vadītā komisija tika reorganizēta, proti, 
tika izbeigta tās darbība. Reorganizācija un optimizācija. Negribētos vilkt 
paralēles, bet tomēr no prāta neiziet gadījums, kad mums draudzīga vides 
organizācija Vides aizsardzības klubs šovasar konstatēja likuma pārkāpumu 
sakarā ar U.Kristapsona dzīvesbiedrei piederošās firmas zemes pirkuma 
darījumu Dzintaru ielā 3, kā rezultātā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija lūdza domei lēmumu atcelt. Tam sekojošā bez sarunām 
veiktā bezierunu optimizācija, kā arī U.Kristapsona mētāšanās ar vārdiem 
reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, nopulgojot gan manas sabiedriskās, gan 
profesionālās darbības nozīmīgumu ,piemēram, nodēvējot mūsu avīzi par 
„lapeli”, tomēr šīs paralēles novelk.  

Par lapeli avīzi laikam tomēr nevar saukt, kā to intervijā laikrakstā 
"Kursas Laiks" 31.05.2013. nosaucis domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. 
Vai aiz nezināšanas par to, cik darba, stundu, pūļu ir jāvelta ikviena Nr. 
sagatavošanā un nenovērtējot cilvēku darbu? Vai vienkārši tāpat, kaisot vārdus 
vējā, nedomājot kur tie aizlido, bet tie jau nekur tālu neaizlido, tiem bieži vien ir 
bumeranga efekts. Būtu tikai godprātīgi, ja pēc iepriekš minētā publiskā 
nomelnojuma, redkolēģija saņemtu publisku domes priekšsēdētāja 
atvainošanos. 
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Jā, es vienmēr esmu iestājusies par taisnīgumu, 
godīgumu un ilgtspējīgu attīstību un neesmu baidījusies šos 
savus uzskatus paust un saskaņā ar tiem arī rīkoties. Pieņemu 
domu, ka šo iemeslu dēļ varu būt kādam nevēlama. Un pieņemu 
apstākli, ka pastāv iespēja atbrīvoties no nevēlamiem 
darbiniekiem. Man tikai gribētos, ka mūsu lasītāji nepieņemtu to 
kā dzīves normu un no šīs optimizācijas veikšanas gūtu mācību 
dzīvot paklausīgi.  

Iešu tālāk ar labi un apzinīgi padarīta darba izjūtu, jo 
avīzi vienmēr esmu veidojusi novada iedzīvotājiem, daloties ar 
viņiem gan labajās, interesantajās lietās, gan pievēršot 
uzmanību vaļībām un pārkāpumiem.  

Cilvēkam var censties atņemt  mājas, darbu, 
draugus, bet atņemt pašcieņu nav iespējams.  

Patiesā cieņā, 
Novada domes informatīvā izdevuma galvenā redaktore  

MARITA HORNA 
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SPĒKA DIENA 
15. septembrī notika Vislatvijas Spēka diena ,kuru organizēja Valsts akciju 

sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš" sadarbībā ar Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrību. 
Viens no sešdesmit posmiem notika Pāvilostas stadionā. Sacensību dalībnieki devās 
pie vingrošanas stieņa un veica pievilkšanās vingrinājumus.  

       
 
 
 
 
Paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās sportiskajā aktivitātē. 

ALDIS BARSUKOVS 

Nīcas uzņēmēji pieredzes 
braucienā viesojās 

Pāvilostā 

 
21. septembrī Nīcas novada tūrisma uzņēmēji 

devās ikgadējā tūrisma sezonas noslēguma pasākumā - 
pieredzes apmaiņas braucienā - šogad izvēloties 
apmeklēt Pāvilostu un novadu.  Dienas gaitā uzņēmēji 
devās izbraucienā ar Pāvilostas koka laivām, apskatīja 
jahtu piestātnes Steķis jauno servisa māju, apmeklēja 
Pāvilostas novadpētniecības muzeju, laivu māju  un 
apskatīja pastmarku kolekciju, iepazinās ar naktsmītnēm 
„Jūras sāga”  un „Zvilnis”, piedalījās Dzintara Zamariša 
kūpināto zivju degustācijā un noslēgumā iepazina kempinga 
„Ievlejas” piedāvājumu – maizes ceptuvi, senlietu krātuvi un 
kempingu. Paldies, Pāvilostas novada uzņēmējiem par 
jauko uzņemšanu! 

Pāvilostas novada TIC vadītāja MAIRITA TUMPELE 
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Ar š.g.1.oktobri Pāvilostas pilsētas 
kultūras  namā jauno sezonu 
uzsāk pašdarbības kolektīvi 

1. Bērnu dramatiskais kolektīvs – pirmdienās plkst.17:00 
(mēģinājumi k/n) 

2. Amatierteātris - pirmdienās plkst.19:00 (mēģinājumi k/n) 
3. Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”- 1.klase – 

piektdienās  plkst.13:00 (mēģinājumi PII „Dzintariņš”) 
4. Bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”- 3.-4.klase – 

otrdienās  plkst.14:30 (mēģinājumi PII „Dzintariņš”) 
5. Interešu pulciņš- otrdienās plkst.17:00 (mēģinājumi k/n) 
6. 1.- 2. klašu tautisko deju kolektīvs otrdienās plkst.17:30, 

ceturtdienās plkst.17:30 (mēģinājumi k/n) 
7. 3.- 4. klašu tautisko deju kolektīvs otrdienās plkst.18:10, 

ceturtdienās plkst.18:10 (mēģinājumi k/n) 
8. 5.- 9. klašu tautisko deju kolektīvs otrdienās plkst.19:00, 

ceturtdienās plkst.19:00 (mēģinājumi k/n) 
9. Jauniešu tautisko deju kolektīvs - svētdienās plkst.16:00 

(mēģinājumi k/n) 
10. Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs- svētdienās 

plkst.18:00 (mēģinājumi k/n) 
11. Sieviešu koris–otrdienās plkst.19:00 (mēģinājumi 

mūzikas skolā), aicinām pievienoties arī jaunus 
dalībniekus! 

 
Piedāvājums tautisko deju kolektīva dalībnieku 
vecākiem!!! 
 Iespēja iegādāties pastalas deju kolektīvu dalībniekiem 
par izgatavotāja cenām. Ar pasūtījumu griezties pie 
Pāvilostas pilsētas k/n deju kolektīva vadītājas Daigas 
Cābeles vai zvanot pa tālr.Nr.26398943. 
 

VINGRO AR PRIEKU 
1.oktobrī  Pāvilostas Veselības centrā uz pirmo nodarbību pulcējās 

sievietes, kas vēlas vingrot, tā uzlabojot savu pašsajūtu un veselību. Vingrošanas 
nodarbības vada Rasma Norveža pēc fizioterapeites izstrādātas programmas. 
Atsaucība ir liela. Uz pirmo nodarbību bija ieradušās  17 vingrotājas. Saprotot, ka 
visas vienlaicīgi darboties nevar, jo telpa ir par mazu un slodze katrai vecuma grupai ir 
savādāka,  turpmāk vingrotājas tiks dalītas pa grupām.  

 
Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās.  
Vingrotājas vecumā no 60 gadiem…  vingros no 16.40, pārējās no 

17.10  
Nodarbību vadītāja R.Norveža saka paldies visām pāvilostniecēm, kuras 

izrādījušas interesi un izvēlējušās apmeklēt nodarbības, tā pierādot, ka veselības 
vingrošana ir vajadzīga.  Ceļš līdz tam bijis turpat trīs gadu garumā. Noskatījām 
neizmantoto telpu  Pāvilostas Veselības centra otrajā stāvā, ko novada domes 
priekšsēdētājs  atļāva izmantot nodarbību organizēšanai.  Bija vajadzīgs inventārs. 
Projektu par vingrošanas rīku iegādi un programmas izstrādi iesniedzām jau 
2012.gada domes projektu konkursā un neguvām atbalstu.  Tad vairākkārt  rakstījām 
iesniegumus domei, saņēmām cerīgus apsolījumus. 2013.gada projektu konkursā 
pašvaldība atbalstīja mūsu projektu ar Ls 70 vingrošanas programmas izstrādei. Atkal 
lūdzām finansējumu pašvaldībai, kura mums piešķīra Ls 264, par kuriem 
iegādājāmies vingrošanas piederumus. Paldies domes izpilddirektoram Alfrēdam  
Magonem par morālo atbalstu un ieinteresētību, paldies pašvaldībai par 
kokmateriāliem, SIA Āķagals galdniecībai un personīgi Uldim Bērzniekam par 
izgatavotajiem soliem, paldies Rasmai Norvežai par to darbu, ko viņa līdz šim 
ieguldījusi, lai vingrošanas nodarbības notiktu, un vēlu izturību arī turpmāk.  

MARITA HORNA 
 
 

P
irm

ā 
vi

ng
ro

ša
na

s 
no

da
rb

īb
a.

  

F
ot

o:
 M

ar
ita

 H
or

na
.  

 

Vīriešiem trīsdesmit dalībnieku konkurencē 
uzvarēja Janeks Kozincevs, pievelkoties 

astoņpadsmit reizes. Foto: Aldis Barsukovs. 

Sievietēm sešu dalībnieču 
konkurencē uzvarēja Solveiga 

Ansone, pievelkoties septiņas reizes. 
Foto: Aldis Barsukovs. 

 

http://www.ikskile.lv/79-joomla/kultura/1535-tinuzu-tautas-nama-savu-darbu-atsak-pasdarbibas-kolektivi-un-interesu-pulcini
http://www.ikskile.lv/79-joomla/kultura/1535-tinuzu-tautas-nama-savu-darbu-atsak-pasdarbibas-kolektivi-un-interesu-pulcini
http://www.ikskile.lv/79-joomla/kultura/1535-tinuzu-tautas-nama-savu-darbu-atsak-pasdarbibas-kolektivi-un-interesu-pulcini
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SATIKŠANĀS BĒRNU, JAUNIEŠU 
ŽŪRIJAS DALĪBNIEKIEM 

 
    Jau 12 gadus Latvijas bibliotēkās ir lasīt veicināšanas programma 
Bērnu, jauniešu žūrija, tajā iesaistās arī Pāvilostas bibliotēkas darbinieces. 

   Turpinājums 19.lpp.  

 
 

OLIMPISKĀ DIENA 
PĀVILOSTĀ 

27. septembrī visā Latvijā norisinājās Olimpiskā 
diena, kuras devīze – „Esam sportiska ģimene”.  Visā 
valstī pasākuma dalībnieku skaits sasniedza vairāk nekā 
87 tūkstošus. Šogad pasākumā piedalījās arī Pāvilostas 
vidusskolas skolēni. Gandrīz katru no skolām apciemoja 
kāds no pazīstamiem Latvijas sportistiem, kurš bijis arī 
Olimpiskajās spēlēs. Mūsu skolas Olimpiskais vēstnesis 
bija pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs, kurš, 
tiekoties ar skolēniem, stāstīja par saviem sasniegumiem 
Latvijā un ārpus tās, kā arī dalījās savos iespaidos par 
Olimpiskajām spēlēm.  

 
A.Somoilovs dala autogrāfus skolēniem.  Foto no www.rekurzeme.lv. 

 
Viena no Samoilova atziņām bija - lai gūtu 

panākumus sportā, ir jāvelta liels laiks treniņiem, uzturam ir 
jābūt veselīgam, arī izglītība ir svarīga. Uzdodot jautājumu, 
kas ir viņa talismans, sportists smejoties atbildēja - mati! 

 Pēc skolēnu sarunas ar volejbolistu visi devās uz 
sporta halli. Tajā tika ienests karogs, tad atskanēja sporta 
himna un plkst. 9:00 -  kopīgā vingrošana, kuru vadīja skolēni 
Kristaps Klaks un Renards Rolmanis. Vingrošanā piebiedrojās 
arī Aleksandrs. Pēc tam sporta skolotāja  Zinta Vīguļa vadībā 
skolēniem bija jāsacenšas starp klasēm dažādās stafetēs. Kā 
mazo, tā arī lielo skolēnu acīs bija redzams gribasspēks 
uzvarēt, bet par zaudējumu arī netika pārdzīvots. Tikmēr 
A.Samoilovs fotografējās un sniedza parakstus, kurus viņam 
lūdza gandrīz katrs skolēns. Pēc stafetēm norisinājās strītbols 
starp 5.-8 un 9.-12. klašu grupām.  

Apbalvošanas laikā pasniedza  diplomus mazāko 
klašu skolēniem par piedalīšanos zīmējuma konkursā un 5.-
12. klašu skolēniem par piedalīšanos domrakstu konkursā, 
kuru tēma bija - „Esam sportiska ģimene”.  Labākie no tiem  
tika sūtīti tālāk uz Rīgu.  

Sporta sacensībās  5-8. klašu grupā 1.vietu 
ieguva 7. klase un 9.-12 klašu grupā uzvaru guva 10. 
klase.  

13. oktobrī  14 skolēni kopā ar skolotājiem dosies 
uz Rīgu, uz hokeja spēli. Šīs biļetes tika piešķirtas saistībā ar 
Olimpisko dienu. A.Samoilovs, kurš hokeja spēli nevarēs 
apmeklēt, jo būs jau devies uz ārzemēm, savu biļeti 
uzdāvināja skolēnam Gustam Brūklim, jo viņš bija ļoti 
uzmanīgi klausījies sportista stāstījumā.  

Olimpiskās dienas pasākums mūsu skolā parādīja, 
ka mēs esam viena liela sportiska ģimene! 

Pāvilostas vidusskolas 11.klases skolniece  
TERĒZE CĀBELE 

 

 

 

Arī septembrī turpinās aktivitātes  
“Jauniešu istabā” Pāvilostā 

 
 

Daļa jauniešu jau pieraduši, ka var uzturēties, darboties un atpūsties 
biedrības telpās. Tiek skatīti foto un videomateriāli no jau realizētiem projektiem, 
filmas. 

Pakāpeniski tiek turpināta biedrības dienasgrāmatas veidošana un 
materiālu sagatavošana vietējiem medijiem. Tiek apspriestas turpmākās aktivitātes, 
darba plāns, apzinātas jauniešu intereses. 

Tā kā projekta mērķa grupa ir  Pāvilostas novada jaunieši, brīvprātīgie, 
biedrības biedri, citas NVO, esiet atsaucīgi! Aicinām izrādīt interesi arī skolu 
beigušos jauniešus visā novadā.  

Ikviens ir resurss, ikvienam ir ko teikt, ikviens ir īpašs! 
Aktuālo info var skatīt  www.nila.lv , www.pavilosta.lv 

 
 

Biedrības “ No idejas līdz attīstībai” vadītāja INTA VĪGANTE 
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http://www.rekurzeme.lv/
http://www.nila.lv/
http://www.pavilosta.lv/


 

KOPĪGI VEIDOSIM TAUTAS 
GRĀMATU PLAUKTU! 

Aicinām novada iedzīvotājus līdz 1.novembrim atbalstīt un 
piedalīties akcijā "Tautas grāmatu plaukts”! 

Akcijas "Tautas grāmatu plaukts"  mērķis ir dot iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils satura 
veidošanā, dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, lai to 
kopā ar dāvinātāja ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki šodien un arī 
nākamajās paaudzēs. 

“Tautas grāmatu plaukts” tiks izvietots Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā un sliesies piecstāvu mājas augstumā. 
“Tautas grāmatu plaukta” apjoms ir pāris desmiti tūkstoši grāmatu. 
Akcijas rezultātā tiks ne vien piepildīts „Tautas grāmatu plaukts”, bet 
noskaidrota arī nācijas mīļākā grāmata un autors. 

Grāmatas tiks gaidītas visās Latvijas bibliotēkās līdz 
1.novembrim.  

2014. gada 18. janvārī akcijā sadāvinātās grāmatas 
„Grāmatu draugu ķēdē” ceļos no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
vecās ēkas uz jauno, simboliski aizsākot bibliotēkas piepildīšanu ar 
iedzīvotāju veidotu saturu. 

Katrs akcijas dalībnieks drīkst ziedot tikai vienu grāmatu. 
Grāmatas titullapā dāvinātājam jāieraksta vēlējums/personisks stāsts, 
kas saistās ar šo grāmatu. 

Interneta vietnē www.tautasgramatuplaukts.lv iespējams 
iepazīties ar dāvināto grāmatu nosaukumiem, autoriem, tautas grāmatu 
lasīšanas kanonu un citām ar akciju saistītām aktualitātēm. 

KĀ PIEDALĪTIES? 
 1) Izvēlies īpašu grāmatu, ko dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 
2) Ieraksti grāmatas titullapā velējumu vai personisku stāstu, kas tev 
saistās ar šo grāmatu 
3) Dodies uz tuvāko bibliotēku (līdz 1. novembrim) 
4) Aizpildi dāvinājuma veidlapu 
5) Veidlapu kopā ar grāmatu nodod bibliotekāram 
6) Saņem grāmatzīmi kā apliecinājumu par dalību akcijā 
7) Paldies! Viss paveikts!  

Sīkāka informācija tuvākajā bibliotēkā! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIRITA VĪTOLA 

 

KĀ KLĀJAS PAULAI? 
Pirms trīs gadiem trīs biedrības -  „Bērnība azotē”, 

„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” un „No idejas līdz 
attīstībai” rīkoja labdarības akciju, lai savāktu līdzekļus mazās 
pāvilostnieces Paulas Arājas ārstēšanai.  Vīruss, ar ko Paulas 
mamma izslimoja piektajā grūtniecības mēnesī, bija ietekmējis vēl 
nedzimušo bērnu un Paula piedzima ar vispārējiem attīstības 
traucējumiem.  

Toreiz akcijā iesaistījās ļaudis visā Pāvilostas novadā un 
saziedoja turpat Ls 700,  kas kaut nedaudz palīdzēja un atbalstīja  
vecākus cerībā, ka viņu bērns reiz staigās un runās. Kā šobrīd klājas 
piecgadīgajai Paulai, vaicāju viņas vecākiem.  Lūk, ko viņi pastāstīja:  

„Šā gada augustā Minhenes ortopēdiskajā klīnikā Paulai 
tika veikta kreisās gūžas operācija. Operācija bija gara un grūta. Pēc 
tās Paula 3 diennaktis bija intensīvās terapijas nodaļā. Nācās pārliet  
asinis, tas deva tūlītēju rezultātu un Pauliņa atguvās. Šobrīd esam 
mājās un turpinās atlabšanas periods. Paula atrodas ģipšos un tur 
būs līdz novembrim. 2x dienā Pauliņa jāizņem no ģipšiem un 
jāapsēdina, jāvingrina. Jau tagad redzami uzlabojumi - var apsēsties 
taisnu muguru, kājiņas ir saliektas celīšos, nevis taisnas kā iepriekš. 
Pauliņa iemācās daudz jaunas lietas, un pati par to ļoti lepojas! 

Ir daudz, daudz labāk - pateicoties visiem jums, kuri 
ziedoja naudu, lai operāciju varētu veikt. Pēc gada mums klīnikā ir 
jāatgriežas. Tad tiks izņemtas šajā operācijā saliktās plāksnes un 
skrūves. 

Vēlamies pateikties visiem, kuri ziedoja naudu Paulas 
operācijai! Arī tūkstošiem labo domu, ko sūtījāt, mums ļoti palīdzēja! 
Vēlreiz no sirds paldies visiem, kuri  bija, ir un būs kopā ar mums!  

Ar pateicību sirdī Paulas vecāki - Zane un Artis.” 
MARITA HORNA 

 

 
Muzejs atbilst akreditācijas 

prasībām  
4. septembrī Kultūras ministrijā  Latvijas Muzeju padomes 

sēdē Pāvilostas novadpētniecības muzejs akreditēts uz 
turpmākajiem pieciem gadiem. 

Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, 
kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku līdz 5 gadiem var tikt 
piešķirts valsts atzīts jeb akreditēts muzeja statuss. Akreditācija 
nozīmē to, ka muzejs atbilst pieņemtajiem standartiem muzeja 
pārvaldībā, krājuma saglabāšanā un pakalpojumu sniegšanā, kā arī 
to, ka muzejam ir tiesības saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos 
līdzekļus nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai, kā 
arī attiecīgi valsts vai pašvaldību finansējumu muzeja pamatfunkciju 
veikšanas nodrošināšanai. 

Akreditācijas komisija-  4  pārstāvji no Kultūras ministrijas, 
iepazīstoties ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja iesniegtajiem 
materiāliem un apmeklējot muzeju 11. jūnijā, skrupulozi pārbaudīja 
muzeja darbības atbilstību Muzeja likumam un Ministru kabineta 
noteikumiem. Komisija atzina, ka pēdējo gadu laikā ievērojami 
uzlabojusies muzeja infrastruktūra, kā arī sasniegumi krājuma un 
komunikāciju darbā pārliecina, ka muzejs strādā profesionāli un spēj 
īstenot nosprausto darbības stratēģiju. Komisija iesaka, vērst 
Pāvilostas novada pašvaldības uzmanību uz to,  ka nepieciešams 
palielināt muzeja krājuma glabātājas darba slodzi. 

Muzeja padome izsaka pateicību Pāvilostas 
novadpētniecības muzejam un Pāvilostas novada domei par darbu, 
kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši 
Latvijas Republikas Muzeja likumam.  

Saku sirsnīgu paldies savām meitenēm Larisai, Kristīnei, 
Sandrai – darba kolēģēm, jo viens cilvēks paveic daudz darba, taču 
ir skaidrs, lai kvalitatīvi izpildītu kādu uzdevumu, vieglāk ir strādāt 
komandā. Komandas darbs = Viens par visiem, visi par vienu. 

 Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
 
 
 
 

 15.oktobrī plkst. 10.00 Pāvilostas bibliotēkā  tikšanās ar 

bērnu dzejnieci Ivetu Skapsti no Ventspils un 

muzikālo priekšnesumu sniegs PII ”Dzintariņš” mazie dziedātāji ar 
muzikālo audzinātāju Aiju Gertsoni. 
 

 17.oktobrī plkst. 13.00 Pāvilostas bibliotēkā tikšanās ar 

dzejnieci, rakstnieci Andru Manfeldi 

(Liepāja). 

 

Turpinājums no 18. lpp. 

Lai piesaistītu žūrijas dalībniekus ir jādomā par interesantām 
izklaidēm, aktivitātēm un izzinošiem pasākumiem. Eksperti 6.septembrī 
 bija sanākuši kopā, lai satiktu savus domubiedrus un jautri pavadītu 
laiku ar nakšņošanu bibliotēkas telpās. Vakara garumā spēlējām 
dažādas spēles un ļoti patika piedalīties Popielā. 

Īpašs paldies par garšīgo vakariņu zupu Kristīnei Skudrai! 
Paldies Aijai Gertsonei, Egijai Gruntmanei, Elīnai Hornai, bērnu 

vecākiem, kuri uzticēja mums savus bērnus. 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 
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Daudz laimes  
95.dzimšanas  
dienā-Latvija! 
 

Novembris- gada tumšākais mēnesis, kad baltā 
sniega sega vēl tā īsti nav apsegusi laukus un mežus. 
Novembrī  mēs svinam Lāčplēša dienu un mūsu Latvijas 
valstisko piedzimšanu- nu jau 95 reizi. Novembris ir arī 
atceres un apceres laiks. Vakari paliek tumšāki, un mēs 
biežāk iededzam sveces. Tās izgaismo gada tumšāko laiku, 
rada siltumu un drošības sajūtu. Liesmiņas atspīd cilvēku 
acīs un cilvēki atceras, piemin un ar pacilātību raugās uz 
gaismu, kas plūst cauri Latvijas sirdij. Valsts svētki atgādina 
to, ka mums ir, ar ko lepoties! K.Skalbe ir teicis: ,,Latvija jau 
ir tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik 
skaista un dižena būs Latvija!” 
15.novembrī plkst.19.00 Vērgales kultūras namā notiks 

Latvijas 95.dzimšanas dienai 

veltīts pasākums.  

Godināsim mūsu cilvēkus, ar kuriem mēs lepojamies. 
Palūkosimies, cik skaistā zemē mēs dzīvojam! Koncertā 
sirds dziesmas Latvijai un mums dziedās grupa 

,,Apvedceļš’’, kas spēlēs arī svētku ballē. 

Galdiņu rezervēšana līdz 11.novembrim pie Velgas (tel. 
29189223).Dalības maksa ballē Ls 2,50 (EUR 3,56) 

Atcerēsimies, ka latviešu tautas patriotisms 
izpaužas arī sarkanbaltsarkano karogu izliekot pie savas 
mājas 18.novembrī. Būsim vienoti  un esiet laipni gaidīti 
15.novembra pasākumā Vērgales kultūras namā . Kultūras 
nama vadītāja Velga 

 

 

VĒRGALĒ LĀČPLĒŠA DIENAI 
VELTĪTS KONCERTS 

7.novembrī plkst.14.00 Vērgales kultūras namā 
uz koncertu ielūdz  

NBS bigbenda orķestris. 

Laipni gaidīti un ielūgti Vērgales pagasta un visa 
novada iedzīvotāji!  

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 
 

Aicinājums uz Liepājas teātra izrādi!  
8.decembrī plkst.18.00, 

tiek organizēts brauciens uz 

Liepājas teātra izrādi „PIAFA”. 

Biļetes cena Ls 5,00 ( EUR 7,11) plus ceļš.  
Pieteikties pie Velgas līdz 15.novembrim, tel.29189223. 
 

 

TAUTAS FRONTES  
ATCERES PASĀKUMS 

 
16.septembrī Pāvilostas novadpētniecības muzejā notika 

pasākums, kas bija veltīts Tautas frontes 25 gadadienai. Tajā piedalījās un 
savās atmiņās par Atmodas laiku dalījās Pāvilostas Tautas frontes vadītāji 
un aktīvisti – Edīte Biģele, Gunta Raibarte, Alberts Ādams Urna un Haralds 
Lukševics, muzeja vadītāja Irina Kurčanova, kā arī viesi no Liepājas – 
rakstnieki Ēriks Kūlis, Sandra Vensko, Agnese Matisone.  

Pāvilostas vidusskolas skolēniem, kuri  bija ieradušies uz pasākumu, 
tā bija laba un interesanta vēstures stunda.  Sarīkojuma  sākumā, kājās stāvot, 
visi noklausījās ierakstā Ievas Akurāteres dziedāto dziesmu „Lūgšana”.  

Tad viesi no Liepājas  pastāstīja par piedzīvoto Atmodas laikā, savās 
atmiņās par Tautas frontes darbību mūspusē dalījās pāvilostnieki. Haralds 
Lukševics un Gunta Raibarte vadīja A/S „Kursa” Tautas frontes nodaļu  un 
visaktīvāko darbību izvērsa, aicinot iedzīvotājus piedalīties 1991.gada janvāra 
Barikāžu cīņās. Edīte Biģele un Ādams Alberts Urna uzņēmās  otrās Tautas 
frontes nodaļas vadību Pāvilostā. Savas darbības laikā viņi piedalījās akcijā „Par 
tīru Baltijas jūru”, uzvilka pirmo Neatkarības laika sarkanbaltsarkano karogu virs 
tagadējās domes (toreiz pasta ēkas) uzstādīja piemiņas akmeni  skolotājam, 
sabiedriskam darbiniekam, Triju zvaigžņu ordeņa kavalierim  Ernestam 
Šneideram, laukumā, kas tagad nosaukts skolotāja vārdā, uzstādīja Baltos 
piemiņas krustus Otrā  Pasaules kara upuru atdusas vietās Upesmuižā un 
Zaļkalna mežā, kopā ar tautfrontiešiem  no A/S „Kursa” piedalījās akcijā Baltijas 
ceļš 1989.g. 23.augustā un Vislatvijas protesta Manifestācijā 1991.g. 13.janvārī, 
11. Novembra krastmalā Rīgā. Tautfrontietis H.Lukševics  muzejam  nodeva 
saglabāto Tautas frontes dokumentāciju.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savās atmiņās dalās tautfrontietis  Haralds Lukševics. Foto: Marita Horna. 

 

Galvenā pasākuma atziņa – Tautas frontei noslēguma nav, jo  iegūtā 
brīvība ir trausla, un tā jāsargā ik dienas. 

Pasākums notika projekta „Piecas radošas personības laikposmā no 
1988 – 1999” ietvaros. Projekts paredz stāstīt jauniešu auditorijām par radošo 
personību, konkrēti, Egona Līva, Vinifreda Krauča, Olafa Gūtmaņa, Ērika Kūļa, 
Modra Zihmaņa lomu un nozīmīgo devumu  Atmodas laikā. Projekta ietvaros 
plānots uzklausīt un pierakstīt arī stāstus par mūsu sarkanbaltsarkanā karoga 
slēpšanu un uzdrīkstēšanos to lietot padomju laikā. Ja kādam ģimenē ir bijis 
interesants notikums saistīts ar mūsu valsts neatkarības simbolu – karogu, tad 
lūgums savus stāstus iesūtīt, rakstot uz e-pasta adresi 
ruslansabgunovs@inbox.lv.  

Projekta vadītāja S.Vensko norādīja: „Būsim izdarījuši maksimālo, ko 
varējām, ja ar šo projektu izdosies jauniešus piesaistīt domām par brīvību”. 

 
MARITA HORNA 

 
 
 

 

mailto:ruslansabgunovs@inbox.lv
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13.septembrī pirmo reizi 
Pāvilostas bibliotēkas lasītāji apmeklēja 
pasākumu Vērgales bibliotēkā. Uz tikšanos 
savus lasītājus aicināja rakstniece Inguna 
Bauere. Jāpiebilst, ka rakstnieces bērnības 
takas ir Vērgalē, tāpēc arī lasītāji čakli 
apmeklēja šo pasākumu. 

Pasākuma dalībnieki ar lielu interesi 
klausījās rakstnieces stāstījumā par savu 
grāmatu tapšanu un raisīja uz diskusiju, 
muzikālo priekšnesumu sniedza vērgalniece  
Nora Kurme.  

Paldies, kolēģēm par jauko, sirsnīgo 
pasākumu!  

  MAIRITA VĪTOLA 
 

20.septembrī Saraiķos tika atklāta privāta ekspozīcija - „KURZEMES ZVEJNIEKA 
SĒTA”, kuras idejas autori un īstenotāji ir Ilma un Ignāts RUDUŠI – „Zariņu” mājas 
saimnieki.  

Ekspozīcija ir izvietota Ilmas Rudušas tēva Ernesta RAČA būvētajā šķūnī. Ārpusē 
novietota veca zvejas laiva, kuru būvējis saimnieces tēvs, bet šķūņa lejas stāvā izvilkta laivas lielā 
bura, zvejas tīkli un citi ar zvejniecību un ne tikai ar to saistīti seni priekšmeti. Šķūņa augšējā stāvā 
ir izremontēta telpa, kur izvietoti koka eksponāti - abras, karotes, vērpjamie ratiņi u.c..  

Šeit būs tā sauktā sievas un vīra puse – tas ir ko darīja sieviete un ko vīrietis. 
Ekspozīcijas iekārtošana tika uzticēta interjeristam un Ogres Mākslas skolas direktoram Pēterim 
Aulmanim. 

 „Kurzemes zvejnieka sētas” izveidē jau ieguldīts milzīgs darbs, taču saimnieki saka, ka 
daudz kas vēl tikai būs. Vēl ir daudz ieceru un jāizvieto vēl neizliktās senās lietas, kuras gadu 
gadiem glabājušās bēniņos.   

VITA BRAŽE  
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Jauka, rudenīga diena kā tam rudenī pienākas, 

brīnišķīgi, smaidoši cilvēki ar jaukām dziesmām un vijīgām 
dejām piepildīja Vērgales kultūras nama zāli 5.oktobrī. 
Rudens noskaņu papildināja ansambļa izveidotā nelielā 
rudens ražas izstāde. 

Senioru ansamblis „Vakarvējš” bija ielūdzis savus 
dziesmu un deju draugus. Kopējo koncertu ansamblis iesāka ar 
tautas dziesmu, kas bija izveidota par popūriju, dziedot par to, kā 
ansambļi atbraukuši līdz Vērgalei un tie bija: „Vakarvējš” no 
Vilces, „Uzmet garu!” no Aizputes, „Priekā!” no Cīravas, 
„Kurzemīte” un „L.A.I.M.A.” no Liepājas, „Tev” no Grobiņas un 
deju grupa „Vakarvējš” no Vircavas.  

Svētkus atklāja ansambļa vadītāja Līvija Jansone, viņai 
piebiedrojās kultūras nama vadītāja Velga Freimane, un visus mīļi 
sveica Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups.  

Koncertu vadīja ansambļa dziedātājs Jānis Petrovics. 
Dziesmas mijās ar dejām un jaukiem iestarpinājuma brīžiem. 
Koncertu noslēdza latviešu rudens himna „Nāk rudens izgreznot 
Latviju”, kad, kājās stāvot, dziedāja pilnīgi visi.  

Pēc koncerta sekoja kopbildes izveidošana pie Vērgales 
pamatskolas un tad Vērgales muzeja vadītājas Mirdzas Sīpolas 
vadībā skolas zālē visi apmeklēja grafiķa Valda Gūtmaņa gleznu 
izstādi. Redzētais izraisīja sajūsmu, par to liecināja ieraksti viesu 
grāmatā.  

Saviesīgajā daļā muzikants Vilnis gādāja par atraktīvām 
dejām. Vircavas deju ansamblis starpbrīžos sniedza vēl papildus 
priekšnesumus, un viņu piemēram sekoja arī dziedošās meitenes 
no Liepājas „L.A.I.M.A.”.  
 

 
Senioru ansambļi pie Vērgales pamatskolas. Foto Vita Braže. 

 

Paldies ansamblim „Vakarvējš” un tā vadītājai Līvijai par šī pasākuma 
noorganizēšanu, īpašs paldies dalībniecei Irēnai Ozolai par ielūgumu, 
pateicības rakstu, afišu un galda karšu izgatavošanu.  

Vai pasākumā runāja par veselību? Nē! Vai runāja par politiku? Nē! 
Seniori dziedāja un dejoja par prieku sev un par prieku citiem. Un viņiem 
izdevās! Labu veselību visiem vēlot (nepateiksi, ka dejotājai no Vircavas ir 84 
gadi!) un uz atkal tikšanos Vērgalē un citur novēl -   

VITA UN VELGA 

 

Senioru „Zelta rudens Vērgalē!” 
 

Tikšanā ar rakstnieci Ingunu Baueri 
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EKSPOZĪCIJAS ATKLĀŠANA SARAIĶOS 
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Olimpiskā diena Vērgales pamatskolā 

Ar vingrojumu programmu mūzikas pavadībā 27.septembra rītā iesākās Olimpiskā diena Vērgales pamatskolā. 

 
 
Skolas direktors Gints Juriks skolēniem, skolotājiem un skatītājiem izdalīja LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS dāvātās hanteles 

(kartona), kuras tika simboliski lietotas vingrojumu programmas laikā. Soļus un vingrojumus skolēniem iepriekš sporta stundās palīdzēja sagatavot 
sporta skolotājs Einārs Vārsbergs.  

Pēc kārtīgas izkustēšanās jeb rīta rosmes skolēni un skolotāji devās pārgājienā gar Ziemupes jūrmalu, lai vēlāk tiktos viesu namā „Laikas”, 
kur savukārt turpinātu dažādas sportiskas aktivitātes un pie ugunskura baudītu siltu tēju.  

VITA BRAŽE 
 

Vērgales pamatskolai 185! 
ATCERIES Vita Vīksna 
Brīdi paliksim klusu,  
Lai dzirdam, ko sacīt grib ceļi,  
Kas, pirmoreiz veda uz skolu. 
Atceries:  
Solītis sīks,  
Un soma šķiet smaga,  
Bet māmiņa soļo tev blakus un smaida,  
Un plauksta viņai tik silta kā vasara.  

Atceries:  
Dzeltenās lapas zem kājām  
Čukstēja pasaku,  
To – no vismīļākās bilžu grāmatas.  
Vēlāk uz taciņas sasniga sniegi  
Pārslām tik baltām un tīrām kā bērnības sapņi.  
Atceries?  

Bērzs takas malā bij maziņš,  
Bet tagad met lapotne ēnu  
Un zari  
Nevairās vētru.  
Kad tu izaugsi, bērzs?  
Māte vaicā tāpat:  
„Kad izaugsi?”  

Gadi,  
Kas deva jums spārnus?  
Aizlidojāt  
Kā bezdelīgas gar logu. 

Vērgales pamatskolas vēsture 
Laika posmā no 1922.gada līdz 1959.gadam par 

skolas direktoru strādā Edvards Celms (37 gadus), Jānis 
Alberiņš, Līne Mača, Doroteja Kambala, Vladislavs Capāns, 
Tālivaldis Dermanis, Rasma Rača. Par mācību pārzini kopš 
1950.gada strādā Voldemārs Kancāns. Šajā laikā skolu 
beiguši 345 absolventi.  

No 1960.gada līdz 1979.gadam skolā par 
direktoriem strādā Vera Sīkle, Gunārs Rozenbergs, Rūta 
Trinīte – Rūdolfa, Francis Norkuss, Arno Šneiders. 
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Ir vairāki mācību pārziņi – Voldemārs Kancāns, Velta Šneidere, Ārija 
Šneidere, Mirdza Sīpola. Par pionieru vadītāju 1974.gadā sāka strādāt Daina 
Magone. Par skolas īpašiem pasākumiem kļuva konkursi „Saturieties, meitenes!” un 
„Saturieties, zēni!”. Reizi gadā, tuvojoties pavasarim, notika karnevāls, arī ierindas 
skates un pionieru sanāksmes. Aģitbrigāžu skates bija tā laika obligāti pasākumi, 
kas beigu beigās izvērtās par interesantiem notikumiem.  

60.gadu vidū un 70.gadu sākumā par skolotājiem sāk strādāt Rihards 
Zeniņš, Ārija Poriņa, Rozālija Rimkus, Haralds Beķeris, Dzintra Zvirbule, Mudra 
Šneidere, Vera Krūmiņa, Lidija Gaitniece, Inese Renķe, Daina Magone, Ojārs Drulle 
u.c.  

Skolai īpaši nozīmīgs ir 1975.gads, kad aizsākas skolēnu un skolotāju 
sadraudzība ar Tārgales pamatskolu. Tās ir kopējas ekskursijas, pieredzes 
apmaiņa, skolotāju balles līdz rīta gaismai.  

No 1951.gada par skolotāju Vērgalē sāk strādāt Ārija Šneidere. No 1974. 
– 1988.gadam Ārija Šneidere ir skolas direktore. Šajā laikā liela uzmanība tiek 
pievērsta kabinetu sistēmas izveidei, skolas apkārtnes labiekārtošanai. Obligāts bija 
darbs skolas mācību un izmēģinājumu lauciņā, tāpat vasaras darbs kolhozā.  
Vērgales pamatskolā strādā šīs skolas absolventes Iveta Vanaga, Gunta Limberga, 
Ivita Meļķe, Inese Renķe, Vija Jegoruškina.   

No 1980. līdz 1999.gadam skolā par direktoriem strādā Arija Šneidere, 
Mirdza Sīpola, Ēriks Kudums, Ilze Regute. Par direktora vietnieci strādā Mirdza 
Sīpola, vienu gadu Ojārs Drulle. Kopš 1995./1996.macību gada par direktora 
vietnieci strādā Anda Blūmane. Šajā laikā skolu beiguši 359 absolventi  

No 1993.gada līdz 2004.gadam par skolas direktori strādā Ilze Regute. 
Deviņdesmito gadu beigās skolēnu skaita ziņā skola ir lielākā tās pastāvēšanas 
vēsturē. Ir paralēlklases. Skolā darbojas dažādu interešu izglītības pulciņi – 
mazpulki, ģitāras pulciņš, folkloras kopa, kori, ansambļi, tautiskās dejas u.c.  

2003.gadā tiek izdots dzejoļu krājums „Dvēseles dziesma”. Skolēnu 
dzejoļi tiek publicēti arī krājumā „Sirdsdomas”.  

2003./2004. mācību gadā par direktoru sāk strādāt Gints Juriks. Šajā laikā 
notiek lieli remonti klašu telpās, skolas ēdnīcā, skolai tiek nomainīts jumts un logi. 
Skolā kļūst populārs volejbols, to spēlē gan lieli, gan mazi.  

2009.gadā notiek novadu reforma. Sāk veidoties jauna sadarbība ar 
Pāvilostas vidusskolu, Alsungas vidusskolu, Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skolu. 
Ikdienā ir laba sadarbība ar Vērgales PII „Kastanītis” kolektīvu. 

21.septembrī Vērgalē tika atzīmēta Vērgales pamatskolas 185 gadu 
jubileja. Mīļas un jaukas atkalredzēšanās, jaukas atmiņas un tikšanās ar 
draugiem – tādas un vēl citādas pozitīvas emocijas virmoja visapkārt šajā 
dienā. Svinīgais pasākums tika atklāts ar dziesmu „Skaista, skaista tēvu zeme” un 
direktora vietnieces Andas Blūmanes uzrunu, bet pasākumu vadīja Vērgales 
pamatskolas skolēni – Maiga Meļķe un Reinis Trofimovs. 

Turpinājums 23.lpp. 
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Turpinājums no 22. lpp. 

Pirmā skola Vērgalē tika atvērta 1828.gadā, bet Vērgales muižas 
pilī tā darbojas kopš 1922.gada 26.oktobra. Šajā laika periodā notikuši 89 
izlaidumi, strādājuši 16 direktori, bet skolu absolvējuši 1379 skolēni. 
Pasākuma gaitā tika stāstīts par skolas vēsturi, par pedagogiem, kuri 
strādājuši Vērgalē. Ar dažādiem priekšnesumiem uzstājās Vērgales 
pamatskolas dažādu gadu absolventi. Inga Vītoliņa runāja Vitas Vīksnas 
dzejoli „Atceries”, Alfrēds Magone Imanta Ziedoņa dzejoli „Veltījums 
skolotājam”, bet skolēnu dzejoļus no dzejoļu krājumiem „Dvēseles dziesma” 
un „Sirdsdomas” runāja 9.klases skolēni. 1982.gada absolvente Nora Kurme 
veltīja dziesmu par godu skolas jubilejai, bet Elīza Jegoruškina un Arvis 
Kurmis izpildīja savulaik populāro dziesmu „Zemenes”. 

Svinīgo pasākumu kuplināja bijušās Vērgales pamatskolas 
skolotājas – Ārija Šneidere, Ārija Poriņa, Rozālija Rimkus un Mirdza Sīpola. 

 
Ar ziediem tika sveikti un godināti bijušie un tagadējie Vērgales 

pamatskolas skolotāji un tehniskie darbinieki.  
Uz skolas jubilejas pasākumu bija ieradušies arī tuvāki un tālāki 

ciemiņi – Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji, Pāvilostas Mūzikas un 
Mākslas skolas pārstāvji, Tārgales pamatskolas skolotāji un skolas krusttēvs 
Māris Gulbis.  

Svētku dienā Vērgales pamatskolas vestibilā bija izveidots krāsains 
lentīšu koks, kur katrs absolvents, bijušais un esošais skolotājs un tehniskais 
darbinieks tika aicināts piedalīties tā tapšanā, iesienot tā zaros pa lentītei ar 
savu vārdu un uzvārdu.  

Savukārt skolas aktu zālē bija apskatāma grafiķa Valda Gūtmaņa 
gleznu izstāde. Mākslinieks Vērgales pamatskolā viesojās kopā ar savu brāli 
Alfrēdu Gūtmani. Abi ir mākslinieki un abi dzimuši Ziemupē, bet pirmos skolas 
gadus aizvadījuši Vērgalē, tādēļ atkalredzēšanās un viesošanās bijušajā 
skolā bija sevišķi sirsnīga un mīļa. Grafiķis V.Gūtmanis strādā savdabīgā 
autortehnikā. Darbi top, punktējot ar tušas spalvu, izmantojot akvareļkrāsas. 
Tas ir ārkārtīgi darbietilpīgs process un prasa milzīgu pacietību un precizitāti. 
Katra grafika top apmēram trīs nedēļas, pacietīgi un lēni liekot krāsu punktiņu 
pie punktiņa, līdz darbs ir gatavs.   

 
Visas dienas garumā Vērgales muzejā bija apskatāma izstāde 

„Caur atmiņu ziedu smaržu”.  
VITA BRAŽE 

 

           Mākslinieks 
Alfrēds Gūtmanis 
(pirmais no 
kreisās), direktors 
Gints Juriks un 
izstādes gleznu 
autors Valdis 
Gūtmanis. Foto: 
Vita Braže. 

   

Skolotāju diena Vērgales 
pamatskolā 

4.oktobrī ar ziediem un dziesmām Vērgales 
pamatskolā skolēni sveica savus skolotājus. 

 
Vērgales pamatskolas skolotāji. Foto: Vita Braže. 

 

Šī diena skolā aizritēja gaišā noskaņā ar dažādām 
aktivitātēm, kuras skolotājiem bija sagatavojuši 9.klases skolēni. 
Svinīgajā daļā skolas aktu zālē tika pastāstīts par katra skolotāja 
bērnības sapņiem. Pēc stāstītā varēja secināt, ka lielākajai daļai 
pedagogu bērnības sapnis ir piepildījies, jo viņi ir kļuvuši par 
skolotājiem. Jautrus mirkļus sagādāja stāstītais par nedarbiem, 
kurus tie sastrādājuši, paši būdami skolnieki.  

Pēcpusdienā Vērgales un Pāvilostas pedagogi devās uz 
Liepājas teātra izrādi „Minhauzena precības”. 

VITA BRAŽE 
 

ZIEMUPE 
Septembra pēdējā dienā avīzes redkolēģija turpināja 

iepazīt novadu. Šoreiz mūsu ceļš veda uz Ziemupi, šķiet vienu no 
atpazīstamākajām vietām novadā. Avīzes redaktore Vita ir 
ziemupniece, tāpēc arī uzņēmās vadību. Jāsaka, ka pusei no 
mājām, kurās iegriezāmies, saimnieku nebija mājās. Strādājot, vēlāk 
zināja stāstīt kaimiņi. Tā kā Ziemupē par bezdarbu īpaši sūdzēties 
nevar, tāpat kā par dzīvi Ziemupē neviens no mūsu sastaptajiem 
cilvēkiem nesūdzējās. Ja nu vienīgi „Saldenieku” mājās sastaptie 
īrnieki, kuriem dzīvi apgrūtina tas, ka ikdienā nav pieejams 
dzeramais ūdens. Kādreiz ēkas iemītnieki izmantojuši ūdensvadu 
blakus esošajā fermā. Nu fermas vairs nav, bet pašreizējais ēkas 
īpašnieks sava īpašuma durvis noslēdzis. Vienam īrniekam ūdeni 
atved kaimiņi, bet  otram dzeramo ūdeni pieved no Liepājas.   Tā 
vien liekas, ka pagasta vadībai  šis jautājums būtu civilizēti jāpalīdz 
atrisināt.  Bet nu par pašu ZIEMUPI. 

Tā ir neliela apdzīvota vieta Baltijas jūras krastā, starp 
Liepāju un Pāvilostu. Latviešu Konversācijas vārdnīcā teikts: 
„Ziemupes pagasts Liepājas apriņķī starp Medzes, Sakas, Vērgales, 
pagastiem un Baltijas jūru. Tuvākā pilsēta Liepāja – 29 km, dzelzceļa 
stacija Vērgale 9 km, 756 iedzīvotāji, 177 sētas ar 5043 ha zemes.” 

Ziemupes vārds vēsturē kā apdzīvota vieta ir parādījies 
1422.gadā. Sākotnēji Ziemupes nosaukums parādījies kā 
Zembeekte. 1791.gadā tiek minēts jau krietni latviskāks nosaukums 
Zemmuppen. Tomēr veci ļaudis saka, ka Ziemupe savu vārdu 
ieguvusi, pateicoties cauri centram tekošajai upītei, kura neaizsalst 
pat ziemā.  

Gar 13 km garo jūras krastu stiepjas smiltāju josla, kas 
dienvidos ir pavisam šaura, bet ziemeļos pārsniedz 0,5 km. Starp to 
un aizmugures mežiem 10 km garš un līdz 4 km plats 
lauksaimniecisks areāls, kas arī ir vienīgais apdzīvotais rajons, jo 
citur ir meži un purvi. Vairākas sīkas upītes un strauti no pagasta 
vidienes mežiem un purviem plūst uz jūru. 

Ziemupes ev.lut. baznīca sākumā bijusi celta no koka, bet 
altāris darināts 1684.g. ar attīstīta baroka iezīmēm. 

Turpinājums 24.lpp. 
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Turpinājums no 23.lpp. 

Mūra baznīca celta 1748.gadā. Baznīca ir arhitektūras 
piemineklis, altāra, kanceles kokgriezumi – mākslas piemineklis. Baznīcā ir 
ziemupnieces Rozālijas Rimkus dāvināts harmonijs, ko darinājusi 
J.Bokuma harmoniju būvētāju firma divdesmitajos gados. 

Ziemupes pagastā 1908.gadā dzimis Alfrēds Valdmanis, 
tautskolotāja dēls. 1931.gadā beidzis Latvijas Universitātes tiesību nodaļu, 
no 1938. – 1939.g. LR finanšu ministrs, bet 1940.g. Ķeguma 
ģenerāldirektors. 1948.gadā izceļojis uz Kanādu.  

Līdz 1954.gadam Ziemupe pastāvējusi kā Ziemupes pagasts, 
tad tā pievienota Vērgales pagastam, kas tagad savukārt pievienots 
Pāvilostas novadam.  

Ziemupe lepojas ar kadiķu audzi, Ziemupes ev.lut. baznīcu, 
savām varenajām liepām, dabas liegumu „Ziemupe”, bijušo karaspēka 
daļu, Akmens krāvumu, piemiņas vietu līnijkuģim „Maskava”, stāvkrastu, 
zobenzivi un vēl daudz ko citu.  

Ziemupes spēks ir jūras šalkas un viršu ziedi, sirsnīgi un 
viesmīlīgi ļaudis – saka ziemupniece Daiga Kadeģe. 

„Pieminot Ziemupi, jūtos priecīgi noskaņots”, savā vērojumā 
Latvijas jūrmalas zvejniekciemos „Dzīve pie jūras” 1937.gadā raksta Vilis 
Veldre. „Te vairs  neredz ne niedru, ne salmu jumtus. Visi jumti apsisti 
skaidām, un dažā vietā pat jau cementa dakstiņu vai mākslīga šīfera jumts. 
Šur un tur var ieraudzīt pa mūrētai istabai, pa māla kleķa ēkai, kas celtas 
jau priekš gadu desmitiem. 

Kā, vai tur vairāk zvejnieku nekā visās citās vietās no Liepājas 
līdz Pāvilostai? Nē, zvejnieku tur varbūt nav ne tik, cik Medzes pagasta 
jūrmalā, bet ieskatieties ziemupiešu mājās, viņu darbos un ieklausieties 
viņu valodā!” 

Atsaucoties pirms septiņdesmit sešiem gadiem rakstītajam arī 
ieskatījāmies viņu mājās, izjautājām un ieklausījāmies stāstos. 

Iebraucot Ziemupes „LAIVENIEKOS”, redzams, ka īpašumā 
noris vērienīgi otrā stāva remontdarbi – viss te esot un būšot pakārtots 
invalīdiem, arī lifts uz otro stāvu – mums laipni pastāsta Edgars Kranups, 
kas te visu uzrauga. Ēka pieder Liepājas neredzīgo biedrībai, kura te 
saimnieko un pilnveido rehabilitācijas centru invalīdiem – „Dvēseles 
Veldzes Dārzs”. 

 

Viesojoties „Laiveniekos”, sastopam tur gan vīriešus, gan sievietes, kuri 
brīvprātīgi palīdz dažādos darbos – gan ražas novākšanā, ko piegādā 
invalīdiem Liepājā, kuri nevar iziet no mājām, gan apkārtnes 
izdaiļošanā, gan celtniecības darbos. Līdz šim pie visa paveiktā savu 
roku pielikuši cilvēki piecdesmit. Telefoniski sazināmies ar Liepājas 
neredzīgo biedrības vadītāju Māri Ceiruli, kurš pastāsta, ka pirms 
diviem gadiem biedrība izsūtījusi 300 vēstules ar aicinājumu ziedot 
līdzekļus centra attīstībai. Saņemtas vien desmit atbildes. Biedrību ar 
ēkas projekta izstrādi atbalstījis Tālivaldis Vēsmiņš, centram ziedojuši 
SIA LVCT, privāti Aija Lauciņa, AS Latvijas Valsts meži, par kuru 
piešķirto finansējumu iegādāti un iestādīti augļu koki, krūmi. Biedrība 
nomā arī blakus esošo zemi 5 ha platībā, lai nākotnē tur realizētu savas 
ieceres, tai skaitā audzētu kārklus, kuru vicītes būtu izmantojamas 
pinumiem, jo biedrība te cer izveidot arī sociālo uzņēmumu, kurā 
strādāt invalīdiem. M.Ceirulis domā, ka šāds centrs ir pirmais Baltijā, jo 
kaimiņvalstīs par tādiem nav dzirdēts.  

„Laivenieki” un 6,2 ha zemes Liepājas Neredzīgo biedrības 
rīcībā nonāca pirms dažiem gadiem, kad nomira māju saimniece Vēra 
Štrauss. Mājā un tās apkārtnē vēl aizvien redzam saimnieces un viņas 
vīra Jāņa Šteinberga ieguldīto darbu un tā rezultātā radītās lietas. Jānis 
savulaik bijis izcils amatnieks, no koka pratis izveidot ne tikai 
vienkāršus priekšmetus, bet arī mēbeles. Arī māja ir viņa rokām būvēta.  

Liekas, ka nākamie saimnieki mājai un īpašumam pieiet ar 
tikpat pamatīgu darbu, ar izpratni un pietāti veido pievilcīgu un acīm 
tīkamu dzīves vidi. Novēlot visu ieceru izdošanos un patīkami 
pārsteigtas par redzēto, dodamies tālāk uz Ziemupes centru. 

Ziemupnieki par centru sauc vietu, kur noris visa sabiedriskā 
dzīve – blakus sabiedriskā transporta pieturai divstāvu ēkā zem viena 
jumta sadzīvo kultūras nams, bibliotēka, veikals. Kādreiz te bijis arī 
pasts. Pāri ceļam jūras pusē – vecā muižas ēka, kur kādreiz bijusi 
skola, kolhoza kantoris, bet tagad viesu nams VILLA DIANA, kurā 
vasarā darbojas restorāns. Dienā, kad viesojāmies Ziemupē, viesu 
nams bija jau slēgts, jo, atpūtnieku sezonai beidzoties, neatmaksājas to 
turēt atvērtu. 

Protams, iegriežamies bibliotēkā un sastopam tur vadītāju 
Dainu Vītolu. Viņa mums pastāsta, ka Ziemupē dzīvo ap 180 
iedzīvotāju, sešdesmit no viņiem apmeklē bibliotēku. Te tāpat kā citās 
novada bibliotēkās pieejams internets un periodiskie izdevumi. 
Bibliotekāre mums iesaka paciemoties pie Hermīntantes, kura ir liela 
dzejas mīļotāja. No Dainas uzzinām, ka Ziemupē daudzi iekoptie un 
apdzīvotie īpašumi pārtapuši par pilsētnieku vasarnīcām. Ir arī tādi, kas 
vēlas nopirkto zemi apsaimniekot, pat nezinot, kā tas darāms un 
saucams.  Kāds jaunais īpašnieks savam kaimiņam lūdzis apstrādāt 
zemi, sacīdams: ”Izdari manai zemei to pašu, ko tu savai zemei 
izdarīji.” Izklausās amizanti, bet apsveicama ir cilvēka vēlme un 
apņemšanās darīt, tad jau arī nāks prasmes un zināšanas. Vēl 
apskatām augustā tapušo zīmējumu izstādi kultūras nama zālītē ēkas 
pirmajā stāvā un turpinām ceļu.  

Iegriežamies arī Ziemupes veikalā – bagātīgi un gaumīgi 
iekārtotā. Pārdevēja  Baiba Treibaha mums pastāsta, ka cilvēki ar 
veikala sortimentu ir apmierināti, vasarā, kad Ziemupē daudz atpūtnieki, 
veikalā reizēm pat veidojas rinda. 
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Izdarīts jau ir daudz – daļēji renovēta dzīvojamā māja, piemājas zemē tiek 
audzēti dārzeņi, top arī liela un skaista dobe, kas pielāgota invalīdiem  
ratiņkrēslos. Augi tiks stādīti uz paaugstinājuma, lai invalīds varētu tos ērti 
aplūkot un pasmaržot. Būšot arī pirtiņa un dīķis makšķerēšanai ar īpašajiem 

neredzīgajiem pielāgotajiem pludiņiem u.c. 
Turpinājums 25.lpp. 

Brīvprātīgie „Laiveniekos” 
strādā pie ražas novākšanas. 

Foto: Marita Horna. 

 

Brīvprātīgie 
„Laiveniekos” strādā 

labiekārtošanas darbos. 
Foto: Marita Horna. 
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RELIĢISKĀS ZIŅAS 
Nākamais dievkalpojums Pāvilostas Sv. Pētera – 

Pāvila ev.lut. baznīcā notiks 20.oktobrī plkst. 14.00. 
 

Dievkalpojumi Vērgales ev.lut. baznīcā: 
6.oktobrī plkst.14.00 Pļaujas svētku dievkalpojums,  
20.oktobrī plkst.14.00. 
 

20.oktobrī plkst.11.00 Saraiķu ev.lut. baznīcā 
notiks Pļaujas svētku dievkalpojums. 
 

Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut. baznīcā notiek 
katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.13.00. 
 

  

Olgas jaunībā Ziemupes centrā bieži notikušas zaļumballes, tur tad 
arī jaunie sapazinās. Otra sapazīšanās vieta bijusi baznīca. Darba mūžs 
aizvadīts kolhozā, vīrs bija brigadieris, bet Olga viņa palīdze. Kā labāko laiku 
dzīvē Olga atceras Latvijas brīvvalsts laiku. Olgai ir četri bērni – divas meitas un 
divi dēli. Divi mazdēli uzcēluši mājas tepat Ziemupē un dzīvo rokas stiepiena 
attālumā. Pavisam kopā viņai ir 8 mazbērni un 6 mazmazbērni. Mājas darbos 
palīdz piederīgie, bet krāšņās dobes un ābeļdārzu ierīkojušas vedeklas no 
Grobiņas un Nīcas. Novada sakoptāko sētu konkursā „Jaunkukaiņu” puķu dobe, 
kas redzama jau no tālienes, atzīta par garāko un savdabīgāko. Kas notiek 
novadā, Olgai gribas zināt, bet tā kā acis vairs labi nerāda, novada avīzi viņai 
lasa priekšā citi.  

Ziemupes „STRAUTIŅOS” dzīvo Zigrīda un Jānis LĀČI, arī Zigrīdas 
brāļa sieva Bille PLIENIŅA, ar kuru gan netikāmies. Zigrīda stāsta, ka iepriekš 
ilgus gadus abi ar vīru nostrādājuši mežniecībā un dzīvojuši mežniecības mājā 
„Dūksnas”. Taču tad, kad nomiris Zigrīdas brālis, 2000.gadā pārcēlušies uz šīm 
mājām. Abi ir īsteni ziemupnieki, tikai Jānis nosmej, ka līdz 5 gadu vecumam 
skaitījies saraiķnieks. Skumjš ir stāsts par Jāņa tēvu, kurš bijis lēģerī un vēlāk 
izsūtīts uz Sibīriju, un tā arī neatgriezies.  

 
 
Daudz naudas abiem iziet par veselības pārbaudēm, tāpēc īpaši priecīgi viņi ir 
par iespēju bez maksas veikt acu pārbaudi Vērgalē un cilvēkiem, kuri to 
noorganizēja saka lielu paldies. 

Netālu no mājām ir jūra, bet līdz tai aiziet nesanāk laika. Pēdējoreiz 
pie jūras bijuši pirms pieciem gadiem. Pajautājam Zigrīdai un Jānim, kas 
ievērojams noticis Ziemupē pēdējā laikā. Viņi padomā un labsirdīgi nosaka: 
„Mūsu klubenei bija kāzas.” 

Ziemupes centrā, „SAULSTAROS” dzīvo Hermīne KRŪTMANE. 
Hermīntante, tā viņu sauc ziemupnieki, kā allaž ir darbīga un nevaļīga, taču 
atrod laiku īsai sarunai ar mums. Liels ir pārsteigums par Hermīntantes 
runātajiem dzejoļiem. Samērā nesen viņa ir atklājusi, ka, lasot dzeju, spēj to 
atcerēties no galvas. Viņas atmiņā ierakstījušies ap 100 dzejoļu. Vairākus no 
tiem vienu aiz otra viņa mums par lielu pārsteigumu noskaita. Vienkārši tāpat, 
sēžot uz ratu riteņa sava glīti iekoptā piemājas dārza malā. Pārsteidzoši. Sevišķi 
tuva viņai ir Rancānes, Apškrūmas un Laukmanes dzeja. Hermīntante ir īsta 
ziemupniece un, droši var teikt, Ziemupes patriote. Viņas lolots un izveidots ir 
parks Ziemupes centrā, kur akurāti un gaumīgi rindojas koki un puķes. „Tur tā 
bērzu rinda ir manis stādīta”, viņa norāda uz skaisti dzeltēt sākušajiem kokiem. 
Darbs viņas dzīvē ieņem ļoti svarīgu vietu, visapkārt valda teicama kārtība - gan 
sētā, gan uz lauka, un katrai lietai ir sava vieta.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nākamā mājvieta bijusi „Pileniekos”, un tikai no 1985.gada par 
savām mājām viņi sauc „Kaijas”, kurās 1996.gadā kā pirmie 
Ziemupē viņi atvēra viesu namu. Zaiga stāsta, ka kolhoza laikā 
strādājusi par apkopēju Ziemupes ambulancē un veikalā, bijusi 
Ziemupes Tautas nama vadītāja, lopkope un aktīvi darbojusies 
sieviešu padomē. Savukārt Edgars, turpinot šo tēmu, saka, ka 
sācis strādāt un beigs strādāt par šoferi. Pirmā darba vieta bijusi 
Aizputes meliorācijā, vēlāk darbs kolhozā „Kopdarbs” par 
traktoristu, bet, kad pabeigta autoskola, tad par šoferi. Bijis arī 
kurinātājs Vērgales komunālajā saimniecībā. Zaiga un Edgars 
saka, ka tik labi cilvēki kā Ziemupē, nav nekur citur – strādīgi, 
izpalīdzīgi un atsaucīgi. Ne velti agrāk esot bijis tā, - ja kāda 
sieva Vērgalē kļuvusi par atraitni, tad vīrs ticis meklēts no 
Ziemupes! 

 
Viesu namā „Laikas” todien ciemojās Vērgales pamatskolas skolēni, 

tāpēc neizdevās parunāt ar saimnieci Lieni Zaļkalni.  
Foto: Marita Horna. 

 

 „Visās vietās redzams, ka ziemupnieki centīgi cilvēki. 
Viņiem patīk savas mājas un savi lauki. Vispār Ziemupes ļaudis 
ir nosvērti un rāmi cilvēki. Viņi zina, kas viņiem ir, un tāpat viņi 
zina, ka viņu dzīve bojā neies. Viņi strādā, cik viņiem jāstrādā, 
un viņos ir ticība, ka viņu darbs nepaliks bez augļiem. Viņi domā 
par nākotni ar paļāvīgu mieru, kā jau cilvēki, kas padarījuši visu 
labu, lai viņus nepārsteigtu nekas ļauns,” tā savu skatījumu uz 
Ziemupi 1937.gadā pierakstījis Vilis Veldre. Mums atliek tikai 
piekrist un pateikt paldies tiem ziemupniekiem, kuri laipni mūs 
uzņēma un padalījās ar mums savos dzīves stāstos. 

VITA BRAŽE, MARITA HORNA 

 

Foto: Vita Braže. 

 „JAUNKUKAIŅU” mājās kopš 
1927.gada dzīvo Olga NELSONE. Šīs mājas 
savulaik cēlis viņas tēvs Ansis Gulbis. Olgai 
bijuši divi brāļi. Latvijas laikā šeit 
nodarbojušies ar lauksaimniecību un 
zvejniecību. Olgas tēvam zvejā gāja līdzi 
Jānis Nelsons, Mārtiņš Priedols un Eduards 
Gūtmanis un vēl citi, pavisam 8 vīri. Zivju bija 
ļoti daudz, un tās ar zirgu mamma veda uz 
Vērgali. Kādā pamatīgā vētrā tēva laivu, kas 
bija atstāta jūrmalā, sadragāja, un līdz ar to 
zvejošana beidzās. Olga atceras savas 
skolas gaitas, kad 5 ziemas nomācījusies 
Ziemupes skolā, kur par direktoru bijis Jūlijs 
Iesalnieks. 
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Ziemupes 
„KAIJĀS” dzīvo un 
saimnieko Zaiga un 
Edgars KUPLIE. Zaigas 
dzimtas saknes 
meklējamas Sieksātē, 
agrāk dzīvojusi tagadējā 
Sieksātes piena muzejā. 
Edgars ir ziemupnieks. 
Nodibinot ģimeni, abi ar 
Zaigu sākumā dzīvojuši 
Ziemupes skolā, šobrīd 
tā ir „Villa Diana”.  

Turpinājums no 24. lpp. 

 

Zigrīda un Jānis par dzīvi 
nesūdzas, reizi mēnesī 
brauc uz Liepāju. Zigrīda 
saka: „Kad saņemu 
pensiju, braucu uz 
Liepāju un izpērku, lai 
sirds mierīga, ka 
nenozags. Pie reizes 
apciemojam meitu un 
mazbērnus.” Paši zemi 
viņi neapstrādā, jo sanāk 
dārgi un veselība neļauj, 
tādēļ kartupeļus pērk.  Z
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SLUDINĀJUMI 
Zemas cenas logiem. Plaša durvju, žalūziju, iebūvējamo 

skapju un virtuves mēbeļu izvēle. Montāžas un apdares darbi. Līzinga 
iespējas. Adrese: Gravas iela 1 (veikals ELVI) T.63321217, Mucenieku 
iela 25 T. 63320347, Kuldīga. Plašāka informācija - www.imgprojekti.lv 
 

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

Cīravas Profesionālajai vidusskolai – 60. Š. g. 9. novembrī 
plkst.16:00 skolas 60 gadu jubilejas svinības. Laipni aicināti absolventi, 
bijušie skolotāji un darbinieki. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63448485. Dalības maksa Ls 3.- Informācija: http://ciravasav.gold.lv/ tālr. 
63448569. 
 

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas” maksā  Ls 0,10/ EUR 0,15, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa.  
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore  Vita Braže, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja  Mairita 
Tumpele,  tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliņa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 

 

LĪDZJŪTĪBAS 
Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums, 
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz, 
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums 
Un ardievas tik daudz kam jāpateic..... K. Apškrūma 
           Vispatiesākā līdzjūtība mūsu Lidijai, dēlu smilšu kalniņā izvadot. 

Tavas mājas sekcijas kaimiņi 
 
Ies gadi un baltais ābeļu lietus līs, 
Un sniegi sasnigs un izkusīs, 
Tikai atmiņas par tevi nezudīs. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lidijai mīļotā dēla Tālivalda 
zaudējumā. 

AUSMA, VILMA 

DZĪVES BRĪŽOS 
Rudeni, rūgto pīlādžu laiks, 
Rudeni, esi pret mani maigs! 
Ļauj man gar peļķēm smaidot iet garām, 
Labu domāt un labu darīt, 
Ļauj man ar stingru un vēsu roku 
Trakajam lapkritim galvu noglaust 
Un, kad atkal cīruļi zvanīs, 
Savu gaišumu atstāj tad manī. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās oktobrī dzimušos: 
Pāvilostas un Sakas pagasta iedzīvotājus –  
Almu STRAUTIŅU – 89  Hesami HANANOVU – 83 
Lidiju KREIDENU – 87  Valeriju RUDZĀJU - 82 
Dzidru Alisi GŪTMANI – 87           Leonīdu REBUKU – 82 
Andreju KRISTAPSONU – 86  Emīliju LOSĀNI - 80 
Marzeldu PUĶEVICU – 85  Amāliju GRUNTMANI - 80 
Alfredu GRĪNIŅU – 85  Dagniju ZAICEVU - 70 
Valentīnu FREIMANI – 84   Reginu STENDZI - 70 
Ritu ERNŠTEINI – 83  Valentīnu MASKO – 65 

Irinu RŽEUTSKU, Māri KRUGU, Gunti BALODI, Jāni 
FREIMANI, Dmitriju SLOSKĀNU, Kasparu PUTNIŅU, Valtu 
VIDENIEKU, Ģirtu MEŅĢI, Samantu ŠĒLI! Pilngadnieci – Lauru 
GERTSONI! 
Vērgales pagasta iedzīvotājus -  
Kārli EIZENGRAUDIŅU - 83   Elenu IZKAPTI – 75  
Billi PLIENIŅU - 80    Lieni SOMU - 60 

Zinu BUMBULI, Skaidrīti LAURI, Vinetu SKRUBI, Dailu 
UDALIŠČEVU, Agniju LIEĢI! Pilngadnieci – Evu STRĪĶI! 
 

MŪŽĪBĀ 
Pāvilosta, Sakas pagasts 
Anna Līvija HORNA 27.07.1932.- 01.10.2013.  
Aina ZVAIGZNE 13.04.1942. - 28.09.2013. 
Tālivaldis REINHOLDS 20.08.1958. - 28.09.2013. 
Vērgales pagasts 
Dzintra ŪŠE 10.12.1934. – 24.09.2013. 
 

 

ZINĀŠANAI 
Juriste Argita JAUNSLEINE iedzīvotājus pieņems šā gada 

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

 

Par kapavietu ierādīšanu, apbedīšanas laiku, kapa vietu 
rezervēšanu un citiem jautājumiem Ulmales, Stembres, Akmensraga, 
Plāteru, Grīņu, Labraga, Rīvas, Lankas, Baložu, Saļienas kapsētās 
vērsties pie Gunitas VĒRNIECES, tālr. 29725727. Atgādinājums! 
Kapsētā bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini aizliegts veikt 
apbedījumus. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz Dzimtsarakstu 
iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziņu. 
 

 

Pāvilostas Mūzikas skolas PALDIES par dāvinājumu  
labvēlim Kārlim ĀBOLIŅAM par klasiskās mūzikas  

disku komplektu!  

 

 

 

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt  
Un lai par tiem nekad nav žēl.  
Tik gaišu prātu, sauli sirdī 
Un daudzus skaistus gadus vēl! 

Sirsnīgi sveicam Agritu ZĪVERI  
nozīmīgā dzīve jubilejā! Paldies par veikumu Mūzikas skolas labā, 
vēlam veselību, spēku un Dieva svētību! 

Pāvilostas Mūzikas skolas kolektīvs 

 

 

 

SVEICAM 
Aņutu Birjukovu un Ati Šilderi  

ar dēla ALEKSA piedzimšanu! 

 
 

PATEICĪBAS 
Liepājas Diakonijas centra vārdā pateicos iedzīvotājiem par 

atsaucību ziedojot lauksaimniecības produkciju gadskārtējiem „ĀBOLU 
SVĒTKIEM” Liepājā.  

RASMA VĒRNIECE 

 

Es visu atstāju jums savas skumjas un prieku, 
Kas kopā dzīvē ar jums kā raibs dzīpars vijies. 

Mīļš paldies visiem, kuri bijāt ar mums kopā skumju brīdī mūsu 
mīļo Tālivaldi Reinholdu pēdējā gaitā pavadot. 

MĀTE UN DĒLI 

  Paldies visiem kaimiņiem, klases biedriem un visiem pārējiem 
par skaistajiem ziediem un labajiem vārdiem, manu dēlu Benediku 
Vitrupu pēdējā gaitā pavadot. 

ALDONA VITRUPA 
 

PALDIES visiem iedzīvotājiem, kuri  skolas virtuvei ziedoja 
dārzeņus un augļus - sīpolus, burkānus, ķirbjus, ābolus, kas lieliski 
papildinās skolēnu ēdienkarti. 

Pāvilostas vidusskolas virtuves vadītāja INITA SPRŪDE 

LŪGUMS 
Lūgums pāvilostniekiem, kuri dzīvo Tirgus ielas un E.Šneidera 

laukuma tuvumā, krāsnīs nekurināt plastmasas izstrādājumus, kas, 
sadegot gaisā, rada veselībai bīstamas vielas un, nosēžoties uz zemes, 
saindē arī to. Izlietotajiem plastmasas izstrādājumiem ir vieta atkritumu 

konteineros! 

http://ciravasav.gold.lv/
mailto:maritahorna@inbox.lv
mailto:vitab3@inbox.lv
mailto:tic@pavilosta.lv

