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Sācies jaunais mācību gads 
 Novada vispārizglītojošajās skolās šajā mācību gadā mācīsies 232 skolēni. 

2013./2014. mācību gadā Pāvilostas vidusskolā mācās 131 skolēns, no tiem 34 
vidusskolā, strādā 23 pedagogi. Darba attiecības Pāvilostas vidusskolā izbeiguši 2 skolotāji- Indra 
Plēpe un Ivita Meļķe. Paldies, par ieguldīto darbu  mūsu skolā  un labvēlīgo attieksmi pret skolēniem 
un kolēģiem! 10. klasē mācības uzsākuši 10 skolēni, audzinātāja- Alla Lācīte. 

AINA JAKOVĻEVA 

                                          
 

 

PAR 
REORGANIZĀCIJU 

PAŠVALDĪBĀ 
 
Tā kā ar  

01.08.2013.  
pašvaldībā  
sāka strādāt  
izpilddirektors  
(kā nosaka likums), 
tas arī bija par  
iemeslu, kad mums 
nācās veidot  
reorganizāciju.  
Dome pieņēma  
lēmumu, kad tika apvienota (nevis 
likvidēta, kā tika maldināti iedzīvotāji) Sakas 
pagasta pārvalde ar Pāvilostas novada 
pašvaldības administrāciju.  Līdz ar to, ja 
Sakas pagasta iedzīvotāju skaits ir neliels - 
588 iedzīvotāji un pagasta teritorijā atrodas 
tikai no pašvaldības iestādēm 3 bibliotēkas, 
tad, lai lietderīgāk izmantotu pašvaldības 
nodokļu maksātāju naudu, tika nolemts, ka 
visas Sakas pagasta pārvaldes vadītājas 
D.Enkuzenas funkcijas pārņems 
izpilddirektors A.Magone. Sakas pagasta 
pārvaldes vadītājas amats tika likvidēts, bet 
iedzīvotāji no tā necietīs, jo nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumus, iesniegumu 
pieņemšanas un kopēšanas pakalpojumus 
sniegs zemes lietu speciāliste A.Brūkle. 
Tāpat palielinājās arī Sakas bibliotēkas 
darba laiks, lai iedzīvotāji un skolēni varētu 
ilgāku laiku apmeklēt bibliotēku. 
 Vērgalē ar 02.09.2013. pagasta 
pārvaldes pārvaldnieka funkcijas turpmāk 
pildīs J.Vitrups, bet A.Sprudzāne paliks par 
lietvedi. Tas viss tika darīts, lai lietas sauktu 
īstajos vārdos. Jo J.Vitrups jau līdz šim kā 
domes priekšsēdētāja vietnieks darīja šo 
darbu, bet likums neatļauj domes 
deputātam būt  pagasta pārvaldes 
vadītājam. Līdz ar to J.Vitrups iesniedza 
iesniegumu, lai viņu atbrīvo no domes 
deputāta un priekšsēdētāja vietnieka amata.  
 Bez noteiktas darba algas par 
domes priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi 
ievēlēja Andri Zaļkalnu.  

 
Domes priekšsēdētājs  

ULDIS KRISTAPSONS 
 

IZDEVUMĀ LASIET: 

 Aicina pieteikties darbā - 5.lpp. 
 Projektu konkursi lauksaimniekiem - 9.lpp. 
 Iepazīstinām ar Bebi - 23.lpp. 
 

Vērgales pamatskolas 1.klasē mācības šogad uzsāk 17 skolēni – Arnita Aploka, Laura 
Dārzniece, Valters Dēvics, Roberts Indriekus, Rūta Klāsēna, Mārtiľš Kurmis, Kristers Marats 
Ķuľķis, Mārtiľš Lagzdiľs, Gundega Matisone,  Rihards Novads, Liene Pāvila, Denija Rusiľa,  

 

                 
Pirmklasnieki kopā ar audzinātāju Ivetu Vanagu un skolas direktoru Gintu Juriku. Foto: Vita Braţe.  
 

Šajā mācību gadā Vērgales pamatskolā darbu uzsākuši 2 jauni pedagogi. Fiziku turpmāk 
mācīs skolotāja Solveiga ANSONE, bet sportu 5. - 9.klasei mācīs Einārs VĀRSBERGS. Abi ir no 
Pāvilostas. Vērgales pamatskolā vasarā tika veikts remonts skolas ēdamzālē, bet līdz Vērgales 
pamatskolas 185 gadu jubilejas svinībām tiks pabeigta bruģīša uzklāšana pie skolas. 

VITA BRAŢE 
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1.klasē  
šogad mācības uzsāk  
septiľi skolēni: 
Madars Bērznieks, 
Alise Ozola,  
Daniela Tuze, 
Gabriela Vagotiľa-
Vagule, Roberts 
Vaškus, Rainers 
Zamarītis, Patrīsija 
Vanesa Rudzīte. 
Klases audzinātāja – 
Agrita Valkaša. 

 

Paula Strīķe,  
Reinis Vītoliľš, 
Elizabete Nolmane,  
Beatrise Nolmane, 
Samanta Pāvila. 
Audzinātāja  
Iveta Vanaga.   
             1.klase 
šobrīd ir lielākā 
Vērgales pamatskolā. 
Pavisam Vērgales 
pamatskolā mācības 
šogad uzsāk 101 
skolēns un viņus 

izglītos 16 skolotāji! 
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DOMES ZIĽAS 

25.jūlijā notika kārtējā novada domes sēde, kurā izskatīja 32 
jautājumus. Sēdē darba dēļ nepiedalījās deputāts Gatis Brēdiķis. 
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada 
publisko pārskatu. 
2. Par Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru tika iecelts 
Alfrēds Magone. Atklāti vārdiski balsojot, Par - 5 balsis - Aldis 
Barsukovs, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups, Andris 
Zaļkalns, Pret - 2 balsis - Arta Bunka, Ēriks Erleckis. 
3. Nolēma izveidot kopīgu Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta 
pārvaldi ar administratīvo centru Pāvilostā. No amata atcēla Sakas 
pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Enkuzenu. Uzdeva Pāvilostas novada 
pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam Magonem pēc Sakas pagasta 
pārvaldes vadītājas darbnespējas perioda izbeigšanās  nodrošināt 
Sakas pagasta pārvaldes pārziņā esošās pašvaldības mantas 
pārņemšanu savā materiālajā atbildībā, finanšu līdzekļu, arhīva un citu 
dokumentu nodošanu atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem. Lēmumu 
pieņēma pieciem deputātiem balsojot Par, divi – A.Bunka un Ē.Erleckis 
balsoja Pret. 
4. Apstiprināja veiktos grozījumus 2013.gada saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”. 
5. Apstiprināja Pāvilostas novada domes finanšu komitejas 
nolikuma projektu. 
6. Apstiprināja Pāvilostas novada domes komisiju nolikumu 
projektus un izveidoja šādas komisijas: 

Pāvilostas novada domes iepirkumu komisiju šādā sastāvā - 
Inguna Blaubārde, Arta Bunka, Vita Cielava, Vizma Ģēģere, Irina 
Kurčanova. Komisijas priekšsēdētāja amatā darbu turpina Vizma 
Ģēģere. 

Pāvilostas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā - Baiba 
Blaubārde, Inguna Blaubārde, Velga Freimane, Gunta Helmšteine, Anita 
Sprudzāne, Gunita Vērniece, Mudīte Zamarīte. Vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājas amatā darbu turpinās Gunita Vērniece un komisijas 
sekretāres darbu- Mudīte Zamarīte. 

Pāvilostas novada domes privatizācijas komisiju šādā sastāvā - 
Anna Brūkle, Arta Bunka, Vizma Ģēģere. Komisijas priekšsēdētāja- 
Anna Brūkle. 

Pāvilostas novada domes administratīvo komisiju šādā sastāvā 
- Arta Bunka, Marita Horna, Alfrēds Magone. Komisijas priekšsēdētāja 
Arta Bunka. 

Pāvilostas novada domes koku ciršanas komisiju šādā sastāvā 
- Marita Horna, Andris Zaļkalns, Alfrēds Magone. 

Pāvilostas novada domes licencēšanas komisiju šādā sastāvā - 
Aldis Barsukovs, Juris Blaubārdis, Uldis Kristapsons. 

Pāvilostas novada domes pamatlīdzekļu un materiālo vērtību 
norakstīšanas komisiju šādā sastāvā - Vita Cielava, Arta Bunka, 
Andris Zaļkalns. Komisijas priekšsēdētāja Vita Cielava. 
7. Izdarīja šādus grozījumus štatu sarakstā un tarifikācijā – 
likvidēja Sakas pagasta pārvaldes vadītājas štata vietu, esošās štata 
vietas - apkopēja-sētniece, kurinātāja un apkopēja- sētniece pievienoja 
Pāvilostas novada pašvaldības sadaļai un papildināja sarakstu ar jaunu 
štata vietu – grāmatvedis ar darba algu Ls 350 mēnesī. Pie lēmuma 
pieņemšanas Atturējās deputāte A.Bunka, Pret  balsoja Ē.Erleckis. 
8. Piekrita, ka Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo kapitāla 
daļu SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” turētāja lēmumus 
pieņem Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. 
9. Atļāva Andrim Zaļkalnam savienot Pāvilostas novada domes 
deputāta amatu, Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu ar 
Dienvidkurzemes virsmeţniecības Aizputes nodaļas vecākā meţziņa 
amatu.  
10. Atļāva Anitai Sprudzānei savienot Vērgales pagasta pārvaldes 
vadītājas amatu ar Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietnieces amatu. 
11. Atļāva U.Kristapsonam savienot Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona padomes 
locekļa, Pāvilostas ostas valdes priekšsēdētāja un Liepājas reģiona 
novadu būvvaldes uzraudzības locekļa amatu. 
 

12. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Tenkši, Vērgales pagasts, 
īpašnieces Olgas Titovas nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda 
kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 24.07.2013.  – LVL 184,67. 
13. Apstiprināja Pāvilostas novada domes sociālo jautājumu, kultūras 
un sporta jautājumu, attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības, 
zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteju nolikumu projektus un 
Pāvilostas novada bāriņtiesas nolikuma projektu. 
14. Pāvilostas pilsētas zemes komisijas sastāvā iekļāva VZD Kurzemes 
reģionālās nodaļas Liepājas biroja kadastra inţenieri Ligitu Turku. 
15. Noraidīja Ārijas Vilinskas lūgumu par  nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Endoli, Saraiķi, Vērgales 
pagasts. 
16. Piešķīra adresi dzīvojamai mājai Meţnoras, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads LV-3463, kura atrodas uz nekustamā īpašuma Meţnoras 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0406. 
17. Nolēma pašvaldības īpašumā „Vērgale”, Vērgales pagasts, izveidot 
„Vērgales veselības centru”, kur nodrošināt telpas aptiekai un ģimenes ārstu 
praksei. 
18. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Tvērēji” zemes ierīcības projektu, 
piešķirot adreses „Tvērēji” un „Runču Poras” un noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 
19. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Cāļi” zemes ierīcības projektu, 
piešķirot adreses – „Cāļi”un „Laukucāļi” un nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, un “Meţacāļi” - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir meţsaimniecība. 
20. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības pludmales un 
peldvietas lietošanas noteikumu projektu. 
21. Nolēma pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu 
nama 19.07.2013. spriedumu lietā, kas ierosināta pēc Vaira Vaskopa 
pieteikuma par Pāvilostas novada domes 2013. gada 15. janvāra lēmuma 
„Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai” atzīšanu par prettiesisku. Uzdeva 
juriskonsultei Argitai Jaunsleinei sagatavot apelācijas sūdzību. 
Administratīvajā apgabaltiesā lietas izskatīšanu uzsāks 2014.gada 
11.novembrī.  
22. Apstiprināja nedzīvojamo telpu „Stallīši”, Vērgales pagasts, 
domājamās daļas kūtij ar kadastra apzīmējumu 6496 004 0322 001. 
23. Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja U.Kristapsona 
ziņojumu par administrācijas un iestāţu darbu. 

 

19.augustā notika domes ārkārtas sēde, kurā pieņēma lēmumu atbalstīt 
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Pāvilostas novada pašvaldības Vērgales pamatskolas 
izmantojamai sporta hallei”  iesniegšanu LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā konkursā un piešķīra ar KPFI 
līdzekļiem finansētā projekta īstenošanai līdzfinansējumu/ priekšfinansējumu 
87617,48 LVL apmērā, no kuriem 71095,70 LVL attiecināmo izmaksu 
segšanai un 16521,78 LVL  neattiecināmo izmaksu segšanai. 

Nolēma pašvaldības projekta finansējumu nodrošināt no 
pašvaldības budţeta līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu Valsts Kasē un ēkai 
vismaz 5 gadus pēc projekta beigu termiņa nemainīt lietošanas veidu un tā 
netiks demontēta. 

Sēdē nepiedalījās deputāti Gints Juriks un Andris Zaļkalns, 
neinformējot par neierašanās iemesliem. 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
 

         29.augustā Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Tajā darba dēļ 
nepiedalījās deputāts Gatis Brēdiķis. Piedalījās pašvaldības darbinieki - 
Alfrēds Magone, Inguna Blaubārde, Anita Sprudzāne, Gunita Vērniece. 
Uzaicinātās personas- Dzintars Semenkovs, Inta Vīgante. 
Prese - laikraksta „Kursas Laiks” un „Kurzemes Vārds” pārstāvji. 
1. Atturoties deputātiem Artai Bunkai, Ērikam Erleckim un Jānim 
Vitrupam, nolēma izbeigt Pāvilostas novada domes deputāta Jāņa Vitrupa 
pilnvaras pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu.  
2. Par Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi  ievēlēja  
deputātu Andri Zaļkalnu. 

Turpinājums 3.lpp. 
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Turpinājums no 2.lpp. 

3. Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā: 
3.1.Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par darba slodzes un darba 
algas palielināšanu Pāvilostas pilsētas kultūras nama deju kolektīva 
vadītājai un uzdot metodiķei izglītības un kultūras jomā Silvijai Lejai uz 
kārtējo Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēdi sagatavot informāciju par skolēniem, kas ir 
pieteikušies uz pulciņiem, tai skaitā deju kolektīviem un, kuru 
dzīvesvieta ir Sakas pagasta administratīvajā teritorijā.  
3.2. Domes priekšsēdētāja vietnieka amatu noteica kā neatbrīvotu no 
pamatdarba, nosakot darba samaksu par stundām, kad tiek veikti 
domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumi, identisku kā darba 
samaksu par deputāta pienākumu veikšanu. 
3.3. Atturoties deputātiem Artai Bunkai un Vitai Cielavai, balsojot PRET 
deputātam Ērikam Erleckim, Vērgales pagasta pārvaldē nolēma 
izveidot jaunu štata vietu – lietvede, nosakot darba algu Ls 340,00 
apmērā, bet pārvaldes vadītājam palielināja darba samaksu no Ls 
366,00 uz Ls 735,00. 
3.4.Nolēma likvidēt štata vietas - mājas lapas administratore, galvenā 
redaktore, redaktore, teksta maketētāja. Nolēma izveidot jaunu štata 
vietu -  sabiedrisko attiecību speciālists uz 1,0 slodzi un darba samaksu 
Ls 318,00. 
3.5. Atturoties deputātam Andrim Zaļkalnam, nolēma palielināt darba 
samaksu zemes lietu speciālistei no Ls 475,00 uz Ls 495,00. 
3.6. Labiekārtošanas sadaļā nolēma mainīt amata nosaukumu no 
saimniecības pārzine uz parka dārznieks un palielināja darba samaksu 
Gunitai Vērniecei no Ls 288,00 uz Ls 322,00. 
3.7. Atturoties deputātam Gintam Jurikam, Labiekārtošanas sadaļā 
nolēma likvidēt štata vietas: kapsētas pārzinis Stembres kapos, 
Akmeņraga un Grīņu kapos, Plāteru kapos. 
3.8. Atturoties deputātam Gintam Jurikam, samazināja darba apjomu-  
kapsētas pārzinim Pāvilostas un Ulmales kapos uz - kapsētas pārzinis 
Pāvilostas kapos, un samazināja darba slodzi no 0,8 slodzes uz 0,5 
slodzi, atbilstoši samazinot atalgojumu..  
3.9. Palielināja atalgojumu labiekārtošanas strādniekam no Ls 230,00 
uz Ls 246,00. 
3.10.Labiekārtošanas sadaļā izveidoja jaunu štata vietu- 
labiekārtošanas strādnieks uz 1,0 likmi un darba algu Ls 230,00 
mēnesī. 
3.11.Palielināja Sakas bibliotēkas vadītājas darba slodzi no 25 stundu 
uz 35 stundu darba nedēļu vasaras periodā un uz 30 stundu darba 
nedēļu ziemas periodā.    
3.12. Apstiprināja Pāvilostas novada domes štatu saraksta projektu un 
Pāvilostas novada domes tarifikācijas projektu ar 2013.gada 
01.septembri. 
4. Par Vērgales pagasta pārvaldi:  
Apstiprināja Vērgales pagasta pārvaldes nolikumu. Atbrīvoja Anitu 
Sprudzāni no Vērgales pagasta pārvaldes amata pienākumu veikšanas 
ar 2013.gada 30.augustu. 
Apstiprināja Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus 
un Vērgales pagasta pārvaldes lietvedes amata pienākumus. 
4.1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
10.punktu un 40.panta ceturto daļu, kā arī balsu skaitīšanas 
rezultātiem, Pāvilostas novada domei atklāti vārdiski balsojot, 
Ē.Erleckim balsojot pret,  par Vērgales pagasta pārvaldes vadītāju 
ievēlēja Jāni Vitrupu un apstiprināja viņu par Vērgales pagasta 
pārvaldes materiāli atbildīgo personu, pārņemot  materiālās vērtības no 
A.Sprudzānes.  
5. Par Pāvilostas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi 
SIA „Vērgales komunālā saimniecība” noteica Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu. 
6.  Par pilnvarojumu izsniegt izziľas pirmpirkuma tiesību 
izmantošanas atteikuma gadījumā. Atcēla Pāvilostas novada domes 
2010.gada 28.oktobra sēdes Nr. 15 lēmumu 17.§ „Par pilnvarojumu 
izsniegt izziņas pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma 
gadījumā”.  

Nolēma, ka turpmāk izziľu izsniegšanā būs šāda kārtība - 

divu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas, 

zemes lietu speciāliste sagatavos atzinumu par pārdodamā īpašuma teritorijas 
izmantošanas veidu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. Zemes lietu 
speciāliste sagatavoto atzinumu par īpašumu Vērgales pagastā nosūtīs 
elektroniski Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei, par īpašumu Sakas pagastā 
un Pāvilostas pilsētā- Pāvilostas novada pašvaldības lietvedei. Lietvedēm divu 
darbdienu laikā būs jāsagatavo izziņas projekts par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu un jānodod parakstīšanai paraksttiesīgai personai. 
Pāvilostas novada domes vārdā izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības gadījumos, kad vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ir 
pilnvaroti parakstīt domes priekšsēdētājs U.Kristapsons un domes 
priekšsēdētāja vietnieks A.Zaļkalns. 
7. Ar 2013.gada 31.augustu spēku zaudē Pāvilostas novada domes 
29.03.2012. sēdes protokola Nr. 3 lēmums Nr.3 „Par sakaru pakalpojumu 
limitu noteikšanu” un ir saistoši veiktie grozījumi, papildinājumi. Ar 2013.gada 
01.septembri apstiprināti Pāvilostas novada pašvaldības sakaru pakalpojuma 
limiti./Skat. www.pavilosta.lv sadaļā Domes sēţu protokoli / 
8.Ar 2013.gada 31.augustu spēku zaudē Pāvilostas novada domes 
29.03.2012. sēdes protokola Nr. 3 lēmums Nr.4 „Par degvielas limitu 
noteikšanu” un ir saistoši veiktie grozījumi, papildinājumi. Ar 2013.gada 
01.septembri apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības degvielas limitus un 
transporta degvielas patēriņa normas un maksu par transporta 
pakalpojumiem./skat. www.pavilosta.lv sadaļā Domes sēţu protokoli/ 
9. Par Vērgales sporta nama vadītāju ar 2013.gada 01.septembri darbā 
pieņēma Dzintaru Semenkovu un noteica darba samaksu Ls 302,00 apmērā, 
39 darba stundu nedēļu pie summētās darba laika uzskaites un 3 mēnešu 
pārbaudes termiņu.  
10.Nolēma piešķirt finansējumu: 
1)transporta izdevumu segšanai Ls 100,00 apmērā vienas dienas ekskursijai 
Vērgales pagasta pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Finansējumu pārcelt no budţeta sadaļas- sadarbība ar nevalstiskām 
organizācijām uz sociālo sadaļu; 
2)biedrībai „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vingrošanas rīku iegādei 
Ls 264,00 apmērā projekta „Dzīvosim veseli” realizēšanai. Finansējumu 
piešķirt no budţeta sadaļas- sadarbība ar nevalstiskām organizācijām; 
3) Kristiānai Apinei Ls 20,00 apmērā par klaiņojošu kaķeņu sterilizāciju. 
Finansējumu piešķirt no budţeta sadaļas - sadarbība ar nevalstiskām 
organizācijām, pārskaitot to uz K.Apines iesniegumā norādīto kontu 
kredītiestādē; 
4) biedrībai „No idejas līdz attīstībai” Ls 4388,12 apmērā kā līdzfinansējumu 
projektu realizēšanai šādos termiņos-  2013.gadā- Ls 829,39, 2014.gadā- Ls 
2359,73, 2015.gadā. -Ls 1200,00. Finansējumu piešķīra no budţeta sadaļas-
sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, pārskaitot uz biedrības iesniegumā 
norādītajiem kontiem kredītiestādēs; 
5) biedrībai „Vērgalīte” Ls 486,73 apmērā kā papildus līdzfinansējumu projekta 
realizāšanai 2014.gadā, ieplānojot minēto summu nākamā gada budţetā.  
11. Atļāva SIA „Pāvilostas komunālā uzņēmuma” valdes locekļa un darbinieku 
atalgojuma palielināšanu par 10% ar 2014.gada 01.janvāri. Atļāva SIA 
„Pāvilostas komunālais uzņēmums” atjaunot darbinieku prēmēšanas sistēmu, 
izstrādājot prēmēšanas noteikumus, un iesniedzot tos domei apstiprināšanai. 
Noteica SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes loceklim Oskaram 
Vērniekam pārtraukt veikt ceļa izdevumu kompensāciju grāmatvedei 
nokļūšanai no dzīves vietas uz darba vietu. 
12.Noteica šādas daudzdzīvokļu īres un apsaimniekošanas maksas par 1 m2:  
„Ploce-15”, Vērgales pagasts- Ls 0,15; 
„Ploce-23”, Vērgales pagasts- Ls 0,10; 
13.Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai veikt ceturto atsavināšanas 
izsoli ar augšupejošu soli Ls 500, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 % 
nekustamam īpašumam „Vasarnieki 24”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
/Vairāk skat. 6lpp./  
14. Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma „Selgas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads dzīvokļa Nr.2 privatizāciju. 
15. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības noteikšanas lietu un nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
„Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā, kas sastāv no zemes gabala /kadastra Nr. 
6496 006 0047/ 24,70 ha platībā. 

Turpinājums 4.lpp. 

http://www.pavilosta.lv/


 

Domes sēţu statistika 
Gads Sēţu kopskaits Sēdes veids skaits 

2013*2 

11 
kārtējā 5 

ārkārtas 6 

2012 
16 

kārtējā 12 

ārkārtas 4 

2011 
16 

kārtējā 12 

ārkārtas 4 

2010 
17 

kārtējā 12 

ārkārtas 5 

2009*1 
12 

kārtējā 7 

ārkārtas 5 

*1   no 01.07.2009. *2  līdz19.06.2013. 
 

 
 
PAZIŅOJUMS 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai 
nekustamo īpašumu „Vasarnieki 24”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novadā, kas sastāv no viena zemesgabala ar kopējo 
platību 1785 kv.m, atklātā ceturtajā mutiskā izsolē 2013. gada 
22.oktobrī plkst. 11.00, izsoles nosacītā cena Ls 4 560, 
nodrošinājums Ls 456. 

Izsole notiks Pāvilostas novada pašvaldības telpās Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Pāvilostas novada domes mājas lapā www.pavilosta.lv. 
Tālrunis informācijai - 63484561. 
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Uz zemes gabala atrodas jaunbūve – lauksaimniecības 
šķūnis (kadastra apzīmējums 6496 006 0030 001) un būve saistīta ar 
zemes vienību, kadastra apzīmējums 6496 006 0030, Vērgales 
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000506867. 
16. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Cīrulīši, Vērgale, Vērgales 
pagasts, īpašnieces  Annikas Gēgersones nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, 
parāds uz 15.08.2013.  – LVL 83.34 
17. Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no 2013.gada 
09.septembra līdz 2013.gada 27.septembrim (19 kalendārās dienas) 
par 2013.gadu.  
18. Noteica Sakas bibliotēkai šādu darba laiku: 
Laika periodā no 01.maija līdz 30.septembrim- katru darba dienu no 
plkst.10.00 līdz plkst.17.00; 
Laika periodā no 01.oktobra līdz 30.aprīlim- katru darba dienu no 
plkst.10.00 līdz plkst.16.00 
19. Par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvi dalībai Nacionālās 
veselības dienesta sadarbības sanāksmēs ievēlēja Pāvilostas novada 
sociālā dienesta vadītāju Ildzi Agitu Balodi. 
20. Apstiprināja Pāvilostas pilsētas zemes komisijas nolikuma projektu 
un, kā Liepājas reģiona novadu būvvaldes pārstāvi Pāvilostas pilsētas 
zemes komisijā apstiprināja Jāni Grundbergu. 
21. Piešķīra adresi/nosaukumu projektējamai zemes vienībai Nr.1 (19 
ha; adreses klasifikatora kods 103406194),  saglabājot nosaukumu 
“Ķinnas - 1”,Sakas  pagasts,  Pāvilostas novads. dzīvojamai mājai un 
pārējām ēkām un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 
projektējamai zemes vienībai Nr.2 ( 5,7 ha) piešķīra nosaukumu “Meţa 
Ķinnas”, nosakot to kā zemi,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecība. Saskaņā ar likuma „Zemes ierīcības likums” 22.p., 
zemes gabala projekts īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. 
22. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.pantu, Vita Cielava lēmuma pieņemšanā 
nepiedalījās. 

Projektējamai zemes vienībai Nr.1 (1 ha)piešķīra adresi 
“Penti“, Saraiķi, Vērgales pagasts, saglabājot adresi arī dzīvojamai 
mājai un pārējām ēkām (klasifikatora kods 104301028), nosakot  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju 
apbūve; projektējamai zemes vienībai Nr.2  (7,7 ha)piešķīra 
nosaukumu “Krustaines”, Saraiķi, Vērgales pagasts,  Pāvilostas 
novads, nosakot zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
23. Sakarā ar zemesgrāmatā reģistrēto aizliegumu, atlika zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu līdz atļaujas saņemšanai. 
24. Nolēma atteikt nekustamā īpašuma sadalīšanu, izstrādājot zemes 
ierīcības projektu, jo jaunizveidotā zemesgabala minimāli platībai ir 
jābūt 3 ha.  
25.Piekrita nekustamā īpašuma „Brūnkalni”, Vērgales  pagasts, 
sadalīšanai divos  atsevišķos īpašumos, atdalītajai  zemes vienībai  
piešķirot nosaukumu  „Starpkalni” un, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.  
26. Piekrita nekustamā īpašuma „Tīrulnieki”, Sakas pagasts, 
sadalīšanai divos  atsevišķos īpašumos, atdalītajai zemes vienībai  
piešķīra nosaukumu  „Lauku Tīrulnieki”, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.  
27. Precizēja zemes vienības „Niedoļi”, Vērgales pag., platību no 1,7 
ha uz 1,9 ha. Nolēma precizēt grafisko pielikumu pašvaldības 
piekritīgajai zemei „Kalvīši”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., saskaņā ar 
pievienoto SIA „Metrum K” pielikumu.  
28. Piešķīra zemes lietojumam nosaukumu  „Dzirnavas”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads.  
29. Uzņēma E. G. vispārīgā dzīvokļu rindā. 
 

30. Uzņēma A. I. vispārīgā dzīvokļu rindā. 
31. Nolēma noformēt un iesniegt Kurzemes apgabaltiesas zvērinātam tiesu 
izpildītājam pieteikumu par mantojuma atklāšanos vienlaicīgi ar kreditora 
prasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu attiecībā uz 5 
personām. 
32. Apstiprināja grozījumus Pāvilostas ostas pārvaldes nolikumā, piekrītot 
grozījumiem, kas paredz elektronisku ostas valdes locekļu balsojumu, ja 
operatīvi jāpieņem ne vairāk kā divi lēmumi.  
33. Piekrita zemes lietojuma „Kļavenieki”,  Vērgales pagasts, sadalīšanai 
trijos atsevišķos īpašumos, atdalītajām vienībām piešķirot nosaukumus  
„Apšenieki” un „Lietussargi”, abām nosakot  zemes lietošanas mērķi –  
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
34. Atļāva Pāvilostas vidusskolai atvērt 1.klasi 2013./2014. mācību gadā ar 
7 skolēniem, paredzot finansējumu no valsts piešķirtajām mērķdotācijām. 
35.Apstiprināja pašvaldības policijas priekšnieka pieņemšanas laikus:  
 Pāvilostā - Pāvilostas pašvaldības policijas iecirknī (Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā, ieeja no sētas) - katru ceturtdienu no plkst.14:00 līdz 
plkst.15:30 
katru pirmdienu no plkst.11:00 līdz plkst.12:30 – pēc iepriekšējā pieraksta pa 
tel. 29242320. 
Vērgalē - Vērgales pašvaldības ēkā(ieeja ēkas galā no skolas puses)-  
katru ceturtdienu no plkst. 16:00 līdz plkst. 17:00; 
katru pirmdienu no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00 - pēc iepriekšējā pieraksta 
pa tel. 29242320.  
36. Atturoties deputātam Aldim Barsukovam, nolēma atcelt Pāvilostas 
novada 2009.gadā apstiprināto interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotāciju sadales komisiju. 
Nolēma izveidot un apstiprināt interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotāciju sadales komisiju 3 cilvēku sastāvā: Silvija Leja – metodiķe 
izglītības un kultūras jomā,Gatis Brēdiķis – domes izglītības komitejas 
priekšsēdētājs, Aldis Barsukovs- domes izglītības komitejas loceklis 
37. Papildināja ar SIA „Pindstrup Latvia” 22.05.2001. noslēgto zemes nomas 
līgumu atļaujot veikt ģeoloģiskos pētījumus un krājumu inventarizāciju.  
38. Slēdza pirkuma līgumu ar pirmpirkumtiesīgo V.P. par Pāvilostas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu „Vēberi”, Sakas pagasts, pārdošanu.  
39. Pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones 
ziņojumu par administrācijas un iestāţu darbu. 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2013.gada 12.septembrī 
Nākošā domes sēde plānota 2013.gada 19.septembrī. 

Informāciju sagatavoja  VITA BRAŢE un MARITA HORNA 
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Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs 

aicina pieteikties darbā 
uz brīvo darba vietu – VADĪTĀJA VIETNIEKU 

Pretendentam ir nepieciešamas angļu un krievu valodas zināšanas. 
Labas datora lietošanas iemaņas. Pretendentam jābūt pieklājīgam, ar labām 
komunikācijas spējām, radošam un enerģiskam. Pieredze līdzīgā amatā tiks 
uzskatīta par priekšrocību. 

Darba līgums tiks noslēgts uz noteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu 
pārbaudes termiņu.  

Pieteikuma vēstuli, rakstveida priekšlikumus par Pāvilostas novada 
TIC darbības attīstību, profesionālās pieredzes aprakstu (CV), izglītību 
apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā, Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 vai 
nosūtot elektroniski uz e-pastu tic@pavilosta.lv līdz 2013. gada 4. oktobra 
plkst. 16.00. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks izskatīti. 

Pretendenta atlases nosacījumi- dokumentu izpēte. 
Uzziņas pa tālruni 29121894.  

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS 
VADĪTĀJA VIETNIEKS tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā 

1. Veikt darbu saskaņā ar tūrisma informācijas centra nolikumu. 
2. Plānot savu darbu pēc vadītājas izstrādātā tekošā gada darba plāna. 
3. Aizvietot vadītāju viņas komandējuma, atvaļinājuma un slimības laikā. 
Pildīt vadītājas pienākumus savas kompetences ietvaros. 
4. Izstrādāt jaunus tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstus iesniegt 
vadītājai.  
5. Sadarboties ar Pāvilostas novada domes pašvaldības iestādēm, kā arī ar 
uzņēmējiem, kuri darbojas tūrisma jomā. 
6. Sniegt tūrisma un cita veida informāciju par Pāvilostu, Pāvilostas novadu 
un tur pieejamajiem tūrisma piedāvājumiem.  
7. Iespēju robeţās sniegt informāciju par Liepājas reģionu un visu Latviju 
kopumā.  
8. Nodrošināt ārzemju tūristu komunikācijas iespējas. 
9. Veikt uzskaiti par apmeklētājiem, veidot ikmēneša statistiku, statistikas 
kopsavilkumu par iepriekšējo gadu un tos iesniegt vadītājai.  
10. Iekasēt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, pretī izsniedzot 
maksājumu apliecinošu dokumentu.  
11. Par veikto darbu regulāri atskaitīties Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centra vadītājai. 
12. Veikt citus amata pienākumus saskaņā ar Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas vadītājas rīkojumu. Izpildīt Pāvilostas novada TIC vadītājas 
rīkojumus noteiktos termiņos. 
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Pāvilostas novada pašvaldība  

aicina pieteikties darbā  
uz brīvo darba vietu – 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS 
 Pretendentam ir nepieciešama prasme sagatavot preses 
relīzes, veidot informatīvos rakstus, prasme darbā ar maketēšanas 
programmām un datorprogrammām, labas organizatoriskās un 
komunikācijas spējas, augsta saskarsmes kultūra, kā arī 
pamatzināšanas fotografēšanā un fotogrāfiju apstrādē. Vēlamas 
svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī. Pretendentam ir 
nepieciešamas tiesības vadīt automašīnu, un vēlama personīgā 
automašīna darba uzdevumu veikšanai. 
 Izglītība sabiedrisko attiecību specialitātē vai ţurnālistikā, kā 
arī pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 
mēnešu pārbaudes termiņu. Darba alga Ls 318,00 mēnesī. 

Pieteikuma vēstuli, rakstveida priekšlikumus par sabiedrisko 
attiecības sfēras darbības attīstību (t.sk. redzējums par pašvaldības 
mājas lapu un informatīvo izdevumu), profesionālās pieredzes aprakstu 
(CV), pievienojot ieskenētu izglītību apliecinošu dokumentu, lūdzam 
iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, nosūtot elektroniski uz e-pastu 
dome@pavilosta.lv līdz 2013. gada 30.septembra plkst. 16.00. 
Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks izskatīti. 

Pretendenta atlase plānota divās kārtās: 1. kārtā 
dokumentu izpēte, 2. kārtā pārrunas.   

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS 
1. Pārzināt amata pienākumu izpildes reglamentējošos tiesību 
aktus un nodrošināt to izpildi amata kompetences ietvaros.  
2. Plānot, sagatavot, rediģēt un maketēt Pāvilostas novada 
pašvaldības informatīvo izdevumu „Pāvilostas Novada Ziņas”, koordinēt 
tā izdošanu un izplatīšanu vienu reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz nākamā 
mēneša 10.datumam. 
3. Nodrošināt pašvaldības interneta mājas lapas 
www.pavilosta.lv saturiskās un vizuālās informācijas koordinēšanu un 
savlaicīgu aktualizēšanu. 
4. Plānot, vadīt un koordinēt Pāvilostas novada pašvaldības 
darbību informācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos. 
5. Sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, t.sk., radio un 
Latvijas Pašvaldību savienību. Sagatavot un sniegt informāciju masu 
saziņas līdzekļiem un informācijas dienestiem par pašvaldības darbības 
aktualitātēm un projektiem. 
6. Sadarboties ar pašvaldības struktūrvienību un iestāţu 
vadītājiem un prezentēt to darbību masu mēdijos. 
7. Vākt un analizēt par Pāvilostas novada pašvaldības un tās 
struktūrvienību darbu publicētos materiālus, sniegt vai organizēt 
rakstveida atbildes par kritiskām publikācijām, piesaistot ekspertus, 
sagatavot atbildes uz šīm publikācijām. 
8. Nodrošināt pašvaldības prezentācijas materiālu tehnisko 
sagatavošanu. Piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu 
speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā. 
9. Organizēt iedzīvotāju aptaujas/anketēšanu, sabiedriskās vai 
publiskās apspriešanas par daţādiem ar pašvaldības darbību saistītiem 
jautājumiem. 
10. Piedalīties preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu 
(atklāšanas ceremoniju, gadadienu svinību, apbalvošanas sarīkojumu, 
viesu uzņemšanu u.c.) organizēšanā. Gatavot pašvaldības Atzinības, 
Pateicības rakstus un daţādas balvas, apsveikumus, nodrošināt ziedu 
pasūtīšanu. 
11. Piedalīties domes sēdēs un nepieciešamības gadījumā 
komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs. 
12. Iesaistīties sadraudzības projektu izstrādē, uzturēt 
sadraudzības saikni ar partneriem citās pašvaldībās un ārzemēs. 
13. Noteiktā formā un kārtībā sniegt apkopotu informāciju, kas ir 
sabiedrisko attiecību speciālista rīcībā un datus, kas raksturo darba 
rezultātus. 
14. Veikt citus pienākumus, ko uzdod Domes priekšsēdētājs, 
domes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un kancelejas vadītājs. 
 
 
 

Pāvilostas novada pašvaldība  

aicina pieteikties 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 nosūtot elektroniski uz e-pastu 
dome@pavilosta.lv līdz 2013. gada 30.septembra plkst. 16.00. Pieteikumi, kas 
tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks izskatīti. Pretendenta atlase plānota -
dokumentu izpēte.  

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 dzīvţogus, 
sagatavot malku. 
4. Veikt vēja un citu faktoru nodarīto postījumu likvidēšanu. 
5. Strādā ar raideri, motorzāģi, u.c. tehniku, uztur to labā tehniskā 
kārtībā.  
6. Par veikto darbu regulāri atskaitīties parka dārzniecei. 
7. Veikt citus līdzīgus amata pienākumus saskaņā ar parka dārznieces 
rīkojumiem.   
 

mailto:tic@pavilosta.lv
mailto:dome@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
mailto:dome@pavilosta.lv
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PIRMPIRKUMA TIESĪBAS 

Pašvaldība jūlija un augusta mēnešos atteicās no 
pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem: 
1) Griezes, Sakas pagastā- 18,7 ha 
2) Dzintariņi, Sakas pagastā- 15,16 ha 
3) Krauliņi, Sakas pagastā- 29,9 ha 
4) Dimanti, Sakas pagastā- 7,4 ha 
5) Spīdolas, Sakas pagastā- 6,58 ha 
6) Vasarnieki 12, Vērgales pagasts- 0,1806 ha 
7) Jāņkalniņi, Sakas pagasts- 4,8 ha 
8) Vesperi, Vērgales pagastā- 0,9 ha 
9) Alejas, Sakas pagasts- 4,81 ha 
10) Kadegi, Sakas pagasts- 10,6 ha 
11) Paceri, Vērgales pagasts- 22,0 ha 
12) Mednieki, Sakas pagasts- 18,3 ha 
13) Pelikāns, Sakas pagastā-15 ha 
14) Ziemeļi, Sakas pagastā- 27 ha 
15) Liepziedi, Sakas pagastā- 4,5ha 
 

Vai tu zini 
 Pirmo vietu jauniešu grupā  Ziedu paklāju konkursā Ventspilī  š.g. augustā ţūrija 

piešķīra Pāvilostas mākslas skolas audzēknēm – Unai Sekačai, Ilzei Ievai Vilnei, 
Kristīnei Podziľai un Agnesei Kurčanovai- Kraģei par kompozīciju "Ceļavējš". 
 

 Šogad Pāvilostas mūzikas skolā mācīsies 42 audzēkľi. Jaunums skolā – atvērta 
sitamo instrumentu klase. 
 

 Pāvilostas PII „Dzintariľš” šajā mācību gadā apmeklēs 46 bērni.  
 

 Pāvilostas bibliotēkā 6.septembrī notika „Bērnu ţūrijas” nakts pasākums ar 
daţādām aktivitātēm. Tas bērnu vidū īpaši iecienīts. 
 

 9. septembrī Pāvilostas Mākslas skolas Jaunais mācību gada sākums notika 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā. 
 

 15.septembrī no plkst. 9.00 - 14.00 Pāvilostas stadionā Latvijas ielu vingrošanas 
sporta biedrība sadarbībā ar A/S "Latvijas dzelzceļš "un  telekompānijas "LNT" 
atbalstu rīko "Spēka dienu", lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu 
vidū. Novada jaunieši aicināti uz pievilkšanās sacensībām. Visi dalībnieki saņems 
balvas. 
 

 27.septembrī Pāvilostas vidusskolā notiks Olimpiskā diena, kad jaunieši tiksies 
un uzklausīs kādu sportistu ar izciliem panākumiem sportā. 
 

 3.oktobrī Pāvilostas bibliotēka plānota tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi. 
 

 19.oktobrī Pāvilostas kultūras namā Pensionāru vakars. 
 

 2.novembrī plānots bijušo audzēkņu un skolotāju salidojums Pāvilostas mākslas 
skolā sakarā ar skolas 20 gadu pastāvēšanu. 
 
 

Novadā  
darbu sācis  
izpilddirektors 

Pāvilostas novada  
pašvaldībā no š.g.  1.augusta  
darbu sācis izpilddirektors  
Alfrēds Magone, kurš bija  
iepriekšējā sasaukuma  
Pāvilostas novada domes deputāts. „Alfrēds Magone par 
piemērotāko izpilddirektora amatam izraudzīts tādēļ, ka 
vislabāk no visiem pretendentiem pārzina novadu un tā 
vajadzības”, vēsta portāls www.liepajniekiem.lv.  

Uzaudzis Plocē, mācījies Vērgales pamatskolā, 
tad Liepājas 33. Profesionāli tehniskajā skolā apguvis 
autoatslēdznieka profesiju un Kandavas tehnikumu beidzis 
kā lauksaimniecības mehāniķis. Ilgus  gadus strādājis 
Vērgalē kā šoferis, nodarbojies ar sportu. No 1983.gada  
bijis sporta organizators Vērgalē. Jautāts par saviem darba  
pienākumiem, A.Magone pastāsta, ka viņam būs cieša 
sadarbība ar Sakas un Pāvilostas pašvaldības iestāţu 
vadītājiem saimniecisko jautājumu risināšanā, tāpat viņam 
būs jāpiedalās pie kopbudţeta sastādīšanas, ar 1.oktobri 
viņa pakļautībā un pārziņā būs arī tā sauktie simtlatnieki un 
to nodarbināšanas jautājumi, būs jāuzmana arī Pāvilostā un 
Sakā realizējamie projekti. Arī jautājumos, kas saistīti ar 
pašvaldības policijas darbu, iedzīvotāji var vērsties pie 
izpilddirektora.  

Presē izskanēja ziņa, ka izpilddirektors pārņems 
Sakas pagasta pārvaldnieces līdzšinējos pienākumus. 
„Pārņemšu visas saimnieciskās lietas pagastā, kā arī visās 
trīs bibliotēkās”, saka A. Magone. Sacenieki zemes nodokļu 
un citus maksājumus var veikt Sakas pagastā pie zemes 
ierīkotājas A.Brūkles. Izpilddirektors, pa ceļam uz Pāvilostu,  
Sakā iebrauc ik rītu. Pieņemšanas laiki gan vēl nav, jo nav 
informācijas, ka iedzīvotājiem tas būtu nepieciešams. Ja 
saceniekiem ir tāda vēlēšanās, varat to darīt zināmu 
pašvaldībai. Izpildirektors ir gatavs ar iedzīvotājiem rīkot 
tikšanās arī Sakas pagastmājā.  

Šobrīd ar viņu var tikties Vērgalē pirmdienās no 
14.00 – 17.00. Pāvilostā viņš ir ik dienu, atsevišķa 
pieņemšanas laika Pāvilostā nav. Ja iedzīvotājiem ir kādi 
jautājumi, ierosinājumi, vajadzīga palīdzība, varat zvanīt 
izpilddirektoram A.Magonem pa tel. 26405900.   

MARITA HORNA 

 

APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 25.07.2013. sēdes protokolu Nr. 3, 4.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 
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 8.punktu un izteikt šādā redakcijā:  
“8. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 
nodrošina: 
8.1. Sakas pagastā un Pāvilostā- Pāvilostas novada pašvaldība; 
8.2. Vērgales pagastā- Vērgales pagasta pārvalde.” 
9. Grozīt saistošo noteikumu 2.6. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā: 
“ 2.6. sastāv no deviľiem deputātiem;”  
10. Grozīt saistošo noteikumu 2.7. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā: 
“2.7. no Domes deputātiem ievēl Domes priekšsēdētāju, vietnieku un četru pastāvīgo 
komiteju locekļus.” 
11. Grozīt saistošo noteikumu 3. punktu un izteikt šādā redakcijā: 
“3. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 
pašvaldības deputātiem ievēl: 
11.1. Finanšu komiteju piecu locekļu sastāvā; 
11.2. Sociālo jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā; 
11.3. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā; 
11.4. attīstības, lauksaimniecības, meţsaimniecības, zivsaimniecības un 

saimniecisko jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā.” 
12. Grozīt saistošo noteikumu 12.5. apaškpunktu un izteikt šādā redakcijā: 
“12.5. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;” 
13. Svītrot saistošo noteikumu 90.punkta pēdējo teikumu un izteikt šādā redakcijā: 
“90. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar domes pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, 
ja tie satur informāciju, kura nav izpauţama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budţeta izlietojumu un 
noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu 
informācijas pieejamībai jāpamato.” 
14. Papildināt saistošos noteikumus ar atsevišķu nodaļu “Noslēguma jautājums” šādā 

redakcijā: 
“Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pāvilostas novada domes 
2009.gada 1.jūlija saistošie noteikumi Nr. 1” Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”.” 

Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 
 
 

 

Foto no www.liepajniekiem.lv 
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Administratīvās  
komisijas ziľas 

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 
2013.gada 22.augustā izskatīja divus administratīvā pārkāpuma protokolus 
–  

1) par automašīnas mazgāšanu tai neparedzētā vietā,  vainīgajai 
personai izsakot  brīdinājumu, 

2) par telšu uzcelšanu Ziemupes dabas lieguma zonā, Ziemupē, 
kur pārkāpti Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada saistošie noteikumi 
Nr.17 "Pāvilostas novada administratīvās atbildības noteikumi", vainīgajam 
uzliekot naudas sodu Ls 30 apmērā.  

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede LIENE VAŠKUS 
 
 

 

 

POLICIJAS AICINĀJUMS 
 

 
darbspējīga komanda. Pa šo gadu ir izdarīts ļoti daudz. Par katru mēnesi 
es dodu informāciju novada avīzē. Pārsvarā pārkāpumi ir saistīti ar 
alkohola lietošanu. Bet ir arī tādi, kas sarūgtina mūsu dzīvi un veido 
diskomfortu. Tie ir saistīti ar īpašumu neuzturēšanu (sniega tīrīšanu, zāles 
pļaušanu, ietves slaucīšanu, māju numurzīmju kopšanu utt.), sabiedriskās 
kārtības neievērošanu, Baltijas jūras aizsargjoslas noteikumu pārkāpšanu, 
ar valsts karoga neizkāršanu valsts svētku vai sēru dienās. Pēdējā laikā 
sāk parādīties pārkāpumi, ko veic mūsu jaunatne, skolnieki un, cik tas 
nebūtu bēdīgi, skolnieces. Pa pilsētu skraida klaiņojoši suņi, vēlu vakaros 
staigā mazgadīgi bērni, pa Brīvības ielu brīţiem izskrien kāds “šūmahers”, 
naktsmieru traucē kādas lustīgas kompānijas. 

Bet šodien es gribu vērsties pie novada  iedzīvotājiem ar lūgumu 
palīdzēt mūsu darbā. Novada teritorija ir diezgan liela. Visu teritoriju katru 
dienu izbraukāt praktiski nav iespējams. Tāpēc brīţiem šis tas netiek 
piefiksēts. Novadam ir izstrādāti saistošie noteikumi Nr.17 (publicēti šā 
gada aprīļa novada avīzē). Noteikumos ir paredzēta administratīvā 
atbildība par daţādiem pārkāpumiem. Lūdzu izlasiet un dariet tā, lai mani 
darbinieki nekad nebrauktu pie jums ar kaut kādām pretenzijām un ar 
nodomu sastādīt protokolu. Ja ir iespēja, sakiet kaimiņam par pārkāpumu. 
Ja viņš neklausa – policijas telefons ir 29242320 un e-pasts: 
policija@pavilosta.lv. Ja redzat kādu citu pārkāpumu – telefons tas pats. 
Nepieciešamības gadījumā jūs personīgi varat apmeklēt policijas iecirkni 
Pāvilostas novada domes mājā, ieeja no sētas.  

Mans pieľemšanas laiks Pāvilostā ir ceturtdienās no plkst. 
14:00 līdz 16:00 un pirmdienās no11:00 līdz 13:00 pēc iepriekšēja 
pieraksta, Vērgalē – ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz. 17:00.  

Mēs visi dzīvojam vienā novadā. Tas ir mūsu, var teikt, dzīvoklis. 
Tāpēc aicinu jūs kopējiem spēkiem-  sakopsim mūsu dzīvokli, uzturēsim to 
kārtībā un dzīvosim saticībā. Ceru uz jūsu sapratni un atsaucību! 

Turpinājums 8.lpp. 

Nu jau pagājis gads, 
kopš Pāvilostas novadā tika 
oficiāli dibināta un reģistrēta 
pašvaldības policija. Sākums bija 
diezgan pasmags. Bija 
nepieciešama struktūras 
reorganizācija, kadru maiņa, darba 
efektivitātes paaugstināšana, 
automobīļa sagatavošana un 
aprīkošana. Tas ceļš ir iziets un 
šobrīd ir izveidojusies zinoša un  

Iedzīvotāji jautā 
1) Vai un kad  kāds no  sabiedriskā transporta reisiem tiks 
novirzīts pa Grīzupes ceļu, lai atvieglotu iedzīvotāju nokļūšanu 
Liepājas reģionālajā slimnīcā?  Atbild  Kurzemes plānošanas 
reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas maršrutu tīkla plānotājs 
Indulis Ozoliľš: "Jā, tie būs reisi, kas plkst. 9.00 iziet no Pāvilostas 
uz Liepāju un plkst. 13.20 dodas atpakaļceļā. Arī svētdienas reiss ies 
pa Grīzupes ceļu.  11.septembrī šo jautājumu skatīs Kurzemes 
plānošanas nodaļas Transporta komisijā  un pēc lēmuma 
pieņemšanas tas vēl jāsaskaņo ar Autotransporta direkciju. Plānots, 
ka jaunais reiss gar Liepājas slimnīcu varētu tikt palaists 
š.g.1.novembrī. Tad arī būs skaidrs, kurā no slimnīcas pieturām 
izlaidīs un uzņems pasaţierus." 
 

2) Par ostu. Vai Pāvilostas ostas pārvaldnieks, kad 
atrodas ārzemēs, ir atvaļinājumā vai nebūdams uz vietas, saľem 
arī algu? Atbild Pāvilostas ostas pārvaldnieks Ronalds 
Griškēvičs: „Atrodoties ārzemēs, ostas pārvaldnieks ir atvaļinājumā, 
saņemot darba līgumā paredzēto samaksu. Apmaksātā atvaļinājuma 
ilgums ir četras kalendāra nedēļas gadā (darba līguma p.4.2).” 
 

3) Vai pašvaldībā vajadzīgs šoferis- darbu rīkotājs, kas 
pilda tikai šofera pienākumus, bet nestrādā līdzi strādniekiem? 

Atbildi sagatavojusi informatīvā izdevuma galvenā 
redaktore M.Horna: „Darba rīkotāja amata aprakstā  nav minēts, ka 
viņam būtu jāstrādā līdzi strādniekiem. Darbu rīkotājam ir citi darba 
pienākumi – novada ceļu, ielu tiltu un caurteku, kā arī Meniķa 
pārraudzīšana un nepieciešamības gadījumā ūdens līmeņa 
regulēšana. Virkne citu  darbu – organizēt strādnieku un kapu 
uzraugu darbu pārraudzīšanu un inventāra sagādi viņu vajadzībām, 
organizēt vēja un citu faktoru nodarīto postījumu likvidēšanu,   malkas 
sagatavošanu visās Sakas pagasta un Pāvilostas pašvaldības 
iestādēs.” 

 

4) Kad Pāvilostā tiks atrisināts jautājums par meţa zvēru 
postījumu novēršanu pilsētas kapsētā? Atbild domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Pilsētas teritorijā medīt zvērus ir 
aizliegts. Ja nākamajos gados pašvaldība varēs atrast līdzekļus 
jauna, augstāka ţoga uzstādīšanai, tad šo problēmu varētu atrisināt.” 
 

5) Kādi pienākumi pēc novadā notikušajām reformām un 
pienākumu pārdales turpmāk būs domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam? Ar domes priekšsēdētāja darba pienākumiem var 
iepazīties Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv publicētajā 
dokumentā  Pāvilostas novada pašvaldības nolikums, kas veidots 
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Likuma 62.pantā noteiktas šīs 
amatpersonas pilnvaras -  
62. pants. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks 
pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi. Domes priekšsēdētājs: 
1) vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; 
2) pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; 
3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā; 
4) domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos 
dokumentus; 
5) vada finanšu komitejas darbu; 
6) dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; 
7) ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; 
8) sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāţu amatpersonu 
iesniegumus; 
9) atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir 
dome; 
10) var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo 
valsts pārvaldes iestāţu vadītāju vai šo iestāţu amatpersonu 
atlaišanu no ieņemamā amata; 
11) veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta 
lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos. 
 

mailto:policija@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
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Turpinājums no 7.lpp. 

Notikumi 2013. gada jūlijā 
01.07.2013. 21:50 Patrulēšanas laikā konstatēts, ka Lejas ielā, Pāvilostā, 
iekurts ugunskurs ar rupjiem ugunsdrošības pārkāpumiem. Saimniekam 
izteikts mutisks aizrādījums, ugunskurs nodzēsts. 
04.07.2013. 13:30 Aizrādīts par Latvijas valsts karoga neizlikšanu Ebreju 
tautas genocīda upuru piemiņas dienā šādās adresēs Pāvilostā: Brīvības, 
Lejas (katrā 4 adresēs), Dzintaru Vītolu, Smilšu, Kalna ielās (katrā 3 
adresēs), E.Šneidera laukums, Tirgus, Krasta ielās (katrā 2 adresēs). 
04.07.2013.19:28 No valsts policijas Aizputes iecirkņa saņemta 
informācija par konfliktu starp kaimiņiem Sakas pagastā, Salienā. 
Ierodoties policijai, konflikts bija jau atrisināts, nevienam pretenziju ne pret 
vienu nebija. Konflikta iemesls bija  alkohols.   
06.07.2013. 20:00 Tika saņemta informācija par konfliktu spēļu laukumā 
starp divām meitenēm, kā rezultātā tika bojāts velosipēds. Par vainīgo 
personu tika uzrakstīts iesniegums Valsts policijai. 
07.07.2013. 14:00 Kalna ielā, Pāvilostā, sastādīts protokols par nepareizu 
automašīnas novietošanu. Uzlikts sods 30.-Ls apmērā. 
07.07.2013. 15:10 Sastādīts protokols par nelikumīgu iebraukšanu Baltijas 
jūras krasta aizsargjoslā. Uzlikts sods 50.-Ls apmērā. 
09.07.2013. 08:00 Saņemta informācija par vairāku laternu bojāšanu 
Pāvilostā. Iesniegts iesniegums Valsts policijai, ierosināta krimināllieta. 
10.07.2013 17:46 Ģimenes skandāls „Spirtnīcā”, Pāvilostā. Pēc policijas 
ierašanās notikuma vietā, konfliktējošās personas tika nomierinātas. 
10.07.2013. 19:30 Cilvēkam uzbruka suns un sakoda to. Cietušā persona 
uzrakstīja iesniegumu Valsts policijai, pievienojot ārsta izziņu par miesas 
bojājumiem. 
10.07.2013. 19:40 Saņemta informācija par guļošu personu grāvī Dzintaru 
un Parka ielu krustojumā. Persona stiprā alkohola reibumā nogādāta 
dzīvesvietā. 
11.07.2013. 12:21 Saņemta informācija par suni pludmalē. Policisti 
pludmalē sastapa suņa saimnieci un izteica brīdinājumu par suņa 
neatļauto atrašanos pludmalē. 
11.07.2013. 13:38 Dzintaru ielā sastādīts protokols par nepareizu 
automašīnas novietošanu. Uzlikts sods 30.-Ls apmērā. 
14.07.2013. 10:21 Saņemta informācija, ka pa Dzintaru ielu, Pāvilostā, 
bez pavadas un pieskatīšanas savā vaļā skraida suns. Tika noskaidrots 
suņa saimnieks un viņam izteikts brīdinājums par suņa nepieskatīšanu. 
14.07.2013. 21:53 Piedzērušies jaunieši "sporto" ar automašīnu VAZ pa 
Prieţu ielu, Pāvilostā. Ierodoties notikuma vietā un braucot pa meţa ceļā 
atstātajām pēdām, uz meţa ceļa tika konstatēts noslāpis zilas krāsas 
ţigulis bez valsts reģistrācijas numurzīmēm un tehniskās apskates. Pie 
automašīnas atradās  5 iereibuši jaunieši, kuri noliedza, ka būtu braukuši 
ar šo automašīnu. Tika izsaukta Valsts  ceļu policijas ekipāţa, kura 
pārbaudīja automašīnu un jauniešus. Automašīna nav zagta, skaitās 
norakstīta. 
16.07.2013. 09:50 Kalna ielā, Pāvilostā, apzagta māja. Tika izsaukta 
Valsts policija.  
16.07.2013. 10:12 Patrulēšanas laikā konstatēts, ka Baltijas jūras krasta 
aizsargjoslā atrodas automašīna. Uzlikts sods 50.-Ls apmērā. 
20.07.2013. 13:50 Ziemupē  patrulēšanas laikā konstatēts, ka Baltijas 
jūras krasta aizsargjoslā atrodas automašīna. Iekasēts sods 20.-Ls 
apmērā.  
21.07.2013. 11:54 Ziemupes stāvlaukumā konflikts ar klientu, kurš 
novietojis stāvlaukuma teritorijā automašīnu un atsakās par to maksāt. 
Ierodoties policijai, automašīnas vadītājs apmaksāja stāvlaukuma 
pakalpojumus pilnībā.  
24.07.2013. 14:15 Dzintaru ielā, Pāvilostā, novietota automašīna 534 ceļa 
zīmes darbības zonā (autobusu un trolejbusu pietura). Uzlikts sods 30.-Ls 
apmērā. 
24.07.2013. 17:10 Dzintaru ielā, Pāvilostā, novietota automašīna 534 ceļa 
zīmes darbības zonā. Uzlikts sods 30.-Ls apmērā.  
24.07.2013. 17:15 Dzintaru ielā, Pāvilostā, novietota automašīna 534 ceļa 
zīmes darbības zonā (autobusu un trolejbusu pietura). Uzlikts sods 30.-Ls 
apmērā. 
26.07.2013. 14:07 Dzintaru ielā, Pāvilostā, novietota automašīna 534 ceļa 
zīmes darbības zonā (autobusu un trolejbusu pietura). Uzlikts sods 30.-Ls 
apmērā. 
 
 

Notikumi 2013. gada augustā 
01.08.2013. 08:30 Saņemta informācija, ka Dzintaru ielā, Pāvilostā, skolas 
autobusu pieturā sasists stikls. Ierodoties notikuma vietā un  iztaujājot 
iedzīvotājus, tika noskaidrots, ka fakts ir noticis. 31.07.2013. ap plkst.23:00. 
Vainīgās personas noskaidrotas. Vainīgais nedēļas laikā stiklu nomainīja. 
02.08.2013. 20:00 Saņemta informācija par apzagtu māju Vērgales pagastā. 
Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka laika posmā no 17.07.-02.08. ir 
iekļūts nekustamā īpašuma Zeltkalni saimniecības ēkā un no tās ir nozagtas 
daţādas mantas: zāles trimmeris, motorzāģis, trīs riteņi u.c. mantas. Par 
notikumu informēta Valsts policija. Ierosināta krimināllieta. 
03.08.2013. 07:05 Saņemta informācija, ka uz kuģa „Dole”, Pāvilostā, 
uzrāpies cilvēks. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka uz kuģa ir 
uzrāpies vīrietis. Persona tika noskaidrota. Vīrietim izteikts brīdinājums.  
07.08.2013. 10:45 Patrulēšanas laikā ievērots, ka automašīna BMW 
novietota Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Sastādīts Administratīvā 
pārkāpuma protokols-paziņojums, sods Ls 50. 
07.08.2013. 11:06 Automašīna novietota Tirgus ielas un Smilšu ielas 
brauktuvju krustojumā, Pāvilostā. Automašīnai Land Rover tika sastādīts 
Administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums, sods Ls 30. 
07.08.2013.15:35 Automašīna novietota Baltijas jūras krasta kāpu 
aizsargjoslā. Automašīnai BMW tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma 
protokols-paziņojums, sods Ls 50. 
07.08.2013. 21:30 Tirgus ielā 2, Pāvilostā, vīrietis lietoja alkoholiskos 
dzērienus. Pārkāpējam tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols VD 
Nr.500076 pēc LAPK 171.01 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā. Pārkāpējs tika nogādāts dzīvesvietā. 
07.08.2013. 21:55 No Valsts policijas saņemta informācija par ģimenes 
konfliktu Tirgus ielā, Pāvilostā. Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka 
vīrietis alkohola reibuma stāvokli iesitis sievietei ar pudeli pa galvu, kura arī 
bija alkohola reibumā. Sievietei pretenzijas pret vīrieti nebija, iesniegumu 
rakstīt atteicās. 
08.08.2013. 20:50 Tirgus ielā 2, Pāvilostā, vīrietis lietoja alkoholiskos 
dzērienus. Pārkāpējam tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols VD 
Nr.500077 pēc LAPK 171.01 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā. 
14.08.2013. 17:35 Vērgalē pie veikala “TOP” guļ piedzēries vīrietis. 
Ierodoties notikuma vietā, tika sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols 
VD Nr. 500103 pēc LAPK 171.02  
17.08.2013. 12:10 Saņemta informācija par huligāniskām darbībām pie 
Pāvilostas kultūras nama. Notikuma vietā tika konstatēts, ka jauniešu grupa 
izdemolēja pie kultūras nama izvietotu dekoru. Administratīvā lietvedība 
netika uzsākta sakarā ar to, ka vainīgā persona atlīdzināja materiālos 
zaudējumus. 
23.08.2013. 11:30 Dzintaru ielā, Pāvilostā, nekopti nekustamie īpašumi, kas 
bojā pilsētas ainavu. Sastādīti 2 pārbaudes akti pēc Pāvilostas novada 
pašvaldības 2012.gada saistošo noteikumu Nr.17 punkta 13.1.  
24.08.2013. Serfingistu pasākumā Pāvilostas estrādē sastādīti divi 
administratīvie protokoli. Viens par nepareizu automašīnas novietošanu un 
otrs par dabisko vajadzību kārtošanu tam neparedzētā vietā. 
30.08.2013.  10:04 Brīvības un Kalna ielās, Pāvilostā, nekopti nekustamie 
īpašumi, kas bojā pilsētas ainavu. Sastādīti 2 pārbaudes akti pēc Pāvilostas 
novada pašvaldības 2012.gada saistošo noteikumu Nr.17 punkta 13.1. 
31.08.2013.Tūrisma sezonas slēgšanas pasākumā sastādīti 5 administratīvie 
protokoli par automašīnu novietošanu tam neparedzētā vietā. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks  
ALEKSANDRS URTĀNS 

 
 

26.07.2013. 21:00 Dabas lieguma zonā Ziemupē uzceltas trīs teltis. Pēc 
ierašanās notikuma vietā vainīgajam  sastādīts Administratīvā pārkāpuma 
Protokols pēc Pāvilostas novada pašvaldības Saistošiem noteikumien nr.17. 
15. panta 5. daļas. 
27.07.2013. 16:35 Vītolu ielā, Pāvilostā, ceļa zīmes 326 darbības zonā 
novietota automašīna. Uzlikts sods 30.-Ls apmērā. 
31.07.2013. 18:50 Sēņu ielā, Pāvilostā, motociklists brauca bez 
aizsargķiveres. Motocikla vadītājs apturēts un noskaidrots, ka viņam nav 
vadītāja apliecības, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības, kā arī 
motociklam nav valsts reģistrācijas numura zīmes. Vadītājs un motocikls 
nodots Valsts policijas darbinieku rīcībā. 
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LR partnerība izsludina projektu iesniegumu 
pieľemšanu 

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas VI kārtu Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 23.augusta 
līdz 2013.gada 23.septembrim. 

VI kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 37 316,74 LVL 
(trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti sešpadsmit lati un 74 santīmi). 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Liepājas rajona partnerība” 
birojā Krasta ielā 12, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV – 3430. Projektu 
iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta 
dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 

4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un 
rīcībai: 

3.1.aktivitāte (iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu raţošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu 
saraţotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, ţogu un ţogu 
balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana). Atbalsta apmērs līdz 40%, 
ja atbalsta pretendents jaunāks par 40 gadiem – līdz 50%. 

3.2. aktivitāte (iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai 
skaitā pašu saraţotās produkcijas iepakošanai). Atbalsta apmērs līdz 50 %. 
 

Gada balva „Zelta puteklis 2012” 
Atskatoties uz darbu, kas veikts Latvijas muzejos 2012. 

gadā, Latvijas Muzeju biedrības valde izsludināja pieteikšanos 
muzeju nozares gada balvai „Zelta puteklis 2012”. 10. maijā 
notika ekspertu sēde, kurā izvērtēja 22 pieteikumus. Šogad balvas 
tika piešķirtas balvas 5 nominācijās – ieguldījums nacionālā 
krājuma saglabāšanā, ģimenei draudzīgākais muzejs, gada 
ekspozīcija, gada publikācija un mūţizglītības projekts muzejā.   

Nominācijā „Mūţizglītības projekts muzejā 2012” 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Saldus 
konsultāciju birojs un Liepājas konsultāciju birojs balvai pieteica 
Pāvilostas Novadpētniecības muzeja kolektīvu un tā vadītāju Irinu 
Kurčanovu. 2012. gadā Pāvilostā LLKC sadarbībā ar 
Zivsaimniecības sadarbības tīklu, Pāvilostas Novadpētniecības 
muzeju un jauniešu biedrību "No idejas līdz attīstībai" uzsāka 
projektu par zvejniecības tradīciju kopšanu un uzņēmējdarbības 
veicināšanu piekrastes teritorijā „Atbalsts jauniešiem zvejniecības 
tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”. Šis projekts 
ieguva tik lielu atzinību, ka 2013. gadā to turpina trīs citos Latvijas 
piekrastes novados. Uz minēto nominācija tika iesniegti arī 
Jūrmalas pilsētas muzeja pieteikums par projektu „Jūrmalas 
iedzīvotāju ar dzirdes traucējiem integrācija pilsētas sabiedriskajā 
dzīvē, izmantojot vizuālo mākslu”, Ludzas Novadpētniecības 
muzeja projekts „Kā muzeji, galerijas, bibliotēkas un arhīvi veicina 
mūţizglītību” un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja 
pieteikums par pasākumu ciklu „Vārds Latvijas dizaineriem”. 
Kopvērtējumā uz šo pieteikumu Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju  no uzvarētāja Dekoratīvi lietišķās mākslas muzeja ar 
pasākumu ciklu „Vārds Latvijas dizaineriem” šķīra tikai pāris 
punkta desmitdaļas.  

Tāpēc Gada balvas vērtēšanas komisija nolēma šogad 
2. vietas ieguvēju apbalvot un Pāvilostas novadpētniecības 
muzejam uzdāvināja ţurnāla „Ilustrētā pasaules vēsture” 
abonementu 12 mēnešiem. Balva tika pasniegta 2013.gada 
24.maijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Muzeju dienas 
pasākuma ietvaros. 

Pāvilostas novada lauku attīstības konsultante  
ANITA ŠTEINBERGA 

 
 
 
 
 

LAD atgādina: apstrādātiem jābūt 70% no kadastrā 

esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir 
apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 
2012.gada beigām lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja 
tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības.  

Jaunā prasība stājās spēkā ar 2013. gada 1.janvāri un tiek piemērota 
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, sākot ar 2014. taksācijas gadu. 

 

LAUKSAIMNIEKIEM 

LAD PIEĽEMS MODERNIZĀCIJAS 
PROJEKTUS 

No 19.augusta līdz 17.septembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) 
pieľem projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas pasākumam 
„‟Lauku saimniecību modernizācija‟‟. 

Četrpadsmitajai projektu pieņemšanas kārtai pieejamais publiskais 
finansējums ir 8 340 000 latu. Atbalstam šajā kārtā varēs pieteikties tikai 
raţojošie lauksaimnieki visos Latvijas reģionos uz šādām aktivitātēm-ražas un 
lopbarības novākšanas tehnikas iegādi, kūtsmēslu krātuvju un kautuvju 
stacionāras mehanizācijas iekārtu iegādi un piena dzesēšanas iekārtu 
iegādi (ja projekta iesniegšanas dienā saimniecībā ir no 15-50 govīm un 
pretendents nav saņēmis atbalstu šādu iekārtu iegādei).Atbalsta likmes – 
25% no attiecināmo izdevumu summas investīcijām jaunu iekārtu, 
tehnikas un aprīkojuma iegādei un 40% no attiecināmajām izmaksām 
būvniecībai. Maksimāli pieļaujamais attiecināmo izmaksu apmērs – 210 841 
lats vienam atbalsta pretendentam. Sīkāk par grozījumiem MK noteikumos 
Nr.1026‟‟Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā pasākumam „‟Lauku saimniecību modernizācija‟‟‟‟, kas stājas 
spēkā š.g.10.jūlijā. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts. 
 

VĒRGALES PAGASTA 
LAUKSAIMNIEKI,  

KĀ VIENMĒR, AKTĪVI UN DARBĪGI 

 
Vērgales pagasts tradicionāli ir aktīviem, čakliem un 

strādīgiem lauksaimniekiem bagāts. Augusta beidzamās dienās 
centrā pretī veikaliem bija sabērtas iespaidīgas kviešu graudu 
kaudzes māju augstumā. Zemnieku saimniecības „Kalniņkalni” 
kalte bija pārpildīta, un, kamēr atbrīvosies vieta, graudi tika bērti 
kaudzēs asfaltētajā laukumā pretī „Muiţkalniņu” veikalam. Vērgalē 
nav kalni. Ir! Lieli un vareni! Graudu kalni. 

Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste  
RUDĪTE BĒRZIĽA 
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Pāvilostas novada pašvaldība uz Pāvilostai tik nozīmīgiem 

svētkiem- Zvejnieksvētkiem ir pabeigusi Upesmuiţas estrādes 
rekonstrukcijas 1. kārtu, EZF  projekta  

„Upesmuiţas estrādes rekonstrukcija un 
teritorijas labiekārtojums” 

ietvaros. Rekonstrukcijas darbi veikti saskaņā ar SIA „JOMS” 
izstrādāto tehnisko projektu, Eiropas Zivsaimniecības fonda 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” līdzekļiem, 
pamatojoties uz 26.09.2012. līgumu Nr. 12-02-ZL14-Z401101-
000010.  

Darbu veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” par 
kopējo līgumsummu LVL 62 928,20, bez PVN. 

Projekta ietvaros praktiski no jauna ir uzbūvēta 
Upesmuiţas estrāde un atjaunoti soliņi.   

Ir saņemts atbalsts projektam „Upesmuiţas  estrādes 
rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums, 2. kārta” par summu 
LVL 69 202.22, ar PVN, programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ,  
pamatojoties 12.06.2013. līgumu Nr. 13-02-ZL14-Z401101-000007. 
Uzvarot konkursā projektā plānotos darbus turpina veikt SIA 
„Kurzemes ceļinieks un būvnieks”. 

 

 
 

 
Pāvilostas novada pašvaldība piedalās divos Igaunijas un 

Latvijas pārrobeţu sadarbības (ESLAT) programmas projektos, ko 
administrē Kurzemes plānošanas reģions. Pašvaldības 
līdzfinansējums abos projektos sastāda 17 %, ERAF 83 %. 

1. Projekts „Piekrastes un jūras telpiskā 
plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un 
piekrastes pašvaldībās Latvijā / Piekrastes 
un jūras telpiskā plānošana”, jeb „Costal and 

maritimes patial planning”  I.D. Nr. EU3084 Eiropas Savienības 
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas un 
Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas ietvaros. 

Projekta realizācijas rezultātā  Pāvilostā tika  atjaunota 
nobrauktuve Tirgus ielā 18, nobraukšanai jūras piekrastē. Darbus 
veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks ” par kopējo summu LVL 
4873,36, t. sk. PVN 21%. 
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Projekta ietvaros ir arī iegādāta glābšanas laiva ar aprīkojumu, 

kas bāzēsies Pāvilostas ostā un pildīs glābšanas funkcijas. Iepirkumā par 
glābšanas laivas ar aprīkojumu piegādi uzvarēja SIA „Regate Takats”. 
Kopējā piedāvājuma summa sastāda LVL 14 369,54, t.sk. PVN 21%. 

 

2.Projekts „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma 
elements Latvijā un Igaunijā”/„Riverways”. Projekta 

ietvaros plānots sakārtot- attīrīt no kritalām un lielizmēra atkritumiem 
Tebras un Durbes upes, izveidot trīs labiekārtotas atpūtas vietas, kā arī 
izstrādāt kartes un informatīvos materiālus laivotājiem. Pāvilostas novada 
pašvaldības līdzfinansējums 688.50 EUR, kopējās izmaksas 4050,00 EUR. 
Veikta iepirkumu procedūrā par projektā plānotajiem darbiem un ir noslēgti 
līgumi ar darbu veicējiem. Ar SIA „VARTEH” tika noslēgts līgums par 
summu LVL 6049.83 par trīs atpūtas vietu labiekārtojuma elementu 
izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī tiltiņa pār Tebras upi upju satekās 
vietā, rekonstruēšana, divu info stendu izgatavošanu un 10 informācijas 
zīmju un upēm izgatavošana un uzstādīšana. Darbu izpildes termiņš ir 
astoņi mēneši, līdz 2014. gada aprīlim. 

Otrs līgums ir noslēgts ar „Serviss RJ” IK par upju Durbes un 
Tebras ūdensteces atbrīvošanu no upē iekritušiem kokiem un lielizmēra 
atkritumiem. 
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Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada 
pašvaldības administrācijas kapacitāte 

stiprināšanai 
    Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda 
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu 
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu 
„Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas 
kapacitātes stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009. 

Turpinājums 11.lpp. 
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mācīties un sportot Pāvilostā !", 
Līguma Nr. 5.2./2013-70,  un saņēmis finansiālu atbalstu 

no Nodibinājuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds". Kopējais 
projekta budţets sastāda 1665.00 LVL,  atbalsts no fonda 
1185.00 LVL 

Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes: inventāra 
un aprīkojuma iegāde, veselības vingrošanas nodarbības speciālista 
vadībā, rokdarbu nodarbības un trīs pieredzes apmaiņas braucieni 
pie citu Latvijas vēsturisko novadu pensionāru nevalstiskām 
organizācijām.  

Projekta realizācija tika uzsākta ar pieredzes apmaiņas 
braucieniem pie kolēģiem citos Latvijas novados. 6. un 7. augustā 
seniori viesojās pie Aglonas nevalstiskās organizācijas 
„Neaizmirstules”. Biedrības pārstāves iepazīstināja ar savu 
veikumu: daudzajiem realizētajiem projektiem, biedrības telpām. 
Viņas bija arī noorganizējušas praktiskas apmācības- ziepju 
izgatavošanu un noslēgumā vizināšanos ar plostu pa Ciriša ezeru. 
Bez viesošanās pie kolēģiem seniori arī apskatīja Aglonas 
ievērojamākos apskates objektus: Aglonas baziliku, Karaļa kalnu, 
Maizes muzeju, Velnezeru un Kara tehnikas muzeju. Otrā dienā 
mājupceļā tika apmeklēts keramiķis Aivars Ušpelis un notika 
ekskursija pa Rēzeknes pilsētu gida pavadībā, kas ietvēra arī 
ekskursiju pa jaunajiem Rēzeknes pilsētas lepnumiem- 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un kultūras 
centru „Latgales vēstniecību GORS”. Tika arī apmeklēts Kokneses 
Likteņdārzs, kur tika apraudzīta pirms diviem gadiem iestādītā 
priedīte. 19. un 20. augustā seniori devās otrā pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Vidzemes pusi pie Valmieras pensionāru organizācijas 
„Valmieras pilsētas pensionārs”. Valmierieši seniorus  sirsnīgi 
sagaidīja jau pie pilsētas robeţas un veda rādīt savu lepnumu- dabas 
objektu Sietiņiezis. Sekoja Valmieras pilsētas apskate, Valmieras 
teātra ekskursija, un noslēgumā notika pieredzes apmaiņas tikšanās 
biedrības viesmīlīgajās telpās. Otrā dienā viņu pārstāve seniorus 
pavadīja ekskursijā uz Rūjienu un tās apkārtni. Rūjienā tika degustēts 
saldējums, apmeklētas Ķoņu dzirnavas un Rūjienas izstāţu zāle ar 
japāņu istabu. Noslēgumā notika ekskursija Valmiermuiţas alus 
darītavā. Ekskursija uz trešo novadu- Zemgali tiks organizēta 
pavasara pusē. Rudens un ziemas sezonā notiks pārējās projektā 
plānotās aktivitātes. 

 
Nodibinājums „Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds 
„Sakas novada pensionāru nodibinājums”” ir pirmais realizējis 
Pāvilostas novada domes izsludināto Pāvilostas novada pašvaldības 
kultūras un izglītības projektu konkursa atbalstīto projektu  
„Pāvilostas kapličas labiekārtojums” un līdz 18. augusta kapu 
svētkiem tika rekonstruēts jeb no jauna nobruģēts laukumiņš pie 
Pāvilostas kapličas. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir LVL 500.00 
Darbus veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”. 

Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 

Turpinājums no 10.lpp. 

Projekta realizācijas laiks projekta ietvaros ir līdz 2013. gada 2. 
oktobrim, bet vēl visi speciālisti turpinās strādāt 6 mēnešus, līdz 2014. gada 02. 
aprīlim, jo pēc projekta pabeigšanas Pāvilostas novada pašvaldībai ir obligāti 
jānodrošina projektā iesaistīto speciālistu darba vietu saglabāšanu vismaz 6 
mēnešus. 

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no projekta 
finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti 
administrē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  sadarbībā ar 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru.  

Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 
administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām 
atbilstošus speciālistus pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.  

Galvenās projekta aktivitātes: četru speciālistu- būvinţeniera, 
juriskonsulta, sociālā darbinieka un datu bāzes analītiķa piesaiste Pāvilostas 
novada pašvaldības administrācijai, izveidojot jaunas štata vietas un nodrošinot 
atalgojumu un piesaistīto speciālistu darba vietas aprīkojuma nodrošināšana. 

Izmaiņas ir notikušas ar sociālā darbinieka darba vietu: Lienes 
Dones vietā turpina strādāt Velta Vaškus, tika pagarināts līgums par 
būvinţeniera darba vietu ar Māri Lipi, turpina strādāt juriskonsults Argita 
Jaunsleine, bet bērna kopšanas atvaļinājuma laikā datu bāzes analītiķi Edīti 
Cunsku Pāvilostas novadpētniecības muzejā aizvieto Kristīne Tamuţe. 
 

 

Par ES projektu „Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde” I.D. Nr. 

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 
Pāvilostas novada pašvaldība 2013. gada 30. maijā (domes sēdes 

protokols Nr.11, 12. paragrāfs), ir pieņēmusi lēmumu „Par Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam apstiprināšanu” ar kuru tika 
apstiprināts Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam un 
izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 
2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apguves noteikumi un Grafiskā 
daļa”. Publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 06.06.2013. 
  Pāvilostas novada teritorijas plānojums  stājas spēkā ar 
20.08.2013. Nr. 15.18-1e/7816 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu " 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar 
Teritorijas plānošanas likuma 27. pantā noteikto teritorijas plānojumu 
apstrīdēšanas kārtību ir izvērtējusi Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. 
maija saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
un Grafiskā daļa". 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma 
izdošanai par pašvaldības 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.3 "Par 
Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" vai to atsevišķu punktu 
darbības apturēšanai nav pamata. Līdz ar to Pāvilostas novada teritorijas 
plānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas brīţa. 

Ar Pāvilostas novada domes lēmumu un Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumu 2012.- 2024. gadam var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, 
Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads un  pašvaldības mājas lapā 
www.pavilosta.lv 

Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides 
pārskats tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.  

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: 
Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un 
Vērgales pagasti).  Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: 
Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA „Sustainable 
Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3 i”. 
 

Nodibinājums „Sakas novada 
atklātais sabiedriskais fonds „Sakas 
novada pensionāru nodibinājums”” arī 
2013. gadā ir iesniedzis projektu  

"Nesēdi malā- nāc pulkā  
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APSPRIEDE PAR ZVEJU 
BALTIJAS JŪRĀ 

Š.g. 03.oktobrī plkst.14.00 uz apspriedi par zvejas rīku skaita 
un nozvejas limitiem Pāvilostas novada pašvaldības apsprieţu zālē 
tiek aicināti fiziskās un juridiskās personas, kas nodarbojas ar rūpniecisko 
un pašpatēriņu zveju Baltijas jūrā Pāvilostas novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas robeţās.  

 

“Jauniešu istaba” Pāvilostā – 
rosīga un ilgtspējīga! 

Informējam, ka ir apstiprināts Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta programmas „ NVO fonds”  apakšprogrammas 
„Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”  projektu 
iesnieguma konkursa nr.2012.EEZ/DAP, projekta iesnieguma nr. 
2012.EEZ/DAP/MIC/161 , projekts: „Jauniešu istabas” regulāras 
un ilglaicīgas darbības nodrošināšana, stiprinot tās darbību un 
veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību. 
Projekta mērķi ir: 
1) Nodrošināt biedrības darbības regulāru un ilglaicīgu darbību;  
2) Stiprināt jauniešu pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā 
Pāvilostas novadā un reģionā;  
3) Stiprināt biedrības biedru, dalībnieku un brīvprātīgo darbības 
kapacitāti,  
4) Veidot vides un vietas apziņu, nākotnes vīziju un iespējas. 
Īstenojot šī projekta mērķus, tiks stiprināta arī institucionālā un 
cilvēkresursu kapacitāte un sniegta finansiāla palīdzība regulārai un 
ilglaicīgai biedrības darbībai. Projekta aktivitāšu vidū ir sabiedrības 
iesaistīšana lēmumu pieņemšanā. Projekta mērķa grupa ir  
Pāvilostas novada jaunieši, brīvprātīgie, biedrības biedri, citas NVO, 
Pāvilostas novada iedzīvotāji. Projekts norisināsies Pāvilostas 
novadā. Galvenie pasākumi: Biedrības darbības modeļa izveide, 
biedrības kapacitātes stiprināšana, iesaistīšanās brīvprātīgā darba 
aktivitātēs (nosūtīt un uzņemt brīvprātīgos), administratīvās 
kapacitātes stiprināšana, informatīvā bloka izveide jauniešiem. 
Plānotie rezultāti: Regulāra un ilgtspējīga biedrības darbība, 
biedrības personāla izveide, jaunu biedru un interesentu piesaiste, 
projektu kvalitātes palielināšanās, pilsoniskās līdzdalības vairošana, 
regulāra sadarbība ar citām NVO un lēmumpieņēmēju iestādēm. 

Projekta ilgums ir 2,5 gadi, no 01.07.2013 – 31.12.2015. 
Programmas piešķirtais līdzfinansējums (90% no kopējām 
izmaksām) ir 26971,90LVL 

Šis raksts “Jauniešu istaba” Pāvilostā – rosīga un 
ilgtspējīga!” ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu 
atbild biedrība “No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta 
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

 
Biedrības “No idejas līdz attīstībai” vadītāja  

INTA VĪGANTE 
  

Par Pāvilostas novada domes rīkoto konkursu 

„SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS 
NOVADĀ 2013” 

Pāvilostas novada pašvaldība kārtējo reizi apsekoja un vērtēja 
Pāvilostas novada sakoptākās sētas. Šogad tika izvērtētas šādas 
nominācijas: Valsts Karoga vieta; Kolekcija dārzā (tā var būt jebkāda 
kolekcija - gan augu, gan arī priekšmetu u.c.); Atpūtas vieta dārzā; 
Viensēta laukos, ar lauksaimniecisko raţošanu; Netradicionālu vai 
senlaicīgu priekšmetu pielietojums viesu māju interjerā un eksterjerā; 

Dārzus 1. un 2. augustā apsekoja un vērtēja ţūrija šādā sastāvā: 
Vizma Ģēģere, Anna Brūkle, Anita Šteinberga, Velga Freimane, Iveta 
Vanaga, Anita Sprudzāne, Mairita Tumpele un Gunita Vērniece. Kopumā 
tika pieteiktas 24 sētas Vērgales pagastā, 6 sētas Sakas pagastā un 12 
sētas Pāvilostas pilsētā. Liels paldies visiem šo sētu saimniekiem, kas gan 
paši pieteicās, gan arī neatteica piedalīties konkursā. Kā balva visiem 
konkursa dalībniekiem bija tradicionālā vienas dienas ekskursija 28. 
augustā, šogad maršrutā uz Vidzemi - Gunas Rukšānes dārzs- 
stādaudzētava  „Jaunrūjas” Raiskuma pagastā, Priekuļu veselības taka un 
sakoptāko sētu un objektu apskate Jaunpiebalgas novadā.  

 
Novada sakoptāko sētu īpašnieki ekskursijā Gunas Rukšānes dārzā „Jaunrūjas”. 

Foto: Vizma Ģēģere. 
 

Visi konkursā pieteiktie dārzi un lauku sētas bija ļoti sakoptas, bija 
arī patīkami pārsteigumi, kas priecēja ţūriju. Piemēram, īpaši gatavots 
ģimenes karogs Ziemupes sētā „Lakstīgalas”, tematiskā uzņemšana par 
latviešu dzīvesziņu Dunkeru ģimenes sētā „Andri”, Pelēkā akmens stāsti pie 
Rimkus ģimenes „Saulkrastos”, mazie zirdziņi Erlecku ģimenes sētā 
„Vērgales Zariņi”, kā arī daudzās perfekti sakoptās lauku sētas ar 
lauksaimniecisko raţošanu Vērgales pusē „Vērgales Smiltnieki”, 
„Līdumnieki”, „Gausēni”, „Krastiņi”, „Krievi” un Sakas pagastā „Aldas Valks”. 
Bezgalīgas, ar augusta debesīm saplūstošas likās dāliju dobes un jauka 
atpūtas vieta Norai Kurmei ar ģimeni Vērgalē. 

Pāvilostā jaunums bija Zamarīšu ģimenes izveidotā atpūtas vieta 
Sakas upes krastā, sakopts Sakas upes krasts bija arī Blaubārţu ģimenei 
un blakus esošajam Mūrnieku ģimenes  īpašumam Sakas un Upes ielās. 
Nominācijā kolekcija dārzā daudzveidīga jūras izskaloto lietu kolekcija mūs 
pārsteidza Gruntmaņu ģimenes dārzā. Daudzkārt godināts dārzs Rolmanei 
Martai Pāvilostā šogad svinēja pilngadības- 18. gadus un bija, kā vienmēr, 
perfekti sakopts ar krāsainiem ziedu akcentiem. 

 

 

 
 

Arī novada viesu mājās bija interesenti akcenti- Pāvilostas 
viesu māja „Zvilnis” ir ieguvusi jaunas, plašas telpas un interesants 
interjera akcents bija „mobilā” bibliotēka, viesu mājai „das Crocodil” 
bija īpašā stilā veidots interjers ar fantastisku skatu uz veco 
Pāvilostu, viesu mājai „Ostgals” bija patīkams akcents, kas uzreiz 
uzrunā- „gaisa dārzi” pie ielas logiem, Ziemupes „Laikās”, savukārt, 
bija izveidots interesants, pašu veidots bērnu rotaļu laukums un 
interesants interneta stūrītis brīvā dabā. Labāko sētu īpašnieku 
apbalvošana Vērgales pagastā jau notika Vērgales pagasta svētku 
ietvaros 17. augustā, bet Pāvilostas un Sakas pagasta sakoptākās 
sētas tiks apbalvotas Latvijas Valsts proklamēšanas dienai veltītajā 
svinīgajā pasākumā 18. novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 

Paldies ţūrijai un  visiem dalībniekiem, kas veltīja savu 
laiku un piedalījās konkursā. 

Foto no sakoptākajām sētām un ekskursiju ar aplūkot 
Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā: www.pavilosta.lv, sadaļā 
galerijas. 

Konkursa komisijas priekšsēdētāja VIZMA ĢĒĢERE 

http://www.pavilosta.lv/


 

  
Swedbank klientiem –  

atjaunotā karte pa pastu 
Lai ietaupītu mūsu klientu laiku un padarītu ikdienu ērtāku, saviem 

klientiem Swedbank piedāvā iespēju - saľemt atjaunoto karti pa pastu savā 
pastkastītē. Šo pakalpojumu var pieteikt  internetbankā, ja tiek atjaunotas – 
Maestro, Visa Electron, VISA Classic, VISA Gold, ITIC Skolotāju Visa 
Classic kartes.  

Saľemiet karti pa pastu. Jūsu esošās norēķinu kartes derīguma 
termiņa beigās banka izgatavo jums atjaunoto karti. Atjaunoto karti varat 
saņemt pa pastu* uz jūsu izvēlēto adresi (arī darba adresi). Tas ir: Droši – 
karte būs neaktīva, un to izmantot varēsiet tikai pēc aktivizēšanas (aktivizēt 
karti varēsiet savā internetbankā). Izdevīgi kartes piegāde pa pastu Latvijā ir 
bez maksas, bet ārpus Latvijas – LVL 3; nebūs jāmaksā kartes 
atjaunošanas maksa. 
* Kartes saņemšanai pa pastu var pieteikties klienti no 16 gadu vecuma. 

Kā pieteikt atjaunotās debetkartes saľemšanu pa pastu? 
Pieteikt atjaunotās kartes saņemšanu pa pastu varat internetbankas sadaļā 
“Manas kartes”: Izvēlieties karti, kuru pēc derīguma termiņa beigām 
vēlēsieties saņemt pa pastu, un noklikšķiniet uz kartes numura. Pie 
“Saņemšanas veids/vieta” izvēlieties iespēju “Pa pastu”, pārbaudiet, vai ir 
pareizi norādīta jūsu izvēlētā adrese, un saglabājiet izmaiņas. Nomainīt 
atjaunotās kartes saņemšanas veidu varat jau tagad, negaidot kartes 
derīguma termiņa beigas. 

Kā saľemšu savu atjaunoto karti? 
Atjaunotā karte tiks nosūtīta uz jūsu norādīto adresi neierakstītā vēstulē kopā 
ar instrukciju, kā karti aktivizēt internetbankā. Karti varēsiet lietot tikai pēc 
aktivizēšanas. PIN kods paliks tāds pats kā iepriekšējai kartei.  
 

 
atver diennakts telefona līniju par eiro 

ieviešanu 
 Swedbank telefonbankā turpmāk iedzīvotājiem 
pieejama informatīvā sadaļa par eiro ieviešanu un ar to 
saistītajiem bankas pakalpojumiem. Piezvanot uz Swedbank 
telefonbankas numuru 67 444 444 un izvēloties 4. sarunu 
tematu, ikviens var noklausīties ierakstu ar būtiskākās 
informācijas apkopojumu -  par norēķinu kontiem un kartēm, 
aizľēmumiem un uzkrājumiem –, kā arī padomus ērtākai 
pārejai uz eiro. 

Padomi ērtākai pārejai uz eiro pieejami arī Swedbank 
mājas lapā sadaļā „Par eiro ieviešanu Latvijā”: 
http://www.swedbank.lv/eiro_ieviesana Papildu informācija: 
Kristīne Jakubovska, Swedbank preses sekretāre un eiro projekta 
komunikācijas vadītāja, Tālr.: 67444560, 29128208, E-pasts: 
Kristine.Jakubovska@swedbank.lv  
 

LATVIJAS LEPNUMS 
Jau desmito gadu laikraksts Diena un telekompānija 

TV3, piedaloties draugiem.lv, organizē akciju Latvijas 
lepnums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un apľēmīgie 
cilvēki, kas kādam ir nesavtīgi palīdzējuši, stāvējuši blakus 
nelaimē, devuši cerību vai piepildījuši klusu sapni. Šajā laikā 
saņemti vairāk nekā 7000 pieteikumu, no kuriem godināti vairāk 
nekā simts Latvijas lepnumi. No 27. augusta līdz oktobra beigām 
aicinām cilvēkus pastāstīt par līdzcilvēkiem mums blakus, lai viņus 
godinātu Latvijas Lepnuma ceremonijā otrajos Ziemassvētkos. 
Latvijas lepnuma kandidātus var pieteikt, sūtot vēstules uz 
latvijaslepnums@dienasmediji.lv vai pa pastu, adrese: Latvijas 
lepnums, Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, kā arī aizpildot 
pieteikuma anketu portālos www.diena.lv, www.tv3.lv un 
www.draugiem.lv/latvijaslepnums. Pieteikumus var iesniegt arī AAS 
Gjensidige Baltic, kas ir akcijas Latvijas lepnums 2013 atbalstītājs, 
visās filiālēs Latvijā.  
 

Informējam, ka drīzumā tiks izsludināts fotokonkurss  

„Pāvilostas novads 2013.gadā”! 

Iespējamais fotokonkursa norises laiks no 2013.gada 
20.septembra – 2013.gada 11.oktobrim. Konkursā drīkstēs iesniegt 
fotogrāfijas, kuras uzľemtas 2013.gadā Pāvilostas novadā. 

Fotogrāfijās vēlams atspoguļot: notikumus, tradīcijas, 

svētkus, dabas skatus un ainavas, aktivitātes, 

tūrisma objektus, cilvēkus.  
Lai piedalītos konkursā dalībniekam jāiesniedz paša radītas 

melnbaltas / krāsainas fotogrāfijas, aizpildītu un parakstītu 
dalībnieka anketu. Autors maksimāli var iesniegt 20 fotogrāfiju. 

Fotogrāfijas iesniedzamas nesamazinātā elektroniskā jpg. 
formātā:  
 Sūtot  uz e-pasta adresi: tic@pavilosta.lv, ar norādi 
„FOTO KONKURSAM”;  
 Vai jānogādā personīgi Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā visā 
konkursa norises laikā. 

Fotogrāfijas iesniegt līdz 11.10.2013. Papildus informācija: 
Pāvilostas novada TIC, Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466, +371 63498229, +371 29121894, 
tic@pavilosta.lv.Labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma mājas 
lapā www.pavilosta.lv Rezultātu paziņošana un labāko darba 
autoru apbalvošana notiks 2013.gada 18. novembra svinīgajā 
pasākumā. Balvās: 1.vietai- dāvinājums Ls25,00 apmērā; 2.vietai- 
dāvinājums Ls15,00 apmērā; 3.vietai – dāvinājums Ls 10,00 
apmērā. 
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 AS „GE Money bankas” klientiem jāmaina 
bankas konti 

     Lauku atbalsta dienests (LAD) informē klientus par nepieciešamību mainīt 
AS „GE Money bankas” kontus, jo banka pārtrauc savu darbību Latvijā. Tā 
turpinās klientu apkalpošanu tikai līdz šā gada 20.septembrim (ieskaitot). 
    Lai LAD varētu saviem klientiem izmaksāt finanšu līdzekļus, laicīgi jāatver 
konts citā bankā, par to jāinformē LAD, iesniedzot personīgi vai elektroniski ar 
elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par konta maiņu. 
     Sīkāk par LAD klientu datu izmaiņām informāciju var lasīt LAD mājas lapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē „LAD klientu reģistrācija”. LAD Sabiedrisko attiecību 
daļa, 67027830, 29420515. LAD Klientu daļa, 67095000. 
 

Sociālais dienests ziľo 
 Jūlija mēnesī 9 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 
28 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 5 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 4 
ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 13 ģimenēm, kurām ienākumi ir zem Ls 
150.00, piešķirtas ES pārtikas pakas, 1 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušā 
aprūpei, 2 personām piešķirti asistenta pakalpojumi. Uz vakanto šofera amatu 
darbā pieņemts Ilmārs Baltaiskalns.  
 Augusta mēnesī piešķirts 22 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 3 
ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 ģimenēm piešķirts 
pamatpabalsts, 2 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, 6 personām piešķirti asistenta pakalpojumi, 2 personai 
pārtraukta pamatpabalsta izmaksa, 1 personai neatbilstības dēļ atteikts pabalsts, 
1 ģimenes 2 bērniem piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanai skolā, 2 personām 
piešķirts veselības aprūpes pabalsts, 1 personai, kurai ienākumi ir zem Ls 
150.00, piešķirtas ES pārtikas pakas, 1 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušā 
aprūpei, 1 personai pārtrauksts pamatpabalsts līdzdarbības pienākumu 
nepildīšanas dēļ. Projektā „Ieguldījums tavā nākotnē” sociālā darbiniece Liene 
Done ir beigusi darba attiecības. Projekta turpmāko laiku par sociālo darbinieci 
strādā Velta Vaškus. 

Informācija 
*) Iedzīvotāji, kuriem nav citas iespējas nokļūšanai uz medicīnas iestādēm, 
var izmantot sociālā dienesta automašīnu, iepriekš piesakoties pie sociālā 
dienesta vadītājas pa tālruņa numuru 63484567. Šis pakalpojums būs maksas. 

Turpinājums 14.lpp. 

http://www.swedbank.lv/eiro_ieviesana
mailto:Kristine.Jakubovska@swedbank.lv
http://draugiem.lv/
mailto:latvijaslepnums@dienasmediji.lv
http://www.diena.lv/
http://www.tv3.lv/
http://www.draugiem.lv/latvijaslepnums
mailto:tic@pavilosta.lv
mailto:tic@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
http://www.lad.gov.lv/


 

 

 

Turpinājums no 13.lpp. 

*) Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina sniegt atbalsta pasākumu bezdarbniekiem ar 
atkarības problēmām. 
Kopš pērnā gada nogales šo iespēju izmantojis 81 cilvēks, no tiem ārstēšanos pabeiguši 68 
programmas dalībnieki. 9 NVA klienti, kas pabeiguši ārstēšanās kursu, ir iekārtojušies darbā. 45 
bezdarbnieki, lai uzlabotu savas iespējas atrast darbu,  pēc atbalsta saņemšanas tika iesaistīti 
daţādos NVA pasākumos - profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, 
 konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, kā arī apmeklēja psihologa, psihoterapeita un 
karjeras plānošanas speciālista konsultācijas. Ārstēšanās notiek pēc Minesotas 12 soļu 
programmas metodes stacionārā un ilgst 28 dienas. Programmas galvenais uzdevums ir uzlabot 
cilvēka dzīves kvalitāti, iemācīt viņam saprast, ka, lai pārvarētu atkarības radītās negatīvās sekas, 
vispirms jāmainās pašam, jāmaina sava domāšana un uzskati, tādēļ atkarīgajam visupirms pašam 
jāvēlas mainīt savu dzīvi. Bezdarbnieki tiek ārstēti no atkarības pilnīgi brīvprātīgi, parakstot 
vienošanos, kurā ir noteikti pacienta pienākumi un tiesības ārstēšanās laikā. 

ILDZE AGITA BALODE 
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12. septembrī plkst.  13.00 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā tikšanās ar  

"Pasaules iekarošana III" 
pastmarku kolekcijas izstādes autori 

Elitu Viliamu 
Izstāde eksponēšanas laiks pagarināts līdz 20. septembrim. 

 

16. septembrī plkst.13.00 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

Tautas frontei 25 gadu jubilejai veltīts pasākums projekta 

 „Piecas radošas personības laika 
posmā 1988-1999”  

Ietvaros piedalās: literāte Agnese Matisone, rakstnieks-
ţurnālists Ēriks Kūls, katoļu prāvests Gatis Mārtiľš 

Bezdelīga, dzejniece Sandra Vensko 

 

2. oktobrī  Pāvilostas novadpētniecības muzejā 

Pāvilostas mākslas skolai -20 
Jubileju skola atzīmēs ar izstādi muzejā 

 

Pāvilostas vidusskolas ziľas 
12. klases absolventu tālākās gaitas 

             2013.gadā Pāvilostas vidusskolu absolvēja 8 skolēni. Saņemot 
centralizēto eksāmenu rezultātus, skolas kolektīvs bija patiesi priecīgs par 
mūsu skolēnu vērtējumiem, jo salīdzinoši ar rezultātiem valstī , tie bija visur 
augstāki, kā  arī mūsu skolas absolventiem  starp Liepājas apkārtnes skolām 
rezultāti bija vislabākie. Visi skolēni ir uzsākuši studijas augstskolās- Latvijas 
Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, Ventspils Augstskolā, Banku augstskolā, Rīgas Stradiņa 
universitātē. Vēlam veiksmi viņiem studijās un būt tikpat mērķtiecīgiem un 
centīgiem savas nākotnes profesijas apguvē! 

Informāciju sagatavoja A.JAKOVĻEVA 
 

Daţi vērtīgi padomi: 
- Priekšroku dodiet pilngraudu 
produktiem – kartupeļiem ar mizu, pilngraudu 
makaroniem, putrām, arī pat pilngraudu 
smalkmaizītei vai cepumam, griķiem un brūniem 
rīsiem. Pasniedzot tos gan brokastīs, pusdienās, 
gan vakariņās. Svarīgi tie būs it īpaši fiziski 
aktīvākajiem, jo ogļhidrāti ir enerģijas avots. 
- Dārzeņus un augļus turiet pieejamā 
vietā, piemēram, mājās uz ţurnālgaldiņa. 
Dārzeņos un augļos esošie antioksidanti un 
vitamīni stiprinās imunitāti. 
- Gaļu un piena produktus izvēlieties 
liesus un pagatavojot izmantojiet tikai dabīgas 
garšvielas! Šie olbaltumvielām bagātie produkti 
dos iespēju augt un attīstīties. 
- Pēc iespējas vairāk izvēlieties svaigus, 
tvaicētus un cepeškrāsnī gatavotus ēdienus, 
kuriem pievienota tikai nedaudz olīvu vai rapšu 
eļļa. 
- Nodrošiniet regulāras ēdienreizes. 
Sākot ar brokastīm, kas skolas vecumā patiešām 
ir dienas svarīgākā ēdienreize. Brokastojiet kopā, 
ja nav apetīties, tad izdzeriet glāzi ūdens un 
mēģiniet vēlreiz vai izvairieties no kalorijām 
bagātām uzkodām pirms gulētiešanas. Sekojiet 
līdzi arī, lai Jūsu skolnieks kārtīgi pusdieno skolā 
un arī pēc tam vakarā mājās.  
4. Kārumu laiks. Skolēni ir tie, kuriem 
kārumu ēšana ir svarīga lieta. Viens no mirkļiem, 
kad ir pat vēlams kāds salds našķis, ir pēc 
intensīvas fiziskas slodzes, piemēram, 
basketbola treniņa. Varam izdzert kādu glāzi 
salda dzēriena vai apēst kādu gardu konfekti. 
Taču dienās, kad slinkojam, zvilnējam pie 
televizora labāk izvēlēties kādu mājās gatavotu 
saldējumu vai varbūt pilngraudu keksu, kurā būtu 
vairāk vērtīgu uzturvielu.  

 

Biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”, pateicoties 
pašvaldības projektu konkursā iegūtajam  finansiālajam atbalstam, ir 

izstrādājusi 

veselības vingrošanas programmu  
un visus interesentus gaida1.oktobrī plkst.17.00  

uz pirmo nodarbību Pāvilostas veselības centrā, Lejas ielā 10, 
otrajā stāvā (ierasties vingrošanas tērpos).Informācija pa t.26651195 

 

Balansēts dzīvesveids skolniekiem 
Skolas vecums ir laiks, kad mums ir nepieciešams visvairāk enerģijas, mīlestības, 

uzmanības un vērtīgu uzturvielu, kas ļautu mums veidoties tieši tādiem kādi mēs vēlamies būt. 
Uztura speciāliste Lizete Māldere par to, kam jāpievērš uzmanība skolēnu ikdienā.  
1. Dienas reţīms. Interesanti, bet patiešām ir pierādīts, ka aktivitāšu pilns un sakārtots 
dienas reţīms dod pozitīvus rezultātus. Svarīgi, lai Jūs kopīgi spētu sakārtot dienas reţīmu tā, lai 
būtu laiks gan brokastīm, gan gardam launagam, treniņam, mājas darbiem, kopīgām ģimenes 
vakariņām ar sirsnīgām sarunām par dienā paveikto un saldam miegam vismaz 8-10 h garumā. 
Skolas vecumā tas ir ļoti svarīgi. 
2. Fiziskas aktivitātes. Ik dienu sava skolēna dienas reţīmā atvēliet laiku vismaz 60 
minūšu garam treniņam, kura laikā Jūsu skolēns var dejot, spēlēt basketbolu vai doties garās 
pastaigās ar draugiem. Šāda veidu aktivitātes organismā veicina endorfīnu izdalīšanos, kā 
rezultātā skolēns var justies daudzas reizes pārliecinātāks par sevi, emocionāli stabilāks, kā arī 
pozitīvāks. Tāpat arī regulāras fiziskās aktivitātes palīdz uzturēt formā sevi un savu veselību, 
tādējādi kompensējot arī kādu dienas laikā apēsto našķi.  
3. Ģimene Bērni ir vecāku spogulis. Tie iedvesmojas, mācās un atspoguļo to dzīves caur 
sevi. Tieši tāpēc mēs nevaram gribēt, lai bērns ir fiziski aktīvs – ja mēs paši neesam fiziski aktīvi, 
vai ēstu veselīgi – ja mums pašiem tas nav aktuāli. Ir ļoti svarīgi kopīgi atrast to savu ideālo, 
veselīgo un gardo dzīvesveidu. Tieši tāpēc, ierosiniet mājās veikt eksperimentālo mēnesi, kura 
laikā mēģiniet ieturēt gan brokastis, gan vakariņas visa ģimene kopīgi pie viena galda, sirsnīgi 
runājoties un plānojot nākamās dienas plānus.  

 



 
Katras valsts projektu vadītāji prezentēja savu galveno 
darbu projektā – kā apkopoti zīmējumi grāmatā, kā veidots 
kalendārs, dziesmu albūma tapšanas process, kā 
apvienotas kāzu tradīcijas. Pārtraukumos sarunājos ar 
skolas direktoru Sigitas Abalauskas no Lietuvas. Urrā, lai 
dzīvo krievu valoda! Runājam par izglītības sistēmu 
atšķirībām, problēmām, atalgojuma sistēmām. Nodomāju, 
viņiem daudz labu lietu, kādu būtu vērts ieviest arī Latvijā, 
ja vien...es būtu ministrs. 

Domāju, nav tik nozīmīgi, kā precas Kiprā, kā 
dzied Turcijā. Nozīmīga ir iespēja mūsu skolēniem un 
skolotājiem redzēt, dzirdēt, saprast, ka var būt savādāk – 
savādāka valoda, savādāka kultūra, savādāka attieksme. 

Pēc konferences paredzētas pusdienas īstā itāļu 
picērijā „Don Migel”. Ilgi gaidām transportu, kas mūs turp 
nogādās. Pēc ātras picu ēšanas (jo, kaut arī viss 
pasākums notika stāvot un saspieţoties draudzīgā čupiņā, 
visiem vienalga nepietika vietas) divas stundas uz picērijas 
kāpnītēm atkal gaidām autobusu. Bet šī jau trešā diena – 
pie mūţīgās  gaidīšanas sākam pierast. Mums itāļi šķiet 
neorganizatoriski? Mēs viņiem noteikti šķietam pilnīgi traki! 
Tāpēc viņi ir viņi, bet mēs esam mēs! 

24.maijs. Jau septiņos jābūt gataviem ar 
čemodāniem sēsties autobusā atceļam uz Romu. Šoreiz 
ceļojam ar diviem autobusiem: pedagogi vienā, bērni 
dzied, smejas un ampelējas otrajā. Neliela ekskursija pa 
Romu gida pavadībā. Esam nedaudz pārsteigti – gide 
sākotnēji visu skaisti nostāsta itāļu valodā (apmēram 
pieciem skolēniem un diviem pedagogiem), tad īsākā 
formā angļu valodā. Lūk, tādai jābūt attieksmei pret 
savējiem! Pēcpusdienā pēc, patiesību sakot, nogurdinošās 
ekskursijas visi lecam autobusos. Tad tikai saprotam, ka 
projekts ir beidzies! Itāļu kolēģi netaisa īpašas 
ceremonijas, ja nu vienīgi aicinot ieturēt 
pusdienas....”Macdonald” ēstuvē!?! Tad nu arī paliek tāda 
nepabeigtības sajūta, ko atsver pievilcīgā Romas 
vecpilsēta un siltas saules pieliets rīts Vatikānā. 

Projekta dalībniece, skolotāja DAIGA JĒKABSONE 
 
 

ES MŪŢIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Projekta noslēguma tikšanās Campli, 
Itālijā, 21.-24.maijā 2013 

21.maijs. No Pāvilostas līdz Giulianovai ir vismaz 2700 km, tādēļ lielākā 
dienas daļa paiet ceļā. Nogurdinošos pārbraucienus 100% kompensē apkārtnē esošās 
dabas ainavas. No lidmašīnas iliuminatora paveras skati uz sniegotām kalnu virsotnēm, 
neskaitāmiem līkumotiem ceļiem, apartiem tīrumiem un pa kādam saules apspīdētam 
mākoņu vālam; ceļš no Romas uz Giulianovu šķērso Apenīnu kalnus, kur izbraukšana 
no kārtējā tuneļa tiek gaidīta ar nepacietību, lai atkal ieraudzītu pārsteidzošus dabas un 
cilvēka veidojumus.  

Galamērķī esam pēc saules rieta, ieradušies vēl nav kolēģi no Lietuvas. 
Tiem, kuri tikušies iepriekšējās reizes, ir neviltots atkalredzēšanās prieks, pārējie ar 
prieku un atvērtību cenšas saprasties un iepazīties. Kārtējo reizi angļu valodas 
nezināšana stipri ietekmē savstarpējo komunikāciju, īpaši gadījumos, kad gribētos 
iesaistīties kādā diskusijā, bet reāli var tikai māt ar galvu un uzklausīt citu viedokļus. 
Priecē, ka Teramo provinces amatpersonas arī nav ar angļu valodu „uz Tu”, jo daţreiz 
vieglāk, ja abas puses meklē vārdus, aktīvi ţestikulē un taisa nedaudz komiskas 
grimases... 

22.maijs. Fenomenāli, kā dzied mazie ķipari! Visa skoliņa stāv uz kāpnēm un 
no visas sirds rauj vaļā – kurš par kuru skaļāk!  

Ar skaļām itāļu dziesmiņām mūs sagaida katrā no 3skoliņām. Visur 
izstādītes, plakāti, darbiņi par projekta tēmu un projektā  iesaistītajām valstīm. Daţādus 
darbus par tēmu vēlāk redzam ne tikai skolās, bet arī pilsētas mākslas galerijās.  

Pirmajā skolā skatos – re, viņu skolā formas! Visi vienādas krāsas tādos kā 
halātiņos gan zēni, gan meitenes. Otrajā skolā visi bērni arī tumši zilos halātiņos! 
Pirmsskoliņas (vai bērnu dārza) ķipari arī halātiņos, tikai meitenes rozā, zēni gaiši zilos. 
Principā – ļoti praktiski, īpaši, ja strādā ar guaša krāsām vai ko citu tamlīdzīgu. Un arī 
simpātiski.  

Skolās mūs cienā ar daţnedaţādiem skolēnu vecāku gatavotiem kārumiem – 
cepumiem, raušiem, plāceņiem... Emocionāli ļoti mīļi. Kamēr mēs nogaršojam daţādos 
itāļu kulinārijas labumus, drosmīgākie skolēni nāk un jautā: „Kā Tevi sauc?” un „Kā Tev 
iet?” 

Pēcpusdienā skatāmies uzvedumu par senajiem amatiem Itālijā. Lomās 
gandrīz visi skolas skolēni (skolā tiek integrēti skolēni ar garīgās attīstības 
traucējumiem, arī viņiem daţādas lomiņas epizodēs). Uzvedums garš, stundas divas, 
teksta daudz, tādēļ neviens īpaši nesatraucas ,ja kaut kas aizmirsies – runātājs 
noskurinās, skatītāji no sirds sasmejas, un izrāde turpina savu gaitu. 

23.maijs. Neviens nav braucis šeit atpūsties, tādēļ jau pusdeviņos autobusā 
mērojam ceļu uz Campli universitāti. Tur  paredzēta projekta noslēguma konference. 
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Lāpu skrējiens  
"Apkārt Latvijai"  

Augustā  Latvijā notika tautas vienotības 
skrējiens ar nosaukumu „Apkārt Latvijai”. Skrējiena 
kopējais garums bija aptuveni 1500 kilometru, tas 
norisinājās septiņas dienas 14 posmos.  

Trešajā dienā 17.augustā posmā Ventspils – 
Liepāja- skrējienā kopā jaunsargiem no Kazdangas 
iesaistījās arī Pāvilostas jaunsargi instruktora Kaspara 
Rudīša vadībā.  Mūsu jaunsargiem bija uzticēts noskriet 
9 km garu posmu no Sakas tilta līdz Turaidām, un no 
Meţaines līkuma līdz ceļa pagriezienam uz Cīravu. Kā 
jau daudzkārt tas bijis, jaunsargi sevi parādīja kā fiziski 
spēcīgus, disciplinētus un izturīgus jauniešus. Pirmo 
ceļa posmu viľi veica, tā ieekonomējot laiku, ka nākamo 
ceļa posmu vairs nevajadzēja skriet, bet noiet raitā solī. 
Skrējienā piedalījās pāvilostnieki – Made Jance, 
Kristaps Klaks, Miķelis Emīls Horna, Elvis Vīgants un 
Matīss Eihvalds, kuram uzticēja godpilno uzdevumu - 
nest lāpu. Lāpu no ventspilniekiem saņēma un Liepājas 
puses skrējējiem nodeva Pāvilostas pašvaldības 
izpilddirektors Alfrēds Magone. 

Zemessardzes 44.kājnieku  bataljona 
komandieris, majors  Vilmārs Vecvagaris īsā sarunā, gaidot 
skrējiena dalībniekus no Ventspils puses, pastāstīja, ka šo 
skrējienu organizēja Ģenerāļu klubs, sadarbībā ar Valsts 
policiju un Pašvaldību savienību.  

Turpinājums 16.lpp. 

2013. gada augusts  /  septembris                                   Pāvilostas Novada Ziņas                                          15 

 



 

 
Foto no bibliotēkas arhīva. 

 

Turpinājums no 15.lpp. 

Šogad skrējienu rīkoja, 
atceroties 1992.gada skrējienu, kad 
Latvija de fakto ieguva neatkarību. 
Toreiz tika skriets, lai parādītu tautas 
vienotību, valsts nedalāmību un to, 
ka mūsu valstij ir savas robeţas, jo 
skrējienu kā toreiz, tā šogad 
organizēja gar Latvijas robeţu. Viņš 
izteica arī gandarījumu par to, ka šo 
pasākumu atbalsta ne tikai armija un 
valsts drošības iestādes, bet arī 
jaunsardze, pašvaldības, NVO un 
citas organizācijas. „Es redzu, ka 
skrējiens veidojas kā tautas 
skrējiens, un cilvēki parāda, ka grib 
būt piederīgi mūsu Latvijai”. 

MARITA HORNA 

 

Tieši pirms 15 gadiem 
Pāvilostā pirmo reizi atzīmēja 
Seno uguns nakti – to 
centāmies turpināt arī šogad 
31.augustā. Šis pasākums ir 
reizē arī tūrisma sezonas 
noslēgums. Nevienam nav 
noslēpums, ka Pāvilosta vasarā 
pārvēršas par īstu tūristu pilsētiņu. 
Ar katru gadu pilsētu un novadu 
apmeklē arvien vairāk viesu. Arī 
šogad izskatās, ka būsim lauzuši 
iepriekšējo gadu rekordus ne tikai 
apmeklētāju, ekskursiju, bet arī 
nakšņotāju ziņā.  

Paldies visiem novada 
iedzīvotājiem, kuri ir pielikuši 
savas pūles un enerģiju viesu 
uzņemšanā. Ne tikai naktsmītņu 
īpašniekiem, bet arī aktīvās 
atpūtas piedāvātājiem, ēdināšanas 
uzņēmumiem, veikaliem, 
ekskursiju vadītājiem,  

 

23. augustā  Bērnu ţūrijas eksperti devās  
ekskursijā uz  Ventspili, pa ceļam apskatījām, kā  
klājas kaimiľu novada  Jūrkalnes bibliotēkas ţūrijas 
ekspertiem. Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja un 
pastāstīja par Jūrkalnes bibliotēku. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Pārventas bibliotēku 
Ventspilī. Pārventas bibliotēka izceļas ar interesanto 
arhitektūru, tāpēc nolēmām apmeklēt šo bibliotēku. Tur 
mūs laipni uzņēma un pastāstīja par bibliotēkas  tapšanu 
un darbu ar ţūrijas dalībniekiem. Bija iespēja apskatīt 
divas izstādes: mākslinieka Andra Vēţa personālizstādi 
"Askēta dzīres" (krūzītes) un  "Tveicē", kā arī  Laimdotas 
Junkaras gleznu izstādi. Priecājāmies par Ventspils 
skaisto ziedu rotu, brīvo laiku pavadījām Jūrmalas parkā. 
Protams, bija arī pārsteigums-  apmeklējām Planetāriju 
un skatījāmies zvaigznēs (Zvaigţņu šovu). 

Diena bija labi izdevusies! Paldies, visiem 
vecākiem, kuri uzticēja savus bērnus! 

MAIRITA VĪTOLA 
 
 

 

Ţūrijas ekspertiem ekskursija! 
 

Senās uguns nakts 
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Vienotības skrējienā skrien Pāvilostas un Kazdangas jaunsargi. Foto: Marita Horna. 

 
Radošajās darbnīcās top darbi „Gaidot sēņotājus”. Foto: Mairita Tumpele. 

Turpinājums 17 lpp. 
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Plkst.18:00 laukumā pie TIC apmeklētājus priecēja Pāvilostas 

kultūras nama amatierteātris ar uzvedumu „Latviešu sapnis” pēc Agneses 
Bules darba motīviem, reţisore Marita Horna. 

Pēc teātra sekoja gaiši zilo balonu salūts debesīs. Kad ārā 
gaisma mainījās ar tumsu, turpat zālītē pie TIC sanāca gan vietējie, gan 
pilsētiņas viesi, lai apskatītu latviešu filmu „Tās dullās Paulīnes dēļ”!  

Pasākuma noslēgumā Upesmuiţas parkā tika aizdegts lielais 
ugunskurs un notika  zaļumballe kopā ar grupu  „Koka Ikarus”. 

Paldies, visiem, kuri iesaistījās šī pasākuma tapšanā!  Paldies, 
Jums par lielo ieguldīto darbu! Paldies, arī pasākuma sponsoriem – 
Lūcijai Matrozei un Antai Zālītei, zivju veikalam „Kaija”, SIA „Āķagals”, SIA 
„Ledusroze”. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja MAIRITA TUMPELE 
 
 
 

Kas tad tagad stāsies pie vadības? 
Droši vien mans stūrmanis, kas nav vietējais. 

Pāvilostas puiši – Edgars, Sandis un Mārcis, ar kuriem kopā 
strādāju jūrā, droši vien turpinās to darīt. 

 
Kas tevi piespieda pamest šo darbu? No kādreiz 

daudzskaitlīgās zvejas kuģu kapteiľu plejādes Pāvilostā biji 
pēdējais kapteinis. 

 Ja kuģi varētu zvejas laikā bāzēties Pāvilostā, tad 
droši vien ietu jūrā vēl joprojām, bet braukāt uz Liepāju īpaši 
negribas. Baidos, ka Pāvilostas osta var palikt bez zvejas 
kuģiem, ja tā netiks tīrīta un tā turpināsies arī tālāk… 

Vai tu arī savulaik devies tāljūras zvejā? 
Mani nevilka, jo armijas laikā jau pabiju Indijas okeānā, 

Madagaskarā, Kenijā, Maurīcijā, Gibraltārā. Dienestā mums 
maksāja dienas naudu. Par sakrāto naudu sapirkāmies ādas 
jakas, neilona mēteļus un citas šikas lietas. Kad atnācām uz 
Klaipēdu, daļu no tā pārdevām un uzdzīvojām restorānos. 

Ar ko tev patika nodarboties brīvajā laikā?  
Biju sportists. Man patika volejbols, metu šķēpu, skrēju 

īsās distances. Rīkojām sacensības vecajā stadionā, braucām 
uz zvejnieku spartakiādēm. 

Kā mainījusies zvejnieku dzīve pa šiem gadiem?  
To grūti salīdzināt. Tagad viss notiek elektroniski un ir 

lielāka brīvība. Toreiz, kad sāku iet jūrā, pirms iziešanas jūrā 
kapteinim bija ar tā saukto kuģa rulli (kuģa ţurnāls)jāiet pie ostas 
pārvaldnieka pēc atļaujas – zīmoga. Savukārt, robeţsargi katru 
rītu pārbaudīja pases, pārbaudīja visu kuģi, ar smailiem pīķiem 
izbakstīja tīklus, tā pārliecinoties, vai uz kuģa nav paslēpusies 
kāda sveša persona, kas gribētu pāriet robeţu. Reizēm bija tā, 
ka visus padsmit kuģus, kas bijām ostā, palaida vienlaicīgi. Tad, 
protams, sacentāmies veiklībā, kurš ātrāk nokļūs zvejas rajonā. 

Turpinājums 18.lpp. 

Turpinājums no16. lpp. 

svētku organizētājiem, kārtības uzturētājiem un arī vietējiem 
iedzīvotājiem, kuri neatsaka savu palīdzību tūristiem. 

Paldies arī manām kolēģēm Maritai un Birutai, ka tika galā ar 
daţādām sareţģītām situācijām.  

Rīts aizsākās ar tenisa turnīru Pāvilostas iedzīvotājiem un 
viesiem Pāvilostas tenisa kortā. Diemţēl, cilvēku pasivitātes dēļ izpalika 
sēņošanas pasākums „Iesim bekas palasīt! Pēcpusdienā, pēc lielajām 
lietavām Pāvilostas tirgus laukumā bija iespēja apskatīt sēņu izstādi, 
nogaršot sēņu konservus un pusnātneni gailenēs.  
Turpat arī apmeklētāji mēroja spēkus „Sēņu desu” spēlē un darbojās 
radošajās darbnīcās „Gaidot sēņotājus”, kurās varēja vērt pīlādţogu 
krelles, krāsot sēnes vai apdarināt laternas.  

 

Jūras sāļais gaiss, gaisā virmojošais zivju smārds, sarunas par un ap jūru 
– tas viss reiz veidoja Pāvilostas gaisotni. Jūra te cilvēkiem bija un  ir asinīs. Arī 
tiem, kuri padzirdējuši par labo un pārtikušo dzīvi zvejnieku kolhozā, meklēja te 
darbu, izmācījās par stūrmaņiem, kuģu mehāniķiem un kļuva par savējiem.  Daudz 
mums kādreiz bija savējo. Pēdējos gados zvejā dodas vien trīs lielie SIA N-Stars 
zvejas kuģi.  No trīs kuģu kapteiņiem, tikai viens bija pāvilostnieks Rūdolfs Norveţs. 
Šovasar viņš pieņēmis lēmumu jūras arodam teikt ardievas.    

RŪDOLFS NORVEŢS  kapteinis ar 38 gadu stāţu, bet jūrai un zvejnieka 
arodam veltīts viss apzinīgais mūţs. Viņa tēvs Mārtiņš bija bocmanis uz tālbraucēju 
kuģiem un vēlāk zvejnieks. Mamma Lidija bija stingra un šerpa sieva, kuru pazina 
teju vai puse Latvijas, jo tik garšīgus zivju kūpinājumus kā Pāvilostā pie viņas reti 
kur varēja dabūt.  

Rūdolfs piedzima tepat Pāvilostā, Spirtnīcā, kur tolaik ģimene dzīvoja. 
Viņam ir vecāks brālis Eduards, kas arī visu mūţu ir jūras apsēsts, un jaunākā māsa 
Aina, kas tagad dzīvo Saraiķos, arī jūras malā. 

Droši vien skolā arī gāji tepat, Pāvilostā? 
Skolas gaitas 1.klasē uzsāku mazajā skoliņā, ko tagad saucam par veco 

ambulanci. Atceros, ka 1.septembra rītā mājās man pakaļ bija atnākusi bērnu dārza 
audzinātāja Aldona un veda uz skolu. Bijām klase, kuriem jaunajā Pāvilostas skolā 
pirmajiem bija izlaidums. Tai vasarā pirms skolas atvēršanas gājām palīgā vākt 
gruţus un sapost jauno skolu. 

Un tālāk kur mācījies? 
Klases biedrs Egils mūs vairākus no klases samusināja iet uz Grobiņas 

vidusskolu. Biju labs sportists un sanāca tā, ka mani un vēl divus puišus atbrīvoja 
no gala eksāmeniem, jo mums bija jāgatavojas skolēnu spartakiādei. Treniņi notika 
Aizputē. Vēlu vakarā izgājām no Grobiņas un pēc septiņām stundām – sešos no rīta 
bijām galā. Bijām tā pārguruši, ka nolikāmies gulēt plikās (bez matračiem)atsperu 
gultās. Pēc pāris stundām jau mūs cēla augšā, jo sākās treniņi. Es uz spartakiādi tā 
arī neaizbraucu, jo Pāvilostā tajā laikā bija Pilngadības svētki, kuros ļoti gribēju 
piedalīties, un manā vietā aizbrauca cits. Vasarā sāku kārtot dokumentus, lai tiktu 
jūrā. Drošības komiteja tos izskatīja kādus pāris mēnešus. Pa to laiku strādāju 
patērētāju biedrībā. 1966.gada oktobrī  sāku iet jūrā. Mans pirmais kapteinis un 
darbu ierādītājs bija  Nikolajs Zaicevs. Viņš mani sauca tēva vārdā par Martinoviču.  
Nākamā gada jūnijā mani iesauca armijā. Pusgadu Nikolajevā, Ukrainā, mācījos 
slepeno sakaru operatoru skolā. Novembrī  mani un vēl divus dienesta biedrus 
atsūtīja uz Liepāju, kur strādājām pie īpaši slepenas aparatūras. Sevišķi saspringts 
laiks bija 1968.gadā, kad krievu armija iebruka Čehijā – pavadījām pazemē pie 
aparatūras vairākas dienas no vietas.  Pēc pusgada formēja speciālu eskadru – it 
kā tirdzniecības kuģus, kuriem bija jādeţūrē pie īpaši slepeniem armijas objektiem. 
No Baltijskas uz Indijas okeānu devās 2 kuģi. Uz viena no tiem biju arī es. Redzēju 
savām acīm, kā krievi palaida raķeti. 

Tad tev bijis interesants dienests.  
Jā, es pat demobilizējoties parakstījos, ka nez cik tur tos gadus nevienam 

to nestāstīšu.  
Ko darīji pēc dienesta?  
Pēc armijas sāku iet stūrmaņu kursos Liepājas jūskolā. Jau kā diplomēts 

stūrmanis atkal atgriezos pie sava kapteiņa N.Zaiceva. Vēlāk braucu uz Laimoņa 
Kirkopa vadītā kuģa.  

1975.gadā, kad Pāvilostas zvejnieku kolhozu „Dzintarjūra” apvienoja ar 
Liepājas „Boļševiku”, kļuvu par kapteini uz kuģa Nr. 2059 vārdā „Pededze”. Pa šiem 
gadiem, kas aizvadīti uz jūras, nomainījušies kādi pieci kuģi. Pēdējais kuģis, ko 
vadīju kā kapteinis, ir „Renāte”. Pašlaik ir remontā, bet drīz jau sāksies zveja.  

 

VISU MŪŢU KOPĀ AR JŪRU 
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9.un 10.jūlijā Vērgales pamatskolas un Cīravas bibliotēkas „Bērnu ţūrijas” eksperti satikās kopīgā pasākumā „Zīmes. Ceļā”. 
Dalībnieku skaits bija gana liels- ap 40 skolēnu, līdzi darbojās Cīravas bibliotekāres Anita Tuleiko, Sandra Gūtmane, Vērgales pagasta 
bibliotekāres Benita Baltrune, Ligita Gintere, Ingūna Kopštāle, Daina Vītola. Prieks par atbalstu un kopā būšanu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTA ZIĽAS 

31. augustā Pāvilostas tenisa kortā notika tenisa turnīrs 
Pāvilostas novada iedzīvotājiem un viesiem. 

 
Apvienotā meiteņu un sieviešu grupa: 
1. vietā Sintija Bieriņa 
2. vietā Rita Bērziņa 
3. vietā Sanija Bērziņa 
Vīri ( pieci dalībnieki): 
1.vietā Kaspars Vanags 
2.vietā Andris Bērziņš 
3. vietā Kaspars Aksenoks 

7. septembrī Aizputes stadionā notika minifutbola turnīrs ar 
nosaukumu "Atvadas no vasaras". Turnīrā piedalījās astoņas komandas, 
kuras tika sadalītas divās grupās. Apakšgrupas rezultāti-  Depo (Ventspils): 
Pāvilosta 0-2; Cīrava: Pāvilosta 0-2; Skrunda: Pāvilosta 0-0 . No apakšgrupas 
Pāvilostas komanda izkļuva otrā. Spēlē par iekļūšanu pusfinālā Pāvilosta tikās ar 
Dunalku, pamatlaiks noslēdzās 1-1,  pēcspēles soda sitienos veiksmīgāka bija 
Pāvilostas komanda. Pusfinālā Pāvilosta: Nīca 0-1. Spēlē par trešo vietu  - 
Pāvilosta: Skrunda 0-2. 

Finālā Nīcas komanda uzvarēja Depo ar rezultātu 2-0. 
ALDIS BARSUKOVS 

 
 

Liepājā R.Paula un G. Rača koncerts  
Tiek organizēts brauciens uz Liepājas Olimpisko centru, kur notiks  R. 

Paula un G. Rača koncerts - 22.oktobrī (svētdien) plkst. 18.00. Biļešu cena Ls 
7.00. Pieteikties pie Vērgales kultūras nama vadītājas līdz 15.septembrim , telefons  
29189223 

 

Aicinām bijušos skolotājus,  
darbiniekus un skolēnus piedalīties  

VĒRGALES PAMATSKOLAS  
185 gadu jubilejas svinībās 

š.g. 21.septembrī plkst.16.00. 
Reģistrācija no plkst.14.00; 

Kontakttālrunis: 63490815; 29199774;  
Būsim priecīgi būt kopā ar jums!  
 

Vērgales pamatskolas kolektīvs 
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„Bērnu ţūrijas” eksperti spodrina bibliotēkas tēlu, dodas pārgājienā, 
iesaistās Naktstrasē un daţādās citās aktivitātēs 

 

 

Nav nemaz tik viegli pastāstīt par visu, 
kas notika, un mazliet ţēl par aktivitātēm, kuras 
nepaspēja notikt, jo savas korekcijas ieviesa 
gan laika apstākļi /daţām aktivitātēm bija par 
vēsu/, gan nogurums, gan tas, ka vienkārši 
pietrūka laika... 

Pasākums iesākās ar skaistu tikšanos 
Saraiķos. Bibliotekāre Ingūna uz sarunu bija 
aicinājusi Liepājas teātra aktrisi Everitu Pjatu. 
Pieaugušie ar īpašu interesi klausījās sarunā, 
bet bērnus visvairāk pārsteidza aktrises dziedāt 
prasme. Es, savukārt, sajūsminājos par Ingūnas 
prasmi gudri pajautāt... 

Turpinājumā, Ingūnas rosināti, 
spodrinājām Saraiķu bibliotēkas publisko tēlu- 
atjaunojām lakojumu zīmei- norādei.  

Jāatzīst- uzdevums izrādījās 
sareţģītāks nekā iesākumā izskatījās...Bet ko 
nevar kopīgiem spēkiem! Pēc darba un kopīgas 
tējas dzeršanas gājām uz jūru un pa piekrasti, 
veicot daţādus radošus uzdevumus un savācot 
redzamākos atkritumus,  devāmies uz Ziemupi.  

 

Foto: Vita Braţe. 

Turpinājums19. lpp. 

Pamatskolas zēni : 
1. vietā Kristaps Aksenoks 
2. vietā Artūrs Bērziņš 

 

Turpinājums no 17.lpp. 

Un ģimene?  
1970.gadā, kad atgriezos no armijas, bija mātei jāpalīdz 

sacirst malka. Aukstajā vējā apaukstējos un saslimu ar abpusējo 
plaušu karsoni. Nācās ārstēties Pāvilostas slimnīcā, kur praksē bija 
jauna māsiņa  Rasma. Tur arī saskatījāmies. Kad apprecējāmies, 
dzīvojām kā daudzi, īrētos dzīvokļos, bet tad nolēmām, ka jāceļ 
pašiem sava māja. Vietu noskatījām tepat Viļņu ielā - netālu no 
mammas mājas.  

Dēls Oskars jau no mazām dienām interesējās par jūru. 
Tajā vasarā, pirms vidusskolas, izdevās nokārtot tā, ka viņu palaida 
man līdzi jūrā. Viņam toreiz bija tikai 16 gadu. (Rasma sarunā 
iestarpina – Oskars, pārnācis no jūras tikai noteica: „Tētis mani 
nemaz nežēlo”) Oskars iestājās Jūras akadēmijā, bet nepabeidza, 
jo viņa otrā pusīte negribēja būt jūrnieka sieva. Meitai Ērikai patīk 
viss, kas saistās ar ūdeņiem un jūru – sērfošana, kaitošana, delfīni. 

Tu jau mēnešus trīs vairs jūrā neej. Ar ko aizpildi 
laiku? 

Pamazām pierodu pie citāda dzīves ritma. Vasarā pie 
mums dzīvojās mazbērni. Ar riteņiem izbraukājām apkārtni. Kopā ar 
Rasmu makšķerējam, sēņojam, mums ir dēļi – pamēģinājām arī 
jūrā ar tiem pabraukt, strādājam dārzā.  

Ar kapteini R.Norveţu sarunājās MARITA HORNA 
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 Jau ceturto gadu Vija Pirktiľa 
ar ģimeni Bebes centrā sirsnīgi un mīļi 
uzľēma tālus un tuvus cilvēkus, lai 
atkal satiktos, ļautos atmiľām un 
atkalredzēšanās priekam.  
Izbraucām ekskursijā pa ceļu uz Cīravas 
pusi, nofotografējamies pie novada un 
Bebes robeţas zīmes un paviesojāmies 
,,Krievu” mājās, kur mūs ļoti jauki uzņēma 
Mizēnu ģimene. Ļoti stiprais vējš varbūt 
nobaidīja daţu labu apmeklētāju, bet tas 
netraucēja sadzirdēt Velgas lasīto 
Rasmas Vērnieces sarakstīto dzejoli –
veltījumu Bebei - ,,Atmiņas par mājām”, 
Jāņa Vitrupa sasveicināšanos ar visiem 
un grupas ,,Sandra” jauko koncertu. 
Vēlāk viņi spēlēja arī dančus, kur pļaviņā 
varēja dejot gan ar kurpēm, gan ar 
basām kājām.  
Vija, Ļuda, Mārīte un Benita izdomāja 
pirms dejām doties uz ,,pirti”, bet pēc tam 
mēģināja lidot ar slotām. Labi, ka tas 
neizdevās, jo visiem kopā bija jādzied 
sadziedāšanās dziesma ar R.Vērnieces 
vārdiem un tautā zināmu meldiņu. Lūk, 
daţas rindas:  
 Ja citā pusē aizvedis 
 Ir mani dzīves ceļš, 
 Tad šodien esmu redzējis, 
 Kā dzīve Bebē zeļ.  
 Bebes svētki, Bebes svētki- 
 Tie ir mīļi man. 
 Te esmu dzimis, dzīvojis, 
 Te svētkos jābūt man. 
 Fotogrāfa lomā iejutās Vijas 
meita Laura. Paldies visiem, kas atnāca 
un arī tiem, kas nevarēja atnākt, bet 
domās bija ar mums un atnāks pēc gada, 
kad svinēsim piecu gadu jubileju un,  kad 
uzvilksim Bebes centrā Bebes karogu. 
Kopā ar visiem svētkos biju arī es- Velga 
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DEJU KOLEKTĪVS ,,VĒRGALĪTE” FRANCIJĀ 

 

 
Turpinājums 20.lpp. 

Turpinājums no 18.lpp. 

Pa ceļam paskatījāmies, kas vasarā notiek Ziemassvētku vecīša mītnē, tur pastkastītē atstājām arī kādu ziņu par sevi- lai vecītis mūs atceras 
tad, kad klāt būs ziema...Nostaigājām apmēram 8 km, daţiem tas likās šššausmīgi daudz, bet daţiem tāds nieks vien. 

Nakšņošanas vieta gandrīz pašā jūras krastā- „Gulēnos”. Brīvais brīdis, bumbu spēles, Vērgales ceturtklasnieku uzvedums „Gandrīz 
detektīvs” /autors Kristers Aploks un draugi/...Uzvedumu noskatījās un no sava skatupunkta vērtēja pieaicinātais eksperts- detektīvs Ainars Brēdiķis. 
Saruna ar Ainaru nu jau pie ugunskura izdevās gana aizraujoša. Daudz un daţādu jautājumu, lai atbildētu uz daţiem no tiem, ekspertam ne pa jokam 
bija jāpalauza galva... Piemēram: Ja nevienu nepelnīti cietumā neliek, tad kas notiek gadījumā, ja noziegumu pastrādājis viens no Siāmas dvīņiem 
/kopā saauguši/? 

Kamēr risinājās sarunas, labie rūķīši bibliotekāru veidolā /galvenie rūķi Anita un Benita/ parūpējušies par kopīgām vakariņām, pēc tam atkal 
bumbošana, un drīz vien jau arī nakts trase „Ceļojums pūķa Fafnira valstībā...” Kad tas beidzās, bija jau krietni pāri pusnaktij...Daļa ekspertu atrada 
brīvu brīdi, lai pie ugunskura paklausītos pašu veidotos turpinājumus /pēc S. Vensko/ par notikumiem uz Mazā prinča planētas... 
Īpašs paldies Vitai Braţei ar ģimeni, mēs tikām mīļi uzņemti un aprūpēti. Pat par mantu nogādāšanu līdz guļvietām un vēlāk atpakaļ līdz autobusam 
bija padomāts. Ţēl, ka izpalika mūsu solījums šķūnīti sakraut malku- vakarā nepaspējām, bet no rīta nevarējām... 

Paldies Rudušu ģimenei par sarīkojumam atvēlētajām telpām Saraiķos, Lienei Glezerei par mūsu uzņemšanu Ziemassvētku vecīša mītnē, 
Maritai Kalējai par spaini sulas, kuru mums nonesa lejā pie steķiem...Marita bija sarūpējusi arī spēles, bet tobrīd nekādi spēlētāji nebijām...Paldies, 
mūsu īpašajiem viesiem- Everitai Pjatai un Ainaram Brēdiķim! 

Paldies visām bibliotekārēm, kas līdzdarbojās un atbalstīja: Anitai Tuleiko, Sandrai Gūtmanei, Ingūnai Kopštālei, Benitai Baltrunei, 
Ligitai Ginterei, Dainai Vītolai. Nemaz jau tik bieţi kopīgiem darbiem nesasparojamies. 

Prieks par bērniem, kuri iesaistījās un līdzdarbojās. Lai arī turpmāk viens no draugiem ir grāmata! 
 Pasākuma organizatore Vērgales pamatskolas bibliotekāre IVETA VANAGA 

P.S. Vērgalē turpmāk „Bērnu ţūrija” darbosies pagasta bibliotēkā. Esiet atsaucīgi! 

 

Bebes svētki 
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Ziemupnieku saiets 

 
 
 

 

10.augustā Ziemupes tautas namā uz ziemupnieku saietu pulcējās bijušie un esošie ziemupnieki. Foto: Anda Vītola. 
 

Pēc Kapu svētkiem Ziemupes kapos ziemupnieki un viesi pulcējās Ziemupes tautas namā, lai aplūkotu mākslinieka, novadnieka Laimoņa 
BUBIERA virtuālo piemiņas izstādi „Viss ir tikai ilūzija”. Šo izstādi vēl būs iespēja aplūkot līdz 15.septembrim. Vakarā Ziemupes tautas namā ar 
koncertu visus priecēja dziedošās māsas VĪGUPAS, kuras arī sevi sauc par ziemupniecēm, jo bieţi viesojas savā vasaras mājā Ziemupē!  

VITA BRAŢE  
 

 

Pie Ventspils ceļa vēsturisku kompozīciju izveidoja Klāsēnu 
ģimene, bet Vērgales zīmes ar izdomu noformēja Pomeranču ģimene 
pie „Videniekiem” un Trofimovu ģimene pie kaltes krustojuma. Par 
noformējumu bija parūpējušās arī Vērgales centra iestādes – 
bērnudārza kolektīvs, Vērgales pamatskolas, komunālās saimniecības, 
mākslas skolas un bibliotēkas, veikali „Top” un „Muiţkalniņi”, pasta 
nodaļa un Vērgales pagasta pārvalde. Paša centra dekorēšanā ļoti 
aktīvi iesaistījās Ļuda, Dzidra un Ilze no Bebes. Ilze dāvāja ļoti lielu 
gladiolu klēpi. Par gladiolu ziediem paldies arī Inesei R., Ērikai M. un 
Dzidrai. 

16.augusta vakarā svētku ieskaľā notika zolītes spēle un 
nakts šķēršļu skrējiens, kas pulcēja kuplu interesentu pulku. Pēc 
instrukcijām, izlozes un citiem noradījumiem, ko deva trases galvenais 
organizators Jāni Bethers, uz startu devās 26 komandas. Ap 2.00 naktī 
visas komandas veiksmīgi bija atgriezušās un gaidīja savus rezultātus. 
Vērgales svētku zelta medaļas ieguva (un viņiem bija labākais laiks 
starp visām vecuma grupām) Raivis un Mikus, Agnese un Signe, 
Edgars un Mareta, Zane un Kristīne. Sudraba medaļas tika – Jānim un 
Dāvim, Evai un Līgai, Armandam un Elīzai, Mārtiņam un Armandam. 
Bronza – Artim un Agrim, Paulai un Lāsmai, Edītei un Mārim, Kristīnei 
un Ievai. Paldies, Jānim par ieguldīto darbu un šī pasākuma kopā 
saturēšanu!   

 

Turpinājums no 19.lpp. 

Deju kolektīvam ,,Vērgalīte” jūlija mēnesis bija spraiga 
darba pilns. Pēc iespaidiem bagātas un grūtas Dziesmu un Deju 
svētku nedēļas jūlija vidū devāmies divu nedēļu ilgā 
koncertceļojumā uz Franciju. Vērgales vidējās paaudzes deju 
kolektīvs ,,Vērgalīte” kopā ar Medzes pagasta sieviešu vokālo 
ansambli ,,Ilūzija” bija saņēmis ielūgumu no Francijas labdarības 
organizācijas ,,Solla France” uzstāties ar 1,5 stundu garu programmu 
12 koncertos daţādos bērnu rehabilitācijas centros, veco ļauţu 
pansionātos, kultūras namā un arī pilsētas mērijā Francijas pilsētās 
Rochefort, Rochelle, Royan, kā arī salās Oleron de Re. Francijas 
labdarības organizācija ,,Solla France” no Marennes pilsētas dibināta 
2007.gadā. Minētās organizācijas mērķis ir bērnu un jauniešu, 
ģimeņu atbalsts, iepazīstināšana ar Francijas kultūras vērtībām, 
starpkultūru pieredzes apmaiņa. 
 

,,Solla France” sadarbojas ar vairākām Latvijas pašvaldībām, kur bērni no 
mazturīgām ģimenēm, bāreņi divus vasaras mēnešus pavada Francijas 
ģimenēs, kuras brīvprātīgi uzņem bērnus no Latvijas. Lai bērni nezaudētu 
saikni ar Latviju, kā arī, lai plašāku Francijas sabiedrību iepazīstinātu ar 
latviešu kultūru un parādītu, ka Latvija nav tikai ekonomiskās grūtībās 
slīgstoša valsts, bet tai ir ļoti bagāta un daudzveidīga kultūra, tiek 
uzaicināti deju kolektīvi, folkloras kopas un ansambļi no Latvijas. 
Koncertos dejojām un dziedājām latviešu tautas dejas un dziesmas, 
stāstījām par Latviju, tās kultūru, tradīcijām, tautas tērpu valkāšanas 
kultūru, kā arī kopā ar franču publiku dejojām latviešu etnogrāfiskās dejas. 
Lepni nesot Latvijas vārdu ārpus tās robeţām, mēs esam daļa no latviešu 
tradīciju glabātājiem kā dejās, tā dziesmās un savos tautas tērpos. 

VPDK ,,Vērgalīte” dejotāja INETA BRENSONE 

 

 

Vērgales svētki aizvadīti! 
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Turpinājums 21.lpp. 

Ar ziedu kompozīcijām „Ziedi izdaiļo vēsturi” gan centrā, gan ārpus tā sākās Vērgales svētki, veltīti 760.gadskārtai. 
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Bruģa bumbas turnīrā piedalījās 6 komandas. Spēles ilgums 7 
minūtes vai kas pirmais gūst 11 punktus.  

Laukumā risinājās sīvas cīņas, ko apliecina turnīra tabula. Tā kā 
trijām komandām bija vienāds punktu skaits (pa 9), tad, lai noteiktu 
uzvarētāju, bija jāvērtē savstarpējo spēļu iznākumi. Vietu sadalījums:  
1.vieta komandai „AGONIS” (ciemiņi no Kapsēdes);  
2.vieta komandai „RUDE RAEING TEAM” (Vērgale);  
3.vieta komandai „PEDEJĀ ORKA UGUNS” (Vērgale); 

Taču asu izjūtu cienītājus pa Vērgales dīķi ar ūdens motociklu 
vizināja Mārtiņš un Jānis.  

Pie skolas daudzi ar interesi vēroja firmas HUSQARNA tehnikas 
sasniegumus, par kuriem bija parūpējies mūsu Guntis – zāles pļāvēju 
robotu un citus, bet skolas ēdamzālē varēja nobaudīt gardu maltīti. Šeit 
sen nebija pulcējušies tik daudz pusdienotāju. Paldies, pavārītei Sarmītei 
un viņas palīgu komandai!   

Kopā jautrāk! Ar šādu saukli pie kultūras nama pulcējās paši 
mazākie svētku dalībnieki, lai piedalītos izdekorēto braucamrīku parādē un 
daţādās atrakcijās, ko bija sarūpējis bērnudārza kolektīvs ar vadītāju 
Gaidu priekšgalā. 

 
 
 
 

Visas dienas garumā bija atvērts Vērgales muzejs, kur bija 
izveidota izstāde no fotogrāfijām un materiāliem par mūsu dejotājiem 
Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, 2013.gadā.  

Apmeklētāju bija ļoti daudz – starp tiem bijušie un esošie 
vērgalnieki, arī tūristi no Vācijas un Krievijas (Maskava). Teātra mīļus 
iepriecināja Aizputes Tautas teātra izrāde „Ziņģu Ješkas uzvara”.  Bet 
vakara kulminācija bija sakoptāko setu saimnieku godināšana un 
Čigānzēnu koncerts, kas publiku „pacēla metru virs zemes”! Līdz rīta 
gaismai dejojām muiţas laukumā kopā ar Arvi. Pusnaktī negaidīti 
uzziedēja ziedi debesīs! Jā, tie bija svētki mūsu pagastā, mājās un 
sirdīs! 

Vērgales kultūras nama vadītāja saka paldies visiem, kuri 
palīdzēja svētku tapšanā un norisē – nesa, cēla, veda, pušķoja, 
uzkopa pirms svētkiem un pēc svētkiem novāca!  

Paldies visiem, kuri ieradās uz Vērgales svētkiem! Uz 
tikšanos nākamajā gadā! 

VITA BRAŢE un  
Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE  

 

 

Mazo vērgalnieku braucamrīku parāde. Foto: Vita Braţe. 

 

Daudzi izmantoja iespēju apgleznot seju, ko meistarīgi 
veica mūsu Katrīna P. ar draudzeni.  

Pārpildītā zālē mākslinieki Pecolli radīja savu brīnumu 
šovu un raisīja skatītajos patiesas emocijas un prieku. Laikā, kad 
kultūras namā cilvēki vēroja brīnumus, notika vēl kāds ievērojams 
notikums Latvijā, kas bija sasniedzis arī mūsu novadu. Tas bija 
skrējiens „Apkārt Latvijai”, kas virzījās arī pa Ventspils šoseju, garām 
Vērgalei. Apmēram 2 km lāpu nesa viens no Vērgales – Kristians 
Rimkus. Mēs lepojamies ar savu novadnieku!  

Dodoties uz koncertu muiţas laukumā, kur uzstājās VPDK 
„Vērgalīte” un Medzes ansamblis „Ilūzija”, visus gaidīja pirmais 
pārsteigums – tika uzvilkts ilgi gaidītais Dziesmu svētku karogs. 
Koncertā abi kolektīvi vēlreiz izdejoja un izdziedāja 
koncertprogrammu, ar kuru jūlija vidū, 2 nedēļu garumā sniedza 
koncertus daţādos bērnu rehabilitācijas centros, veco ļauţu 
pansionātos un kultūras namos Francijā. Mēs varam priecāties, ka 
mūsu dejotāji un Medzes dziedātājas lepni iznesa Latvijas, Vērgales 
un Medzes vārdus ārpus robeţām, parādot, ka esam daļa no 
Latvijas tradīciju glabātājiem kā dzejās, tā dziesmās, tā tautas 
tērpos. Paldies, abiem kolektīviem un vadītājiem Kristīnei un Andrim! 

 

Turpinājums no 20.lpp. 

Savukārt 17.augusta agrā rītā svētki turpinājās pie Vērgales 
dīķa, kur notika makšķerēšanas sacensības gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, kuras organizēja Aivars.  

Bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem, pie centra dīķa pulcējās 7.30 un 
sacensībās piedalījās no plkst.8.00 – 9.00 kopā ar vecākiem. 8 dalībnieku 
sacensībās vietu sadalījums bija sekojošs: 

1. vieta – Emīls Sīpols (9 gadi) – 231 g;  
2. vieta – Ralfs Laumanis (6 gadi) – 201 g;  
3. vieta – Matīss Sprudzāns (5,5 gadi) – 173 g;  

Pieaugušo sacensībās piedalījās 16 dalībnieki ar sekojošiem rezultātiem:  
1. vieta – Gintauts Petrauskis – 4 kg 613 g;  
2. vieta – Māris Zars – 1kg 300 g;  
3. vieta – Zigmārs Skudra – 1 kg 100 g; 
Nedaudz vēlāk Vērgales centrā jau bija manāma zināma rosība, jo 

labākās vietas ieņēma tirgotāji, kas šogad piedāvāja plašu sortimentu.  
Bērni priecājās par piepūšamajām atrakcijām un saldumiem, par iespēju jāt 
ar zirgu un vērot suņu šovu. Visu centru piepildīja Liepājas Lielģitaristu 
spēlētās melodijas.Uz skolas sporta laukuma spēkiem mērojās bruģa 
bumbas spēlētāji Alfrēda vadībā.  

 



 

 

24.augustā Ziemupes stāvlaukumā 
norisinājās otrais brīvdabas atpūtas pasākums 
„ma – DARA”.   

Šī gada tēma – SAKNES, tādēļ 
pasākuma vadītāja Daina Vanaga aicināja 
klātesošos padomāt, kas īsti mēs esam, kas mūs 
nes, kas mūsos skan? Saknes ir kas tāds, kas 
notur mūs pie zemes, liek augt, attīstīties un 
ziedēt. 

Šogad pasākumu ieskandināja Kalētu 
vīru ansamblis, kas īpaši šim pasākumam bija 
piemeklējis atbilstošu dziesmu repertuāru. 
Savukārt Gunta Saule stāstīja par dzīvības ritmiem 
un Saules gada ritējumu. Zintnieks Voldis 
Prancāns stāstīja par cilvēka būtības trīs 
savstarpēji saistītajiem veidiem: vielisko augumu, 
laiku un dvēseli un par visus vienojošo Dievišķo 
aspektu jeb garu, bet Katlakalna folkloras kopa 
„Rāmupe” šos vēstījumus ilustrēja ar atbilstošām 
dziesmām.  

Pasākumā viesojās arī mākslinieks Aldis 
Kļaviņš, kura vadībā interesentiem bija iespēja 
darboties radošajās darbnīcās.   
Vēlākā pēcpusdienā darbojās Tējnīca, kuras laikā, 
baudot karstu zāļu tēju, klausījāmies dzejnieku un 
dziesminieku sniegumu.  

Dzejas lasījumus atklāja ziemupniece 
Daiga Kadeģe, klātesošajiem veltot pirms 
daudziem gadiem sarakstīto dzejoli par Ziemupi.  
 

Konkursa „Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā – 2013” uzvarētāji Vērgales pagastā: 
 

 

 
 

 
 

Ziemupē atkal „ma – DARA” 
 

 „Ar kāpu smiltīm pieputējušas manas acis.  
Un nav vairs ne ceļa, ne taciņas,  
Lai varētu aiziet prom.  
Kā putna spārni palss pār mani saudzējot gulst Ziemupes kaiju balss.  
Un nav svarīgi, ja atrodas kāds,  
kurš nesaprot –  
starp basām priedēm, aszālēm, kadiķu ogām  
Glabājas mana sirds  
Un Ziemupei tic.  
Pasākumā viesojās arī skanīgais tandēms Jana Egle un Zane Zālīte, Ritvars Rekmanis, 

Ineta Stadgale, jaunie Austrasbērni, Gundega Rezevska, Baiba Dēķena un vokālā studija „Tev un 
Man”. Bet pirms saulrieta tika piedāvāta noskaņu mūzika, kad uzstājās apvienība „Ornaments” – 
Laura Dudare un Dzintars Šusts, kā arī dziesminieks Mikus Straume. 

Taču tie, kuri vēlējās, pēdējās šīs vasaras brīvdienas varēja izbaudīt zem zvaigţņotām 
augusta debesīm!  

VITA BRAŢE 

 
Ekskursija pa Saldus novadu 

 

Augusta beigās, vasaras izskaľā, Vērgales 
pagasta pensionāri un invalīdi devās vienas dienas 
ekskursijā uz Saldus novadu. Pirmā pieturvieta šajā 
ekskursijā bija atjaunotais pulkveţa Oskara Kalpaka 
muzejs, kurš pēc ugunsgrēka 2007.gada novembrī tika 
slēgts. Šobrīd tas atkal ir pieejams ikvienam interesentam.  

Maizes raţošanas uzņēmumā „MATSS” 
ekskursijas dalībniekiem bija iespēja pašiem izcept savu 
maizīti un apskatīties ceptuves darba ikdienu.  

Tālāk ekskursija pa „Druvas saldējuma” raţotni. 
Atkal tiek uzzināts daudz kas interesants un iespēja 
nobaudīt uzņēmuma gardo produkciju!  

Noslēgumā – ciemošanās bišu dravā pie 
bitenieka Jāņa Vainovska, kurš izrādīja savu saimniecību 
un cienāja ar daţādiem bišu valsts produktiem.  

 
VITA BRAŢE 
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1. Normunds DUNKERS „ANDRI” – par latvisko dzīvesziľu; 
2. Ainārs KVIESIS „DRUVMALAS” – karogs virs Vērgales;  
3. MUCENIEKU ģimene „LAKSTĪGALAS” – karogs savai sētai;  
4. Roberts RIMKUS „SAULKRASTI” – pelēkā akmens stāsti;  
5. Voldemārs VĒRNIEKS „DZINTARI” – par kolekciju 

daudzveidību;  
6. Inese VĪTOLA „RĪDZIĽI” - par daţādu ziedu kolekcijām;  
7. Nora KURME „TĪPJI” – par atpūtas vietu ar dāliju dobēm;  

 

SAKOPTAS LAUKU SĒTAS AR LAUKSAIMNIECISKO 
RAŢOŠANU:  
8. IZKAPTES ģimene „VERGALES SMILTNIEKI”;  
9. MILTIĽU ģimene „LĪDUMNIEKI”;  
10. CIELAVU ģimene „GAUSENI”;  
11. ROMĀNOVU ģimene „KRASTIĽI”;  
12. MIZĒNU ģimene „KRIEVI”. 

 



 

Pāvilostas novada šahistu starti 
 20.jūlijā notika Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs šahā, kurā varēja piedalīties šahisti tikai, sākot ar 1.sporta klasi un augstāk. Sacensības bija 

pulcējušas spēcīgu dalībnieku sastāvu. Evija Brikmane no Vērgales tika nominēta kā turnīra labākā jauniete. 

 27.jūlijā pirmo reizi Rucavā notika Ģedimina Salmiņa piemiņas turnīrs, kur Pāvilostas novada šahistes izcīnīja divus pirmās vietas kausus. 
Rudīte Bērziņa sieviešu konkurencē, bet E.Brikmane bija labākā jauniete (punktu skaita ziņā pārsniedzot sieviešu – šahistu rezultātu)  

 No 1.- 4.augustam vērienīgās starptautiskās sacensībās „Liepājas Rokāde”, kurās piedalījās vairāk  kā 150 šahisti E.Brikmane līdz 7.kārtai 
ar Igaunijas šahisti bija līderes starp jaunietēm. Tik kuplā dalībnieku skaitā ļoooti daudz ir atkarīgs no veiksmes izlozē. Pēdējā kārtā igaunietei bija vājš 
pretinieks, bet Evijai trāpījās spēcīgs meistarkandidāts. Līdz ar to labākās jaunietes titulu izcīnīja Igaunijas šahiste.  

 10.augustā Aizputes svētku turnīrā E.Brikmane bija labākā jauniete, bet R.Bērziņa ieguva 2.vietu starp sievietēm. 

 25.augustā Pāvilostas novada šahistes Aizputes novada atklātajās meistarsacīkstēs šaha ātrspēlē ieguva divas medaļas. E.Brikmanei 
2.vieta starp sievietēm (Evijai ļoti veicās spēle un kopvērtējumā bija 4.vieta, kas ir augsts sniegums). R.Bērziņai 3.vieta starp sievietēm. 

ALFRĒDS MAGONE 
 

Bebē bijuši krogi. Viens no tiem – Elles krogs, kurš beidz pastāvēt 30.gados un tiek 
izveidota Zemgaļu saimniecība un Kalna krogs. No 1813. – 1829.g. Bebē 
praktizējis ārsts Šīmanis. Agrāk šī vieta bija liels sabiedriskais centrs – te bijušas 
muiţas Jaunbebe un Vecbebe, pienotava un graudu raţošana kalte. 

No Vērgales līdz Bebei ir pieci kilometri. Pie autopieturas grieţam pa 
kreisi un kādā no kolhozu laikā celtajām mājiņām mēģinām sastapt kādu, ar ko 
parunāties. Pēdējā no trijām mājām „Zemgaļos” sastopam Dzintru SUDMALI, kura 
rosās pa dārzu, sakot, ka laiks visu, kas izaudzis, novākt.   Dzintra te dzīvo kopā ar 
vīru Edgaru. Viņa ir dzimusi Vērgalē, taču sevi tomēr sauc par bebenieci. Divdesmit 
darba gadi pavadīti kolhozā, kopjot teļus un strādājot brigādē. Pensionāre stāsta, 
ka viņu bērni un mazbērni dzīvo Vērgales pusē, tādēļ arī var palīdzēt dārza un citos 
darbos. Ģimene ik gadus gaida Bebes svētkus, kuros arī vienmēr piedalās. 

Vērgales ceļa galā, kur ceļi sadalās pa labi un kreisi,  ir norādes zīmes – 
Cīrava 12, Grobiņa 18. Turpat ceļu krustpunktā ir skaista koka māja, kurā dzīvo  
Rita KNAUTA, kas šeit,  sava tēva Jāņa Vērnieka 1934.gada celtajās mājās „Lejas 
Vērniekos”, arī dzimusi. Te ilgus gadus darbojies arī veikals, kurā gadus sešus 
strādājusi arī viņa pati.  Šobrīd šajās mājās dzīvo tikai Rita ar sava brāļa dēlu Māri. 
Ritas tēvs bijis ļoti prasmīgs amatnieks. 
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Bebe 
 

Turpinājums 24.lpp. 

 

Turpinām savus lasītājus iepazīstināt ar mūsu 
novada apdzīvotajām vietām, kurās dzīvojošos cilvēkus 
vieno kopīga vēsture un piederības sajūta, lai arī daudzi no 
viľiem strādā un mācās citviet. Esam jau stāstījušas par to, 
kā dzīvo novadnieki Saraiķos vai Saraikās, Rīvās un Ulmalē. 
Nu kārta pienākusi vienai no gleznainākajām vietām novadā 
– Bebei. Te pakalni mijas ar ielejām, un turpat katra pakalna 
galā ir kāda māja.  
 Mūs ceļā pavada novadpētniece, novada vēstures 
pārzinātāja Mirdza Sīpola. Lai arī mēs abas ar Vitu arī 
neesam svešinieces, jo novada avīzi lasa visi bebenieki, pie 
kuriem ciemojamies, Mirdzas zināšanas par katru no viľiem 
palīdz labāk raisīties sarunām. Bet nu visu pēc kārtas.       
M.Sīpolas sagatavotā informācija iz vēstures. 

Bebe ir viena no lielākajām apdzīvotajām vietām 
Vērgales pagastā. 1906.g. Konversācijas vārdnīcā teikts: „Bebe, 
muiţa un novads Grobiņas apriņķī, pasakainā viducī no Liepājas 
uz ziemeļiem, uz Aizputes apriņķa robeţām. Muiţa 875 
desetīnas liela, ar 7 desetīnām meţa, novada 8 mājām un 350 
desetīnām zemes. Atklātībā nezināma muiţas un novada 
vēsture. Tuvāka piederība pie Vērgales jau no agrākiem laikiem, 
ar kuru kopā tad Bebe piešķirta pie Medzes – Vērgales 
pagasta.”  

Vērgales pagasts agrākos gados bija sadalījies 
vairākos ciemos, tautā sauca galos. Bebes gals: Diţais (Biezais) 
ciems – „Bruţi”, „Jēkuļi”, „Kaţi”, „Vanagkalni”, „Dangaskalni”, 
„Kalnāji”, „Liekņi”, „Rīzberģi”. 18.gadsimtā Bebe bija pastāvīga 
muiţa un tika uzskatīta par Vērgales pusmuiţu jeb Bruņinieku 
muiţu.  

Bebē darbojusies arī baznīca, tā piederējusi Durbes 
draudzei, par ko liecina ieraksti Durbes vācu draudzes grāmatā. 
Baznīca atradusies pretī „Dangaskalniem”, Rukutu lejas pretējā 
pusē. Pēc nostāstiem, Bebē darbojusies arī skola. 1797.gada 

muiţas revīzijas aktā minēts skolas kalpotājs Oto. 

Paliec sveika, vasariľa! 
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30.augustā Vērgales PII 
„Kastanītis” pulcējās bērni un vecāki 
uz pasākumu „Paliec sveika, 
vasariľa!”.   

Šajā jaukajā un saulainajā 
dienā iestādē ciemojās Vasariņa, kura 
bērniem palīdzēja iesoļot jaunajā 
mācību gadā!   

Bērni kopā ar vecākiem un 
audzinātājām ar dziesmām, rotaļām un 
atrakcijām atcerējās aizvadīto vasaru. 
Notika arī informatīvas sapulces 
vecākiem grupiņās. Šogad PII 
„Kastanītis” sagaidīs 59 audzēkņus.  

VITA BRAŢE 
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Turpinājums no 23.lpp. 

Trīs gadus Aisterē mācījies par kokmeistaru un, kā saka Ritas kundze, pratis uztaisīt no 
koka visu, sākot no drēbju pakaramā līdz mēbelēm. Tēva prasmīgo roku liecinieki vēl 
šodien atrodami „Lejas Vērniekos” – spogulis, krēsli, etaţere.  

Vērgales pusē savulaik viņš uzcēlis 25 mājas. Kā jau daudziem tā laika ļaudīm, arī Ritas 
tēvam nācās ciest no padomju laika represijām – viņš ticis izsūtīts uz Noriļsku, kur 
nācies pavadīt deviņus garus gadus.   

Par Bebes nosaukuma izcelsmi Ritai ir stāsts, kuru viņai izstāstījusi omīte. 
Ciema nosaukums radies no dzērājiem. Vīri kādu reizi kopā dzēruši, stāstījuši 
anekdotes, līdz norunājuši, ka jāizdomā vietai nosaukums. Viens gari iesaucies 
bēbēbēbēbē... Tā arī nolēmuši, lai iet tā Bebe! 

  Ritas vecvecāki no mammas puses dzīvojuši „Dangaskalnos”. No 
bērnības atmiņā palikuši ap māju ziedošie, neizsakāmi skaistie zilie linu lauki, labības 
talkas, pēc kurām talciniekus vienmēr cienāja  ar jēra gaļas sakņu zupu. Patīkamas 
atmiņas saistās ar zaļumballēm skaistajā „Risberģu” māju birzītē.  

Ritas dienas ir piepildītas un darbīgas, jo viņa ir Vērgales ev. lut. draudzes 
vecākā. Ceļu uz Vērgales baznīcu savulaik Ritas kundze  mērojusi ar riteni, pēdējā laikā 
viņu aizvizinot mācītājs ar auto. Draudzē, kurā ir 19 locekļi, viņa dara visus darbus – ir 
gan kasiere, grāmatvede, gan visu pārējo darbu veicēja. Ne viss šajā jomā rit gludi, 
sāpīgs bijis 1985.gads, kad Vērgales baznīca nojaukta, un vēlāk nācies to uzbūvēt tikpat 
kā no jauna, taču Ritas pārliecība ir ticība Dievam un kalpošana baznīcai. Tas ir dzinulis, 
kas liek darboties un doties uz priekšu. Dienas ir piepildītas, jo jāveic daţādi mājas darbi, 
jākopj dārzs, taču lielākā daļu laika tiek pavadīta lasot. Lielākais un gaidītākais notikums 
ir Bebes svētki, kad atbrauc bijušie bebenieki, raisās sarunas par aizgājušiem laikiem un 
šodienu Bebē.  Rita uzskata, ka dzīvo ļoti skaistā vietā un vēl viņa mudina mūs  
paviesoties arī „Dangaskalnos”, ko arī izdarām. 

Kad tur aizbraucam, sāk līņāt lietus, bet tas netraucē mūs aprunāties ar 
„Dangaskalnu” saimnieku”. „Dangaskalni” ir vecākās mājas Bebē, kur pašlaik dzīvo 
Ritas Knautas brālēns Ilmārs MILZERS.  

 
          I.Milzers apdāvina Mirdzu un Maritu ar paša audzētiem tomātiem. Foto: Vita Braţe. 

 

Mājas izceļas ar sakoptību, kas redzama ik soļa. Ilmārs saka, ka tas ir viņa 
māsas Ināras Zemes ģimenes nopelns. Viņš pats tikai pie visa piepalīdzot. Vasarā 
laistījis māsas sastādītās puķes, apkopis siltunīcu un pļāvis zāli.(Māju pagalmā sakopta 
ik vieta, par sakņu dārzā, kas atrodas iebraucamā ceļa pašā sākumā, neredz nevienu 
nezāli, apstādījumi ap dīķīti, šķūnīšiem un māju safrizēti un nepārspīlēti, bet gaumīgi un 
glīti). Ilmārs ir dzimis šajās mājās, kas atbilstoši savam nosaukumam atrodas nelielā 
uzkalniņā. Agrāk tā bijusi Vecbebes muiţas kalpu māja un te dzīvojušas 12 kalpu 
ģimenes. Māju saimnieks stāsta, ka „Dangaskalni” atrodas pie Medzes pagasta robeţas, 
bet zinot pareizo ceļu, „pa taisno (tas ir apmēram 3 km) var iziet līdz Aizputes ceļam.   

Ilmārs mācījies Vērgales pamatskolā, vēlāk Cīravā, tad sekojis dienests 
Padomju armijā – sākumā Maskavā, tad Kazahijā, taču, kad salauzis plecu, tad, 
nodienējis vien pusotru gadu, ticis mājās. Lielākā daļa darba mūţa aizvadīta kolhozā 
Vērgalē par traktoristu. Tagad daţreiz tiek paaicināts uz Vērgale -1, lai pastrādātu uz 
buldozera. Ikdienā daudz darba dārzā un siltumnīcā, ziemā darba mazāk, vienīgi ir 
problēmas ar ceļu tīrīšanu, jo pagasts pietiekami garo iebraucamo ceļu līdz 
„Dangaskalniem” netīra. Pēc pasta tad jāmēģina iet uz kaimiņu mājām. Bebē Ilmāram 
dzīvot patīk, ļoti gaidīti ir Bebes svētki. Svētkos Bebes centrā Ilmārs kā vecākais 
bebenieks iestādījis koku. Ne katrs tiek pie tāda goda! 

 

Vienā no Bebes uzkalniem ir „Kalniņu” mājas. 
Iegrieţamies arī tajās un mājās sastopam Emīliju 
VĪTOLIĽU, kas kopā ar savu mazdēlu Markusu Rūsiņu 
gatavojas pusdienot. Piekritusi sarunai, viņa mūs vedina uz 
plašo viesistabu un saka: „Cik es varu, tik es maisos – lobu 
pupas, pieskatu mazbērnus”. Šajās mājās viņa dzimusi un 
augusi, arī vecāki bijuši īsteni bebenieki. Mājas uzcēlis 
viņas tēvs, bet apjomīgu pārbūvi veicis znots Dairis. 
Emīlijai ir trīs meitas – Sandra, Lolita un Velga, visas dzīvo 
Vērgales pusē. Viņas dienas priecē 10 mazbērni un 9 
mazmazbērni un arī tas, ka neviens no tiem nedzīvo un 
nestrādā ārzemēs. Emīlija 26 gadus nostrādājusi kolhozā 
par lopkopi. Smagi tur gājis, tāpēc veselība ir stipri 
sabeigta. Viņa saka: „Reizēm paraudu, bet vairāk gan 
smaidu. Dieviņš dod iespēju un ir jādzīvo! Prieks ir par 
bērniem un mazbērniem!” 

Nevaram neiegriezties arī „Oškalnu” mājās, jo 
te dzīvo Bebes svētku idejas autore un galvenā 
organizatore Vija Pirktiņa ar savu ģimeni. Svētki jau četrus 
gadus pēc kārtas notiek turpat pļaviņā, kas atrodas viņu 
mājas priekšā. Mājās viņu nesastopam, jo Vija nolēmusi 
mainīt darbu un tagad apgūst jaunajā darbā 
nepieciešamās zināšanas. Vīrs Valdis ir darbā. Parunāties 
aicinām viņas bērnus - Lauru un Valteru PIRKTIĽUS. Abi 
mācās Vērgales pamatskolā - Laura 7.klasē un Valters – 
9.klasē.  

Valters ir kaislīgs makšķernieks un skolas laikā 
apmeklē basketbola treniņus, bet Laura dejo tautisko deju 
pulciņā, agrāk arī braukājusi uz treniņiem Grobiņas 
zirgaudzētavā. Skola atrodas 4 km no mājām un tur viņi 
nokļūst ar skolas autobusu. Abi bērni stāsta, ka katru 
vasaru jāpalīdz mammai gatavoties Bebes svētkiem – 
jāsanes galdi, krēsli, jāpļauj zāle, jāsaliek malka 
ugunskuram. Jautāti par to, ko darījuši vasarā, abi smaidot 
atbild, ka neko.  

Lai gan jau stipri līņā, vēl nolemjam iegriezties 
„Apiņu” mājās. Lietus mums šoreiz ir sabiedrotais, jo, ja 
būtu jauks laiks, saimniece Agita SUDMALE būtu savos 
zemeņu laukos, bet nu stiprais lietus piespiedis stādīšanas 
darbus pārtraukt un mēs viņu sastopam mājās. 

  

 
Turpinājums 25 lpp. 
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Abi ar Valiju sarakstījās 1954.gada septembrī. Tolaik 
abiem iedots dzīvoklis Tāšu muiţā. Kolhoza laikus Valija atceras 
ar smagumu sirdī, stāstot, ka tolaik pārdzīvoto nav iespējams 
aizmirst – pārestības, pārdzīvojumi, dzīvnieku bads, 
bezpalīdzība... Neliels dzīves posms aizvadīts arī Plocē, 
strādājusi kūdras fabrikā par grāmatvedi un vīrs Valdis par 
meistaru. Tomēr 1967.gadā Vilsonu ģimene atsaukusies uz 
toreizējā kolhoza priekšsēdētāja Arvīda Pirktiņa aicinājumu 
strādāt kolhozā Vērgalē, ar dzīvojamo platību nodrošinot „Ulēs”. 
Un tā 23 gadus Valija nostrādājusi par ekonomisti, pēdējos darba 
gadus bija vecākais dispečers.   

Īpašs stāsts Valijai ir par brāli Kārli, kurš bēgļu gaitās 
pazudis, atradās un satika ģimeni tikai pēc 47 gadu pārtraukuma. 
Bija zināms, ka viņa mītnes zeme ir Vācija, jo no turienes pienāca 
vēstules, taču četrdesmitajos gados sarakste pārtrūka. Brālis 
atradās tikai 1990.gadā. Valija ar māsu Birutu tā gada vasarā bija 
Rīgā uz Dziesmu svētkiem, kur piedalījušies arī kori no Amerikas. 
Pēc svētkiem Latvijas televīzijā parādījās sludinājums, ka Kārlis 
Preiss meklē savas māsas. Valija atceras, kāds uztraukums viņas 
pārņēmis, izdzirdot šo sludinājumu. Steigā un satraukumā 
nevarējušas ne papīru, ne zīmuli sameklēt, lai norakstītu telefona 
numuru, taču viss beidzies laimīgi. Ţēl tikai, ka māte nomira, 
nesagaidījusi tikšanos ar dēlu, pietrūkuši daţi mēneši... 
Interesanti bijis sazināties ar brāli. Sazvanīties nolēmuši konkrētā 
laikā pie Valijas – 18.novembrī, saslēguši vairākus telefonus 
kopā, lai visas māsas vienlaikus varētu runāt ar brāli. Vēlāk vairāk 
sazināšanās notikusi ar vēstuļu starpniecību. Valija rāda dārzā 
kādu interesantu koku ar lielām gaišzaļām lapām un stāsta, ka tas 
savulaik atceļojis no Amerikas, kad viņa ciemojusies pie brāļa 
Kārļa. Mazo, trauslo un niecīgo stādiņu bijis sareţģīti atvest uz 
Latviju, un brālis nav ticējis, ka tas ieaugs Latvijas zemē. Tagad, 
pēc daudziem gadiem mazais stādiņš pārvērties par lielu un 
skaistu koku, kurš pavasaros ne vien mājas iemītniekus, bet arī 
garāmgājējus priecē ar neredzētiem un krāšņiem ziediem. 
Vērgales pagasta „Veldzēs” Valija dzīvo kopš 1974.gada. Vīrs 
aizsaulē jau 10 gadus. Viņa šeit dzīvo kopā ar dēla Vernera 
ģimeni. Brīvdienās mīļa un gaidīta ir mazmeita Vineta un viņas 
dēliņš Markuss. Ikdienā acis priecē rūpīgi koptais dārzs, kurā zied 
un acis priecē visdaţādākās puķes! Ilgus gadus Valija bija aktīva 
Vērgales senioru ansambļa „Vakarvējš” dalībniece. Šobrīd lielāko 
daļu laika pavada mājās, taču dienas vienalga ir darbīgas un 
piepildītas. Interesanti ir tas, ka jubilāre jau daudzus gadus raksta 
dienasgrāmatu, ir savākusi anekdošu krājumu – vairākus 
tūkstošus, kas apkopots vairākās kladēs (savulaik tas bija vīra 
vaļas prieks), zin daudz no tām arī izstāstīt. Arī publiski – kultūras 
namā, humora šovā. Bez tam viņa pieraksta interesantus faktus 
un notikumus! Ir klade ar dzejoļiem. No tiem ir atsevišķiem studiju 
biedriem un draugiem veltītas rindas.  

Ir gadi, kas laika ritumā aizmirsti tiek.  
Ir mirkļi, kas mūžīgi dzīvo!  

VITA BRAŢE 
 
 

VALIJA VILSONE,  
dzimusi 1933.gadā un šovasar atzīmēja savu 80 gadu jubileju. Jubilāre augusi un 
skolas gaitas vadījusi Priekules pilsētā, četru bērnu ģimenē, kopā ar māsām 
Birutu, Vēru un brāli Kārli. 

  
Valija Vilsone. Foto Vita Braţe. 

 

Bērnība bijusi grūta. Māte viena uzaudzinājusi visus četrus bērnus, jo 
tēvs 1939.gadā miris, un par to Valija stāsta ar skumjām balsī, jo sakumā bija 
pazudis bez vēsts, bet vēlāk tika atrasts noslīcis. Sākās karš un bēgļu gaitas. 
Karš mūs izšķīra, saka Valija. Vispirms ģimene zaudēja deviņgadīgo brāli, bēgļu 
gaitās kopā palika tikai mamma ar jaunāko māsu, pārējie bērni pazuda kur nu 
kurais. Valija stāsta, ka izbēgusi kopā ar saimniekiem, pie kuriem tolaik bija 
ganiņš. Jāstrādā bija ļoti smagi. Saimniece kādu dienu bija aizbraukusi uz avīzes 
redakciju Liepājā, lai ieliktu sludinājumu, ka Valija meklē māti. Un sanāca tā, ka 
tieši tajā dienā uz avīzes redakciju bija atnākusi arī Valijas mamma, un laimīgas 
sagadīšanās pēc uzzināja, kur atrodas viņas meita. Valija atceras, ka mamma 
atnākusi ar kājām uz Šukteriem viņai pakaļ.  

Skolu viņa pabeigusi Tāšos, kur mamma bijusi pieņemta par 
apkalpotāju un saimnieci virtuvē. Ģimenei no tā bijis arī savs labums, jo pēc kara 
nekā nebija, ne ko ēst, ne kārtīgas drēbes, ne mēbeles. Karš paņēma Priekulē 
māju utt. Vēlāk izglītība tika iegūta Kazdangā, jo tur maksāja stipendiju un bija 
iespēja paēst. Sākotnēji iecere bijusi izglītību saistīt ar mūziku, jau divus gadus 
iepriekš Valija bija gatavojusies, lai iestatos mūzikas skolā, taču par šo skolu bija 
jāmaksā un māte to nevarēja atļauties.  
 Kazdangā iegūtā lauksaimniecības izglītība lieti noderējusi tolaik 
pastāvošajā kolhozu sistēmā. Pirmās darba gaitas sāktas Aisterē MTS, vēlāk pēc 
pašas lūguma pārcelta uz Tāšu kolhozu „Pirmrindnieks”. Valijas kursa biedrs 

Valdis strādāja Medzes kolhozā par zootehniķi. 

Tagad arī dēls sācis izrādīt lielāku interesi par šo nodarbi, tāpēc Agita vairs 
nešaubās, ak, arī turpmāk audzēs zemenes. Platība, kuru aizņem zemeņu 
lauki – apmēram 2 ha. Ogas tiek pārdotas gan vietējiem, gan tirgū, viņa 
sadarbojas arī ar vietējo maizes ceptuvi. Sezonas laikā pie ogu lasīšanas 
palīdz gan radi, gan kaimiņi.  

Tāda vienas dienas laikā mums atklājās Bebe. Lai nesaskumst tie, 
kuru mājās neiznāca iebraukt, bet kuri arī būtu bijuši gatavi parunāties. Savu 
sakāmo jebkurā brīdī varat izlikt uz papīra vai izklāstīt telefona sarunā. Mēs 
saviem lasītājiem vienmēr esam atklāti. Lai visiem Bebes iedzīvotājiem jauks, 
saulains rudens, kas atvieglos raţas novākšanu, un esiet savas vietas īstenie 
patrioti, jo jūs tiešām dzīvojat skaistā vietā! 

Paldies par palīdzību reportāţas sagatavošanā sakām Mirdzai un 
šoferītei Elīnai.  

VITA BRAŢE, MARITA HORNA 

 

Turpinājums no 24.lpp. 

Agita ar ģimeni dzīvo „Apiņu” mājās un smejoties saka, ka Bebē ir 
ienācēja no Vērgales. Vīrs gan ir bebenieks un strādā par kokvedēja 
šoferi. Māju Agita mantojusi no saimnieces, kuru kopusi un 
aprūpējusi. Pagalmā it visur esot akmeņi, jo šeit kādreiz bijusi rija un 
māja uzcelta uz rijas pamatiem. Šobrīd te dzīvo trīs paaudzes, jo 
dēlam Ingum tikko piedzimis dēliņš Daniels. Agita savulaik apguvusi 
šuvējas – motoristes arodu, strādājusi „Laumā”, bet nu jau ilgus 
gadus dzīvo laukos. Agitu daudzi atpazīst kā vienu no lielākajām 
zemeņu audzētājām Vērgales pusē. Šo nodarbi jau viņas ģimene 
piekopj 20 gadus. Visādi ir bijis – zemenes izsalušas, piemetusies 

puve un reizēm licies, ka vajadzētu mest mieru šai nodarbei. 



 

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas” maksā  Ls 0,10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa.  
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore  Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja  Mairita 
Tumpele,  tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliņa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
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DZĪVES BRĪŢOS 
Lai dienas gaišas krīt kā zelta oļi, 
Sudrabs balts lai visos ceļos skan, 
Lai kā viegla deja raisās soļi, 
Salda zemes dvaša apkārt tvan. 

Sveicam nozīmīgās dzīves  
jubilejās septembrī  dzimušos  

Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus –  
Vilmu LUKAŠEVICU – 93 Gunaru OZOLU - 80 
Ernu POLI – 90  Elitu MILZARĀJU – 80 
Faniju SILKALNI – 86 Nikolaju KARPOVU - 75 
Vēru LIELJUKSI – 86 Egonu VĪTOLU - 75 
Matildi JAKOVĻEVU – 86 Annu KALNIĽU - 75 
Liliju DŪDIĽU – 86  Rūtu MOŢENOVU - 70 
Almu SMILGU – 84 Zigurdu PĒTERSONU - 70 
Jāni AUSMANI – 84 Jāni KREICBERGU – 65 
Ilmāru RUDZĪTI - 80 Jāni JONELI – 60   
Jāni LOSĀNU – 80   

Agri DARKEVICU, Indru SILIĽU, Mudīti ZAMARĪTI, 
Solveigu ANSONI, Vizmu ĢĒĢERI, Aļiku MOŢENOVU, Agritu 
ZĪVERI, Artu BUNKU, Jāni OZOLU, Andreju VEZJUKU, Maritu 
BIELI, Ediju ERMSONU, Līgu KOKINU, Elēnu ŠILDERI, Maiju 
PĪRAGU, Jāni ZANDBERGU! 

Pilngadniekus – Miķeli Emīlu HORNU, Arvīdu 
VĒJKĀJU, Egiju ZUNDMANI! 
 

Vērgales pagasta iedzīvotājus –  
Ievu ŠALMU – 89   Hariju DEIČI – 70  
Dzidru KUPLO – 89  Sofiju TREIBAHU – 70  
Olgu NELSONI – 86  Induli ĒVALDU – 70   
Ainu BETHERI – 80  Jāni SAUKANTU – 65  
Zuzannu ČURILAITI – 70  

Vinetu MILTIĽU, Lieni MŪRNIECI, Guntaru ALMANI! 

RELIĢISKĀS ZIĽAS 
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiek katra mēneša 1. un 3. 

svētdienā plkst.13.00. Kalpo mācītājs Andris BRIKŠĶIS.  
Dievkalpojums Vērgales ev. lut. baznīcā notiks 15.septembrī 

plkst.14.00.  
Dievkalpojums Saraiķu ev. lut. baznīcā notiks 15.septembrī plkst. 

11.00. 
Dievkalpojumi Pāvilostas Pētera – Pāvila ev.lut. baznīcā notiks 

15.septembrī plkst. 10.00, 6.oktobrī plkst. 10.00, 20.oktobrī plkst. 10.00. 
 
 

 
 
 

 

ZINĀŠANAI 
Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieņems 

23.septembrī. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 
63490739. 

14. septembrī Jūrkalnes Ugunspļavā Ābolu balle 
Būs iespējams savus ābolus pārstrādāt  sulā “Pūres Dzirnu” mobilā sulu 

spiedē, piedalīties konkursā- “neparastākie”, “lielākie” un “smagākie” āboli, 
turpināsies baznīcas ābeļdārza stādīšana, spēles, atrakcijas, muzikālie 
priekšnesumi,  ābolu izstrādājumu tirgus un  radošās darbnīcas, kā arī tiks 
prezentēts pop-up mākslas telpas „jūrK” paveiktais.  

 

PATEICĪBAS 

Paldies visiem, kuri šajā vasarā ziedoja skolas virtuvei savos dārzos 
izaudzētos dārzeņus, augļus un garšaugus. Tie labi papildinās skolas pusdienu 
ēdienkarti. 

Pāvilostas vidusskolas virtuves vadītāja INITA SPRŪDE 
 

Vissirsnīgākā pateicība visiem, visiem, kuri bija kopā ar mums, izvadot 
kapu kalniņā mūsu mīļo JURI. Liels paldies baptistu draudzei, mācītājam un 
visiem pārējiem, kuri mūs atbalstīja finansiāli. Lai Dievs jūs svētī! 

JURA MAMMA, BRĀLIS, DĒLS 

 

SVEICAM 
Lieni JERMOLAJEVU un Gati GOLDBERGU 
 kāzu dienā! 
Inesi VĪBURI un Hariju ŠLISERI kāzu dienā! 
Sandu ARĀJU un Jāni VĪKSNI kāzu dienā! 
Janu KOKINU un Ritvaru JESERI kāzu dienā! 
Ingu FREIDENFELDI un Ingu ĶIRSI kāzu dienā! 
Irinu KAZINU un Aldi KRASOVSKI kāzu dienā! 
Almu MITENIECI un Edgaru PĪLĒNU kāzu dienā! 
Solvitu VITKOVSKU un Māri SKRASTIĽU kāzu dienā! 
Sarmīti BRANTEVICU un Mārtiľu ŠUKLO kāzu dienā! 
Ivetu BĒKMANI un Mārtiľu ZĪRAKU kāzu dienā! 

 

SVEICAM 
Marutu BRAUNU un Mareku  

OZOLU ar meitas NIKIJAS piedzimšanu! 
Ligitu BIELI un Ainaru MEĽĢI  

ar meitas SANTAS piedzimšanu! 

 

MŪŢĪBĀ 
Vērgales pagastā 
Dzidra VIGULE 16.07.1928.- 26.07.2013.   
Pāvilostā, Sakas pagastā 
Jurijs KRIVCOVS 27.08.1956.-11.08.2013. 
Imants ARĀJS 16.02.1936.- 05.09.2013. 
Lidija ŪDRIĽA 30.09.1929.- 06.09.2013. 

 

Sakaslejas draudze aicina visus uz baznīcas gada svētku 
dievkalpojumu. 22.septembrí plkst.14.30. Dievkalpojumā kalpos prāv. 
A.Jaunskalţe. Pēc dievkalpojuma Grobiľas ev.lut.draudzes vokālā 
ansambļa „Spārni” koncerts. 

 

 

15. septembrī plkst.11.30 Pāvilostas Pētera - Pāvila ev.lut. baznīcā 
sāksies jauns mācību gads svētdienas skolai. Gaidīti visa vecuma bērni! 

Svētdienas skola notiks katra mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.11:30. 

 

 

 
Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE 

informē:  
Pāvilostas un Sakas iedzīvotāji vēl joprojām var izmantot atkritumu 

šķirošanas konteinerus, kuri atrodas Pāvilostas novada domes sētā, Dzintaru ielā 
73.  Atsevišķos konteineros varat izmest sašķiroto papīru/kartonu (avīzes, ţurnāli, 
grāmatas, sulu pakas); stikla burkas un pudeles; plastmasas izstrādājumus 
(plastmasas maisiņi, PET pudeles, skārda bundţiņas). NEDRĪKST MEST 
SLAPJUS UN NETĪRUS MATERIĀLUS! 

Ja kādam mājās uzkrājušās nolietotas elektropreces (viss, kas darbojas uz 
elektrību vai baterijām), arī tās – tikai un vienīgi neizjauktas -  varēsiet nodot pie 
šķirotajiem atkritumiem,  iepriekš sazinoties ar G.Vērnieci pa tālruni 29725727.  
Atgādināšu, ka blakus  konteineriem atkritumus novietot nedrīkst! 

 

Ja nepieciešami skursteľslauķa pakalpojumi, arī tad zvaniet un 
piesakieties pie Gunitas Vērnieces pa tālr. 29725727. 

 

Atgādinājums visām  fiziskām un juridiskām personām – Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu (būvju, zemesgabalu) 
īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldniekiem, lietotājiem/nomniekiem- 
nodrošiniet savā valdījumā esošu īpašumu uzturēšanu, sakopšanu, 
savlaicīgu zālāju pļaušanu un lapu savākšanu! 
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