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SVEICINĀTI  
PAVASARĪ! 

 

Droši vien, kad līdz jums,  

lasītāji, nonāks šis kārtējais  
izdevums, būs jau siltāks un  

varēsim sākt rosīties, lai dārzus  

sagatavotu sēšanai un stādīšanai  

un savu apkārtni sapostu tā, lai  

ne tikai pašiem prieks tajā dzīvot,  
bet arī citi varētu novērtēt, kā  

protam savu novadu cieņā turēt.  

Bet brīdī, kad rakstu šīs rindas, aiz loga virpuļo 

meterologu piesolītais cīruļputenis un vējš man, izejot laukā, 

iepūš sejā dzestru elpu sejā. Zeme vēl guļ ziemas miegā? 

Bērzi kā novilktas vijoļu stīgas gaida. Gaida to mirkli, kad  
zemē uzkrātais spēks un enerģija caurstrāvos viņu augumus 

un sāksies  lielais ziedošanās, ziedēšanas, mīlestības laiks.  

Gaidas ir skaistas. Tās katrā ziņā nevajag  brutāli aizdzīt, ik 

dienu sūkstoties par apnikušo ziemu un aukstumu. Ir taču 

simtiem citu  lietu, ko darīt. Mēs taču varam priecāties par 

sauli debesīs. Vai jūs atceraties citu tik saulainu martu un 
aprīli savā mūžā?   

„Sveiksim katru dienu ar mīlestību sirdī”, tā vēsta 

otrais rakstu rullis viedajā Oga Mandino grāmatā „Pasaules 

dižākais tirgonis”. Lūk, tikai dažas no viņa mācībām! 

„Kā es to paveikšu? Es mīlēšu sauli, jo tā silda 
manus kaulus; es mīlēšu arī lietavas, jo tās attīra manu 

garu. Es mīlēšu gaismu, jo tā rāda man ceļu; taču es mīlēšu 

arī tumsu, jo tā rāda man zvaigznes. Es ar prieku sagaidīšu 

laimi, jo tā dara plašāku manu sirdi; taču es pacietīšu arī 

skumjas, jo tās atver manu dvēseli. Es atzinīgi saņemšu 

atlīdzību, jo tā man pienākas; taču es nevairīšos no 
šķēršļiem, jo tie pārbauda manus spēkus. 

Es sveikšu ik dienu ar mīlestību sirdī. Un kā es 

rīkošos? Es mīlēšu godkārīgos, jo viņi spēj mani iedvesmot. 

Es mīlēšu neveiksminiekus, jo viņi spēj mani pamācīt. Es 

mīlēšu ķēniņus, jo viņi ir tikai cilvēki. Es mīlēšu bagātos, jo 
viņi ir tik vientuļi; es mīlēšu nabagos, jo viņu ir tik daudz. Es 

mīlēšu jaunos par ticību, kas viņos mājo; es mīlēšu vecos 

par gudrību, kurā viņi dalās. 

Vairāk par visiem es mīlēšu sevi. Nekad es neļaušu 

savam prātam sajust ļaunuma un izmisuma pievilcību, 

drīzāk pacilāšu to ar gadsimtu zināšanām un gudrību. 
Nekad es neļaušu savai sirdij tapt šaurai un rūgtai, drīzāk 

dalīšos tajā ar citiem, un tā augs un sildīs zemi.” 

Tās ir tikai dažas no otrā  rakstu ruļļa gudrībām. Lai 

tās iedvesmo un uzvedina uz gaišām domām arī Tevi, lasītāj! 

Sveiksim ik dienu ar mīlestību, un viss mums šajā 
pavasarī, šajā gadā, šajā dzīvē izdosies! 

MARITA HORNA 

 

 

 

Diāna Šlangena, Pāvilostas mākslas skolas  3.kurss. 

 

Aicinājums 
     18.maijā Pāvilostas pilsētai 134.dzimšanas diena.  
Aicinām noformēt savu iestāžu un māju fasādes, 
izmantojot Pāvilostas pilsētas karoga krāsas – 

smilšu, zilu, baltu, sarkanu. 
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               21.martā notika ārkārtas domes sēde Nr.6.  Tajā 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti - Gatis Brēdiķis, Anna 
Brūkle, Gints Juriks, Alfrēds Magone, Jānis Vitrups, Daina Vītola un Uldis 
Kristapsons. 

Sēdē izskata jautājumu par pašvaldības kustamās mantas- 
kokmateriālu izsoli un nolemj pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
kustamo mantu – kokmateriālus 324 m3 apmērā, kā arī apstiprina 
kustamās mantas kokmateriālu izsoles noteikumus (skat.6.lpp.) 

 
27.martā Ziemupes tautas namā notika kārtējā domes sēde. Sēdē 
nepiedalījās deputāte Vizma Ģēģere – sakarā ar komandējumu. Tika 
izskatīti 35 jautājumi. 
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošos 
noteikumus Nr. 3 „Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 
2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pāvilostas novada 
pašvaldības nolikums””.  Nolikumā bija jāveic redakcionāli grozījumi 
sakarā ar izmaiņu veikšanu likumā „Par pašvaldībām”, piemēram, par 
saistošo noteikumu nosūtīšanu ministrijai atzinumu sniegšanai un to 
spēkā stāšanos. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas. Nolikums būs brīvi pieejams pašvaldības un pagasta 
pārvalţu ēkās,  pašvaldības mājaslapā internetā. (skat.6.lpp.) 
2. Nolēma ar 2013.gada 2.aprīli mainīt amata nosaukumu Pāvilostas 
novada sociālā dienesta aprūpētājiem Plocē un Rīvās un veikt 
grozījumus štatu sarakstā un tarifikācijā. 

Apstiprināja Pāvilostas novada sociālā dienesta veļas 
mazgātājas amata aprakstu un uzdeva Sociālā dienesta vadītājai 
I.A.Balodei sagatavot vienošanos par grozījumu veikšanu darba līgumos. 

Ar 2013.gada 31.martu likvidēja štata vietu - Pāvilostas 
novada pašvaldības policijas kārtībnieks un svītroja to no štatu 
saraksta un tarifikācijas. 

Ar 2013.gada 01.aprīli palielināja darba slodzi Pāvilostas 
novada pašvaldības policijas priekšniekam un veica grozījumus štatu 
sarakstā un tarifikācijā. Turpmāk Pāvilostas novada pašvaldības policija 
pārraudzīs visu novada teritoriju, tai skaitā Vērgales pagastu. 
3. Nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada domes 29.03.2012. 
apstiprinātajos degvielas un telefonu limitos pašvaldības policijas sadaļā, 
svītrojot telefona limitā ieplānoto limitu un degvielas limitā ieplānoto limitu 
pašvaldības policistam-kārtībniekam. No 2013.gada 01.aprīļa palielināja 
pašvaldības policijas deţūrvienības degvielas limitu. Pie esošajiem 1200 
litriem pielika klāt 600 l, kas iepriekš bija policijas kārtībniekam Vērgales 
pagastā.  
4. Par finansējuma piešķiršanu: 1) Uzdeva Pāvilostas vidusskolas 
direktores pienākumu izpildītājai Ainai Jakovļevai līdz 2013.gada 15. 
aprīlim veikt grozījumus iestādes budţetā un iekļaut izdevumu sadaļā 
finansējumu izlaiduma organizēšanai Ls 300,00 apmērā katrai izlaiduma 
klasei un uzdeva Pāvilostas vidusskolas direktoram nodrošināt  minēto 
aktivitāšu iekļaušanu turpmāko gadu budţetu projektos.   
2) Nolēma akceptēt SIA ZZ Dats priekšlikumu par SOPA (sociālās 
palīdzības programma) un NINO (nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina 
programma) pielāgošanu pārejai uz euro. Pilnvarot Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājam U. Kristapsonam parakstīt no pašvaldības puses 
līgumu par ZZ Dats programmatūras pielāgošanu pārejai uz euro. 
Finansējumu Ls 3146,00 apmērā piešķirt no budţeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. 
3) Uzdeva Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” 
vadītājai Gaidai Akerfeldei veikt grozījumus iestādes budţetā, lai rastu 
finansējumu virtuves remonta veikšanai. 
5. Nolēma slēgt pirkuma līgumu par Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Olieni”, Rīvas, Sakas pagasts, Pāvilostas novads.  
6. Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes 
lietojumus „Savarini”, Vērgales pagasts, 2,5 ha platībā, „Balviľas”, 
Vērgales pagasts, 4,0 ha platībā un  „Magoľi”, Vērgales pagasts,  4,9 ha 
platībā. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.pantu, jautājumu par 
zemes vienību atsavināšanu nolēma izskatīt pēc 5 gadiem. 
 

7. Nolēma pasūtīt neatkarīgam vērtētājam- SIA „Latio” atzinumu 
adekvātas īres maksas noteikšanai dzīvokļa Ernesta Šneidera laukumā 
2, Pāvilostā, īrei. 
8. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Salmaņi”, Sakas pagasts,  
īpašnieka SIA „Orient-Baltic” nodokļa parādu un nokavējuma naudu 
bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 01.01.2013.  
– Ls 31,92. 
9. Atzina par spēkā neesošu nekustamam īpašumam „Mazpūces”, 
Sakas pagastā,   2012. gada nodokli par neapstrādāto 
lauksaimniecības zemi. Esošais īpašnieks īpašumu iegādājās nesen, 
bet nodokļa uzrēķins ir par 2012.gadu, kad tur bija cits īpašnieks.  
10. Anulēja nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu par zemes 
lietojumu “Reteri”, Vērgales pagasts, sakarā ar nomnieka nāvi.  
11. Anulēja nekustamā īpašuma nodokli par zemes lietojumu „Ķenča 
Līkums”, Sakas  pagasts,  sakarā ar nomnieka nāvi. 
12. Sakarā ar nomnieka nāvi nolēma anulēt nekustamā īpašuma 
nodokli un nomas maksu Ls 52,56 apmērā par zemes lietojumiem 
„Mazţagari” un „Lejupes”, Vērgales pagastā, un  nekustamā īpašuma 
nodokli un nomas maksu Ls 10,70 apmērā par īpašumu „Upinieki”, 
Vērgales pagastā.  Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājai izlikt 
informāciju pagasta pārvaldē un nodot publicēšanai informatīvajā 
izdevumā par brīviem pašvaldības zemes gabaliem „Lejupes” un 
„Upinieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. (skat.6.lpp.) 
13. Nolēma grozīt Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumos 25. un 33. 
punktus un izteikt tos šādā redakcijā: 
 „25.    Ierosinājumus par apbalvošanu ar Pāvilostas novada 
apbalvojumiem Domei var iesniegt līdz katra gada 20.oktobrim.” 
„33.   Pāvilostas novada apbalvojumus pasniedz novembrī, Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas pasākumos Vērgalē un 
Pāvilostā.” 
14. Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam 
papildinātās pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas 
rezultātiem: 
 Pieņēma lēmumus pārskatos par institūciju atzinumiem un 
privātpersonu saņemto priekšlikumu un iebildumu  vērā ņemšanu vai 
noraidīšanu saskaņā ar šādiem pielikumiem: 

 Pielikums Nr. 1 - Pārskats par fizisku un juridisku personu 
iesniegumiem/priekšlikumiem Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 
2012.- 2024.gadam 1.redakcijai, 1.daļa. 

 Pielikums Nr. 2- Pārskats par fizisku un juridisku personu 
iesniegumiem/priekšlikumiem Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 
2012.- 2024.gadam  par 1.redakciju, 2.daļa. 

 Pielikums Nr. 3- Pārskats par institūciju sniegtajiem atzinumiem par 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam par 
1.redakciju. 

 Pielikums Nr. 4- Pārskats par fizisku un juridisku personu 
iesniegumiem/priekšlikumiem par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 
2012.- 2024.gadam papildināto  1.redakciju, 3.daļa 

 Pielikums Nr. 5- Pārskats par institūciju sniegtajiem atzinumiem par 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam par 
papildināto 1.redakciju. 
Nolēma pilnveidot Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 
2024.gadam papildināto 1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un 
publiskās apspriešanas rezultātiem. Pielikumi ir pieejami www.pavilosta.lv 
sadaļā zem domes protokoliem 
 (http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/domes-sezu-protokoli-un-lemimi ).  
15. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Strēļi”, Sakas pagasts, zemes 
vienībai, zemes ierīcības projektu un atdalītajai zemes vienībai piešķīra 
nosaukumu „Eglieni”   un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
16. Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Sēkas” sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes 
vienībai,  piešķirot nosaukumu  „Sēciņas”, Sakas pagasts. Atdalītajai 
zemes vienībai 4,2 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.  

Turpinājums  3.lpp. 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/domes-sezu-protokoli-un-lemimi
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34. Nolēma iznomāt biedrībai „Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” telpu Lejas ielā 10, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā 38,3 m2 platībā ar 2013.gada 1.aprīli. Nomas līguma 
termiņš- 7 gadi un noteica nomas maksu Ls 5,00 + PVN 
mēnesī. 
35. Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja 
U.Kristapsona ziņojumu par administrācijas un iestāţu 
darbu. 

Nākamās komiteju sēdes 18.aprīlī.  Nākamā 
domes sēde plānota 25.aprīlī Pāvilostas novada domē. 

Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE un MARITA HORNA 
 
 

2013. gada 5.aprīlī notika Pāvilostas novada 
domes ārkārtas sēde Nr.8. Tajā piedalījās deputāti - Anna 
Brūkle, Vizma Ģēģere, Uldis Kurzemnieks, Alfrēds Magone, 
Gatis Štokmanis, Jānis Vitrups, Daina Vītola.  Nepiedalījās 
Vita Cielava - mācību dēļ un deputāti Gatis Brēdiķis, Gints 
Juriks, Andris Zaļkalns, Indra Ziemele nav snieguši 
informāciju par neierašanās iemesliem. Sēdes darba kārtībā 
5 jautājumi. 
1. Dome iepazinās ar izstrādes vadītājas Vizmas Ģēģeres  
sagatavoto ziņojumu par Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 2012.- 2024.gadam pilnveidoto redakciju  un 
Vides pārskatu. Nolēma nodot publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai sagatavoto Pāvilostas 
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam pilnveidoto 
redakciju  MK noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  noteiktajā 
kārtībā. 

Noteica publiskās  apspriešanas termiņu no 
2013.gada 08. aprīļa līdz 2013.gada 29. aprīlim. 

Nolēma paziņojumu par teritorijas plānojuma 
publiskās apspriešanas termiņiem, iespējām iepazīties ar 
plānošanas dokumentiem un iesniegt atsauksmes publicēt 
internetā pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un 
laikrakstos “Kursas Laiks” un “Pāvilostas Novada Ziņas”.  
2. Dome izskatīja biedrības „Vērgalīte” 22.03.2013. 
iesniegumu, projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres 
20.03.2013.iesniegumu un biedrības „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītājas Maritas Hornas 
05.04.2013. iesniegumu par līdzfinansējumu projektiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta 1.daļu, 
deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu no budţeta 
līdzekļiem šādiem projektiem: 
1. Saraiķu iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija- Ls 
1314,41 apmērā (kopējā projekta summa Ls 15 904,40); 
2. Zvejnieku un vietējo iedzīvotāju piekļuves 
nodrošināšana pie Baltijas jūras Saraiķu ciemā- Ls 
2 907,29 apmērā (kopējā projekta summa Ls 35 178,23); 
3. Upesmuiţas estrādes rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtojums, 2. kārta - Ls 5 719,19 apmērā (kopējā 
projekta summa Ls 69 202,22); 
4. Sporta laukuma izveide Pāvilostas novada Saraiķu 
ciemā- Ls 1 393,31 apmērā (kopējā projekta summa Ls 
16 859,09); 
5. Āra vingrošanas un trenaţieru laukuma izveide 
Pāvilostā- 1 148,00 apmērā (kopējā projekta summa Ls 
13 890,80); 
6. Futbola laukuma izveide Vērgalē- Ls 1 129,27 apmērā 
(kopējā projekta summa Ls 13 662,99); 
7. Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana un 
popularizēšana Pāvilostas novada teritorijā- Ls 695,00 
apmērā (kopējā projekta summa Ls 8 409,50); 
8. Biedrības „Pāvilostas SERF klubs” projektam „Sporta 
aktivitāšu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju 
pilnveidošana Pāvilostā”- Ls 1 779,51 apmērā (kopējā 
projekta summa Ls 17 795,05); 

Turpinājums 4.lpp. 
 

Turpinājums no 2.lpp. 

17. Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Vesperi” sadalīšanai divos  atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot nosaukumu „Lapsas”, Vērgales 
pagasts. 
Atdalītajai zemes vienībai 4,3 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.  
18. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Cāļi”, 
Vērgales pagasts,  zemes vienībai. 
19. Nolēma atļaut izvietot uz pašvaldības īpašuma „Ploces purvs”, Vērgales 
pagastā, vēja elektrostaciju aizsargjoslas ar noteikumu, ka kompensāciju par 
katra vēja ģeneratora aizsargjoslu Ls 1000,00 apmērā katru gadu SIA „DW 
Enerģijas” sāk maksāt ar detālplānojuma apstiprināšanas brīdi. Šobrīd līgums vēl 
nav noslēgts.  
20. Nolēma uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamajā īpašumā 
„Saraiķu Ābeles”, Vērgales pagastā.  Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. 
Apstiprināja darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei un nolēma slēgt līgumu ar 
detālplānojuma ierosinātāju un detālplānojuma izstrādātāju SIA „Projekti un Vadība” 
par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu par ierosinātāja līdzekļiem. (skat6.lpp.)  
21. Nolēma izīrēt dzīvokli „Rīvas 2”, Rīva, Sakas pagastā,  un slēgt īres līgumu ar 
SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” uz noteiktu laiku- 3 mēnešiem. Iedzīvotājs 
vēlas šo dzīvokli īrēt uz laiku, kamēr veiks remontu savā dzīvoklī.  
22. Noteica nekustamā īpašuma „Silmači”, Upsēde, Sakas pagasts,  zemes vienībai 
5,98 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.   
23. Noteica nekustamā īpašuma „Mazpūces”, Strante, Sakas pagasts,  zemes 
vienībai, 3,9 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta  
individuālo dzīvojamo māju apbūve.   
24. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes lietojumu 
„Almaņi”, Vērgales  pagasts, 1,5 ha platībā un uz zemes lietojumu „Ķuņķi”, Vērgales  
pagasts, zemes vienību 2,0 ha platībā. Noteica zemes nomas maksu gadā 3% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  
25. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz nekustamā īpašuma 
„Stallīši”, Vērgale,Vērgales pagasts, nedzīvojamo telpu. Noteica zemes nomas 
maksu gadā 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  
26. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz nekustamā īpašuma 
„Stallīši”, Vērgale,Vērgales pagasts, nedzīvojamo telpu. Noteica zemes nomas 
maksu gadā 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  
27. Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par telpas  „Ploces kluba” ēkā nomu līdz 
nākamai domes sēdei. Nolēma lūgt Liepājas kristīgai centra „Emmanuēls” 
pārstāvjiem sniegt informāciju par organizācijas reģistrēšanu sabiedriskā labuma 
organizāciju reģistrā un  par veiktajiem ieguldījumiem telpas kosmētiskajā remontā. 
28. Nolēma atļaut Jurģim Kudumam papildus Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas inspektora amatam strādāt un ieņemt šādus amatus- Liepājas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” par apsargu, SIA „KDS” par apsargu. 
29. Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas telpu nomas maksu Ls 2,00 no personas 
diennaktī nometņu organizēšanas vajadzībām.  
30. No 2013.gada 1.aprīļa noteica kalendāram „Pāvilostas novads 2013” 
pārdošanas cenu Ls 0,50 apmērā.  
31. Apstiprināja 2013.gada 26.marta pirmās Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Blāzmiľas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā izsoles 
rezultātus un nolēma slēgt pirkuma līgumu.  Īpašums nopirkts  par Ls 7 000,00.  
32. Apstiprināja 2013. gada 26. marta pirmās Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Freiburģi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā izsoles 
rezultātus, ka nosolīja nekustamo īpašumu „Freiburģi”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 6486 005 0009, par Ls 1 600,00 un nolēma slēgt pirkuma 
līgumu.  
33. Nolēma nepārsūdzēt 20.03.2013. Administratīvās rajona tiesas Liepājas 
tiesu nama spriedumu par Pāvilostas novada domes 2011.gada 29.decembra 
lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Nolēma piešķirt zvejas rīku limitus un slēgt zvejas 
tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada 
pašvaldības piekrastes teritorijā, kuras dod iespēju izmantot pašpatēriņa zvejā 
2013.gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu nomniekam J. Š. 
šādi: 1 zivju tīkls un 100 zivju āķi. Apstiprināja zvejas rīku nomas maksu par limita 
vienību: zivju tīkls, līdz 100 m- Ls 5,00; zivju āķi, 100 gab.- Ls 7,00. Zvejas tiesības 
iznomāt pašpatēriņa zvejai- uz vienu gadu. Nomas maksu samaksāt pirms zvejas 
tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Līgumus slēgt tikai, ja nav parādu pret 
pašvaldību un pašvaldības iestādēm.  
 
 

 

http://www.pavilosta.lv/
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APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 27.09.2012. sēdes Nr. 12, lēmumu 10.§ 
PRECIZĒTI ar Pāvilostas novada domes 20.12.2012.  sēdes Nr. 16., lēmumu 16 . § 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012 .GADA  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17 

PĀVILOSTAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI 
Izdoti  saskaņā  ar  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1., 2., 4. daļām, Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. un 26.pantiem MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par 
kuģošanas līdzekļi satiksmi iekšējos ūdeņos” 26.6.punktu 

1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt un aizsargāt 
sabiedrisko kārtību Pāvilostas novadā, veidot veselīgu, drošu, estētisku 
civilizēto kultūrvidi, aizsargāt dabu, kultūras un vēstures pieminekļus, 
novērst tiesību pārkāpējus, kā arī veicināt iedzīvotāju  apzinīgu attieksmi 
pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā. 
2. Par PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdoto saistošo noteikumu 
neievērošanu personas saucamas pie administratīvas atbildības saskaņā 
ar šiem noteikumiem. 
3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru 
paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Pāvilostas 
novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai 
valdījumā tas izdarīts. 
4. Par PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdarīto saistošo noteikumu 
pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams naudas sods. Maksimālais naudas 
sods, kāds uzliekams par saistošo noteikumu pārkāpumu, fiziskajām 
personām līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām –līdz 
piecsimts latiem,  bet pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola 
sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) – līdz divdesmit latiem, ja 
pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. Administratīvais sods par 
saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams LATVIJAS ADMINISTRATĪVO 
PĀRKĀPUMU KODEKSĀ paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot 
LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSĀ noteiktos soda 
uzlikšanas pamatprincipus. 
5. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo 
pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par PĀVILOSTAS 
NOVADA DOMES izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga 
Pāvilostas novada pašvaldības policija (turpmāk - Pašvaldības policija) un 
citas Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksā norādītās institūcijas un 
pilnvarotās personas (turpmāk tekstā - amatpersonas). 
6. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos 
aktos noteiktajā procesuālajā kārtībā. 
 

7. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
(apstrīdēt):  
7.1. Pašvaldības policijas (amatpersonas) lēmumu var 
apstrīdēt padotības kārtībā augstākai amatpersonai, bet tās lēmumu - 
pārsūdzēt rajona tiesā; 
7.2. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonas lēmumu - 
rajona tiesā; 
7.3. citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt 
padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu - pārsūdzēt 
rajona tiesā.  
7.4. Domes Administratīvās komisijas lēmumu - rajona tiesā. 
8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi 
administratīvo pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura 
nepildīšanu uzlikts administratīvais sods. 
9. Par Domes saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda 
nauda tiek ieskaitīta Pāvilostas novada pašvaldības budţetā. 

2. SEVIŠĶĀ DAĻA  
1.SADAĻA 

TERITORIJAS APBŪVES UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU 
PĀRKĀPUMI 

10. Apbūves noteikumu neievērošana. 
Par Pāvilostas novada apbūves noteikumu un apbūves plānojuma 
neievērošanu  - uzliek naudas sodu līdz Ls 20. 
11.Ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšľu 
izvietošanas noteikumu neievērošana. 
11.2. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu 

neizlikšanu tam paredzētajās vietās  - izsaka brīdinājumu, vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, juridiskajām 
personām – līdz Ls 100;  

11.3. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu 
neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsaka 
brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 
50, juridiskajām personām – līdz Ls 100. 

12. Norāţu un informācijas zīmju bojāšana un pārvietošana. 
Par izvietoto norāţu un informācijas zīmju bojāšanu vai pārvietošanu 
- izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
Ls 100, juridiskajām personām – līdz Ls 150. 
13. Īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzkopšana un 

uzturēšana.  
13.1. Par nekustamajam īpašumam  un nekustamā īpašuma 
pieguļošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta 
pieturvietas , grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) 
neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tās neapdraudētu personu drošību, 
veselību un mantu, kā arī nebojātu pilsētas un teritorijas novada 
ainavu, uzliek naudas sodu nekustamā īpašuma īpašniekiem 
(izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas , kā arī 1.grupas vai 
2.grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav 
deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbnespējīgas 
personas), valdītājam, pārvaldniekam/pilnvarniekam, 
lietotājam/nomniekam vai sētniekam - izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 150, juridiskajām personām 
– līdz Ls 500. 
13.2. Par  ēku kāpņu telpu, apstādījumu, kanalizācijas, zālāju, ietvju 
un braucamās daļas netīrīšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 70, juridiskajām personām 
– līdz Ls150; 
13.3. Par ēku un būvju jumtu, karnīţu notekcauruļu neattīrīšanu no 
gruţiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt 
cilvēku dzīvību un veselību - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām līdz Ls 150, juridiskajām personām – līdz 
Ls 500; 
13.4. Par ēku un būvju jumtu, karnīţu, notekcauruļu attīrīšanu no 
gruţiem, sniega, nogāţot gruţus, sniegu un ledu uz ietvēm, ielām vai 
pagalmiem, ja netiek atbilstoši noţogotas bīstamās vietas  vai veikti 
citi atbilstoši drošības pasākumi - izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, juridiskajām personām 
– līdz Ls 100. 

Turpinājums 5.lpp. 

 

Turpinājums no 3.lpp. 

9. Biedrības „Vērgalīte” projektam „Tautas tērps- mana rota”  Ls 632,34 
apmērā (kopējā projekta summa Ls 6 955,69); 
10. Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” projektam 
„Veselībai un dzīvespriekam” Ls 315,00 apmērā. 

Finansējumu nodrošinās tikai tajā gadījumā, ja iesniegtais projekts gūs 
ES atbalstu.  
3. Piekrita nekustamā īpašuma „Strautmaļi” sadalīšanai divos  atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  4,8 ha 
platībā piešķirot nosaukumu „Jāņkalniņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 

Piekrita nekustamā īpašuma „Liedadziņi” sadalīšanai divos  atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai 6,2 ha 
platībā piešķirot nosaukumu „Ceļmali”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
  un nosakot   nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201.  
4. Novada bāriņtiesas vadītāja, vietniece un locekles bija uzrakstījušas 
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no amata pienākumiem ar 2013.gada 
31.maiju uz personīgās vēlēšanās pamata. Deputāti piekrita ar 2013.gada 
31.maiju atbrīvot no amata pienākumu pildīšanas -  bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Veltu Vaškus, priekšsēdētājas vietnieci Baibu Blaubārdi, 
bāriņtiesas locekles Gaidu Akerfeldi, Baibu Arāju un Aiju Ozoliņu. Nolēma 
publicēt informatīvajā izdevumā un mājaslapā paziņojumu par 
pieteikšanos uz vakantajām amata vietām līdz 2013.gada 23.aprīlim  
(skat. 8.lpp). 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA  

 



2013. gada aprīlis                                                   Pāvilostas Novada Ziņas                                            5 

 Turpinājums no 4.lpp. 

13.5. Par veļas ţāvēšanu (izkāršanu) vai priekšmetu novietošanu 
daudzdzīvokļu mājās uz balkoniem un lodţijām virs barjeras augstuma, 
ārpus balkona vai lodţijas, kā arī gar namu fasādēm -  izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, 
juridiskajām personām – līdz Ls 100.  
13.6. Par brauktuvju, ietvju vai zālienu seguma bojāšanu -  izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 150, 
juridiskajām personām – līdz Ls 500. 
14. Pieminekļu, piemiľas plākšľu un piemiľas vietu ar 
arhitektūras formu bojāšanu vai iznīcināšanu. 
Par pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu ar arhitektūras formu 
bojāšanu vai iznīcināšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām līdz Ls 150, juridiskajām personām – līdz Ls 500. 

2. SADAĻA 
PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO MEŢU UN ŪDEĽU LIETOŠANAS, 

PILSĒTAS ZAĻUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN  
AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI 

15. Publisko meţu, parku, zaļumstādījumu un pludmales 
lietošanas pārkāpumi. 
15.1. Par publiskās lietošanas meţu, parku, stāvlaukumu, kāpu zonas, 
pludmales un zaļumstādījumu piegruţošanu ar sadzīves atkritumiem - 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 
50, juridiskajām personām – līdz Ls 100;  
15.2. Par pilsētas zaļās zonas bojāšanu vai izmantošanu neparedzētiem 
mērķiem (automašīnu novietošanu, ugunskura kurināšana, zāles 
dedzināšana, pārvietošanās ar automašīnu pa zaļās zonas gājēju 
celiņiem) - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz Ls 250, juridiskajām personām – līdz Ls 500; 
15.3. Par patvaļīgu izrakumu izdarīšanu, sakņu dārzu ierīkošanu 
pilsētas publiskās lietošanas meţos vai parkos un tam neparedzētās 
vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
līdz Ls 50, juridiskajām personām – līdz Ls 250; 
15.4. Par ziedu plūkšanu, koku un to zaru laušanu vai citādu bojāšanu 
(paziņojuma norāţu piestiprināšana, iegriezuma izdarīšana u.tml.) 
publiskās lietošanas skvēros, parkos, meţos un kāpu zonā u.c. 
apzaļumojumos - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām līdz Ls 50, juridiskajām personām – līdz Ls 150;  
15.5. Par ugunskura kurināšanu un telts celšanu piekrastes aizsargjoslā 
un citās tam neparedzētās vietās, izņemot ugunskuru  kurināšanu un 
telts celšanu tam paredzētajās vietās, kā arī vietās, kur tas ir pretrunā 
ugunsdrošības noteikumiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām līdz Ls 150, juridiskajām personām – līdz Ls 300; 
15.6. Par patvaļīgu saimnieciskās darbības veikšanu bez Pāvilostas 
novada pašvaldības izsniegtas atļaujas, kuras rezultātā tiek bojāti vai  
iznīcināti koki, krūmi, zemsega, puķu stādījumi un mazās arhitektūras 
formas - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
līdz Ls 150, juridiskajām personām – līdz Ls 500; 
15.7. Par jūras zāļu un citu no jūras izskaloto priekšmetu savākšanu bez 
noteikta paraugu atļaujas - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām līdz Ls 50, juridiskajām personām – līdz Ls 100; 
15.8. Par automašīnu un citu transportu līdzekļu mazgāšanu, to 
profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, 
juridiskajām personām – līdz Ls 100.  
16. Zaļumstādījumu uzturēšanas pārkāpumi. 
16.1. Par sauso un bojāto krūmu un koku, kā arī to zaru savlaicīgu 
neizzāģēšanu, ja tie apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai īpašumu - 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 
50, juridiskajām personām – līdz Ls 100; 
16.2. Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas 
zaļumapstādījumu noţogošanas un aizsardzības - izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, juridiskajām 
personām – līdz Ls 100; 
16.3. Par jaunu objektu darbības uzsākšanu bez noteikto teritorijas 
labiekārtošanas darbu izpildes - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas  
17. sodu fiziskajām personām līdz Ls 100, juridiskajām personām – 

līdz Ls 300. 
 

18. Koku un krūmu patvaļīga stādīšana. 
Par patvaļīgu koku, krūmu un puķu stādīšanu novada parkos, skvēros un 
zaļajā zonā -  izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
līdz Ls 100, juridiskajām personām – līdz Ls 150 . 
19. Publisko ūdeľu lietošanas  noteikumu pārkāpumi 
19.1. Par braukšanu Sakas upē ar ūdensmotocikliem, motorlaivām, kuru 
jauda lielāka par 3.681kw, izņemot, ja pašvaldība ir izdevusi noteikta parauga 
atļauju - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
Ls 100, juridiskajām personām – līdz Ls 150. 
19.2. Par peldēšanu peldvietās aiz izvietotajām norobeţojošām zīmēm 
(bojām) - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
Ls 100, juridiskajām personām – līdz Ls 150. 

3.SADAĻA 
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI UN CITI PĀRKĀPUMI 

20. Miera un naktsmiera traucēšana. 
Par skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošanu uz ielām, citās 
sabiedriskās vietās, dzīvokļos vai balkonos, kā arī jebkura cita rīcība, kas 
rada troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00, 
izņemot pasākumus, kuri saskaņoti ar Pāvilostas novada pašvaldību, izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 50, juridiskām 
personām līdz Ls 250.  
20. Ielas, laukumi un citas sabiedriskās vietas.  
20.1. Par ielu, laukumu, pludmales vai citu sabiedrisko vietu piegruţošanu ar 
sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
pudelēm, stikliem, papīriem u.tml.) -  izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, juridiskajām personām – līdz Ls 150; 
20.2. Par spļaušanu  uz ielām, kā arī par dabisko vajadzību kārtošanu uz 
ielām, pagalmos un citās sabiedriskās vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, juridiskajām personām – līdz Ls 
150; 
20.3. Par ielu, laukumu vai citu sabiedrisko vietu piegruţošanu ar sadzīves 
atkritumiem vai sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās - izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, 
juridiskajām personām – līdz Ls 150; 
20.4. Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju izveidošanu  - izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 250, 
juridiskajām personām – līdz Ls 500; 
20.5. Par ietvju kaisīšanu ar izdedţiem, sāli un citām piegruţojušām vielām 
sniega vai ledus nenotīrīšanai no ietvēm - izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 100, juridiskajām personām – līdz 
Ls 150. 
20.6. Par ēku, būvju, ţogu un solu aprakstīšanu vai citāda veida bojāšanu - 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, 
juridiskajām personām – līdz Ls 150 ; 
20.7. Par mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai vietā, kur tas 
var traucēt vai nosprostot ugunsdzēsības, policijas, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības vai citu speciālo dienestu transportlīdzekļu 
piekļūšanu būvju ieejām, izejām, kā arī laukumiem, kuros izvietoti atkritumu 
konteineri darba pienākumu pildīšanai (ierobeţojums neattiecas uz 
ugunsdzēsības, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citu 
speciālo dienestu transportlīdzekļiem, kuriem atļauts novietot 
transportlīdzekļus stāvēšanai pie minētajām vietām, ja minēto dienestu 
transportlīdzekļi tiek izmantoti dienesta vai darba pienākumu veikšanai) - 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 
pieciem līdz piecdesmit latiem.  
21.Sadzīves atkritumu apsaimniekošana. 
21.1. Par atkritumu izmešanu ielās, stāvlaukumos, parkos, meţos, citos 
dabas objektos, kā arī citās to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās 
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 100, 
juridiskajām personām – līdz Ls 500; 
21.2. Par atkritumu urnu nenovietošanu pie ieejas veikalos, citās publiskajās 
ēkās (telpās) un sabiedriskā transporta pieturvietās - izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50, juridiskajām personām – 
līdz Ls 150; 
21.3. Par teritorijas nesakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc publiskā 
pasākuma noslēguma (izņemot gadījumus, kad pašvaldība ir saskaņojusi citu 
teritorijas sakopšanas laiku) - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām līdz Ls 250, juridiskajām personām – līdz Ls 500; 

Turpinājums 6.lpp. 

 
 



 

INFORMĀCIJA 
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada martā izskatīja 
būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: Meliorācijas 
sistēmas rekonstrukcija, "Zemgales", Sakas pagasts, Pāvilostas novads; 
Dzīvojamo māju būvniecība, "Esternieki", "Lasēni", "Iļģēni", "Lieliļģēni", 
"Kāsēni", "Jurjēni", „Asari", Sakas pagasts, Pāvilostas novads; Teritorijas 
labiekārtošana, "Sunkuri", Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 

Galvenais arhitekts  JĀNIS GRUNDBERGS 
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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 trešajā mutiskajā izsolē 
2013. gada 24.aprīlī plkst. 11.00, izsoles nosacītā cena Ls 5 700, 
nodrošinājums Ls 570. 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. 
  
 

 
 

 
Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 

Pāvilostas novada domes 2013. gada 05. aprīļa lēmumu „Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (ārkārtas domes 
sēdes protokols Nr. 8, 1. paragrāfs), tiek nodota sabiedriskai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 
2024. gada pilnveidotā redakcija, MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam 
pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana paredzēta līdz 2013. gada 29. 
aprīlim. 
    Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju  apstiprināta 
pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 63484561, e- pasts; 
vizma.gegere@pavilosta.lv 

Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un 
Vides pārskats tiek 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.  
 

 
  Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi iepirkuma procedūru EZF 

atbalstītam projektam „Upesmuiţas estrādes rekonstrukcija un 
teritorijas labiekārtojums” 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 Projektā kopējās izmaksas sastāda LVL 47 767.97 

   Projekta ietvaros ir paredzēts praktiski izbūvēt no jauna 
Upesmuiţas estrādi. Sākotnējā iecere, iesniedzot projektu, bija tikai estrādes 
rekonstrukcija, bet, izstrādājot tehnisko projektu un piesaistot būvkonstruktoru, 
tika secināts, ka būvi saturošās konstrukcijas ir nolietojušās, betona grīda ir 
izdrupusi, un, ilgtermiņā domājot, tomēr lētāk ir estrādi uzreiz nojaukt un 
izbūvēt no jauna. Tehniskais projekts tika sadalīts divās, daļas un minētā 
projekta ietvaros tiks izbūvēta estrādes pirmā kārta.  

Paralēli tiek gatavots jauns projekts, kas tiks iesniegts programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” par Upesmuiţas estrādes rekonstrukcijas otro kārtu.  

Veicot iepirkumu par pirmo kārtu, tika saņemti trīs piedāvājumi. Tika 
izvēlēts lētākais piedāvājums par līgumsummu LVL 62 928,20, bez PVN, kuru 
piedāvāja SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”. Darbus paredzēts pabeigt 
līdz 2013. gada 05. jūlijam un 2013. gada Zvejnieku svētkos atklāt jauno 
estrādi. 
 

Paziľojums par Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saľemšanai 

 

PAZIĽOJUMS  
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 
27.03.2013. lēmumu  (prot.nr.7., 20.§), ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde īpašumam “Saraiķu Ābeles”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. 

Detālplānojuma teritorija-  īpašums „Saraiķu Ābeles”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, kā arī  īpašumi „Pūpoli”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, „Ceriņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
„Skujenieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kur daļēji atradīsies 
vēja elektrostacijas aizsargjosla. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt un pamatot vēja 
ģeneratoru būvniecību nekustamajā īpašumā. 

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Projekti un vadība”. 
 

 

APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 27.03.2013.Sēdes protokolu Nr.7,1.§ 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3 

Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos 
noteikumos Nr. 1  

„PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”              
Izdoti pamatojoties uzlikumu "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

         
Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada saistošos 

noteikumus Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” grozīt 
87.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
87. Dome saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 
Pašvaldības saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. Saistošajiem 
noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības ēkā un pagastu 
pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājas lapā internetā 
www.pavilosta.lv. 

Stājas spēkā 2013.gada 10.aprīlī. 
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

Turpinājums no 5.lpp. 

21.1. Par kvēlojošu, degošu sadzīves atkritumu, lielgabarīta, 
celtniecības, ielu kopšanas, zaļo vai bīstamo atkritumu ievietošanu 
(iemešanu) atkritumu tvertnēs - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām līdz Ls 100, juridiskajām personām – līdz Ls 
400; 
21.2. Par atkritumu uzkrāšanos ēkās, būvēs, kā arī to teritorijās - uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 250, juridiskām personām līdz 
Ls 500. 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
22. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likumā „Par 
pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 26.08.2010. 
Pāvilostas novada domes saistošie noteikumi Nr.21 „Pāvilostas novada 
administratīvās atbildības noteikumi”.  

Stājas spēkā 2013.gada 15.aprīlī 
Domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS 

 

PAZIĽOJUMS 
    Sakarā  ar  zemes  lietojuma  tiesību  izbeigšanos  ir iespēja  

pieteikties  uz  brīviem  zemes  lietojumiem  Vērgales  pagastā: 
1.Īpašums  „LEJUPES” Vērgales pagastā  0,7 ha platībā; 
2.Īpašums „UPINIEKI” Vērgales  pagastā 0,8 ha platībā. 
 

 

PAZIĽOJUMS  
        Pāvilostas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo 

kokmateriālu izsoli 2013.gada 11.aprīlī plkst.10.00 Pāvilostas novada 
pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Izsoles veids 
- mutiska ar augšupejošu soli. Kokmateriālu kopējais apjoms ir 324 m3, 
kas sadalīts pa sortimentiem- priedes zāģbaļķi(58m3), priedes 
papīrmalka (79 m3), bērzu papīrmalka (90 m3), apses papīrmalka (33 
m3), kurināmā malka (64 m3).  
Nosacītā cena – 6 500 LVL. 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/


 
9. 2012.gada decembra "Pāvilostas Novada Ziľās" publicēta 
informācija , ka projektam „Upesmuiţas estrādes rekonstrukcija un 
teritorijas labiekārtojums” 1.kārtai  piešķirtā summa sastāda LVL 34 
645.16, attiecināmās izmaksas LVL 38 494.62. Kā lasāms novada 
mājas lapā, projektu realizēs SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” 
par LVL 62 928.20 (bez PVN). Kur pašvaldība ľems iztrūkstošo 
summu?  
Lai realizētu projektu, visticamāk, ka būs jāveic grozījumi pašvaldības 
budţetā. 
10. Jautājums no www.pavilosta.lv: Nesaprotama, manuprāt, ir 
Pāvilostas novada domes rīcība, pārdodot dzīvokļus un nekustamos 
domes īpašumus, kuros varētu dzīvot iedzīvotāji. Kāda jēga ir no 
dzīvokļu rindas, ja visi dzīvokļi tiek pārdoti? Varbūt nākotnē domei 
vajadzēs piesaistīt kādus speciālistus. Grūti būs tos piesaistīt, ja 
nevarēs tiem piedāvāt dzīvesvietu. Uzskatu, ka domei tieši būtu 
jāpērk dzīvokļi, nevis jāpārdod, jo domāju, ka viens no pašvaldības 
pamatuzdevumiem ir gādāt, lai iedzīvotājiem ir, kur dzīvot. Man 
interesē domes viedoklis šajā jautājumā?  
Ja runā par dzīvokli Nr. 21 Dzintaru ielā 95, tad tas ir dzīvoklis, kur 
esošais dzīvokļa īrnieks bija nokavējis dzīvokļa privatizācijas termiņu un  
nebija to izpircis. Līdz ar to dzīvokli pārdod izsolē, bet viņam saglabājas 
pirmpirkuma tiesības kā personai, kam ir dzīvojamās telpas īres līgums.  
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2013.GADA 1.JŪNIJA  NOVADA 
DOMES VĒLĒŠANU KANDIDĀTU 

SARAKSTU IESNIEGŠANA 
 Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumu, Pāvilostas  novada vēlēšanu komisija paziņo, ka no 
12.aprīļa sākas deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada 
1.jūnija pašvaldību vēlēšanām. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 
beidzas 22.aprīlī. 

Deputātu kandidātu saraksti tiks pieņemti Pāvilostas novada 
pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 

 
Sarakstu iesniegšanas laiki: 
piektdien,  12.aprīlī no plkst.14.00 – 16.00 
otrdien,      16.aprīlī no plkst.12.00 – 14.00 
ceturtdien, 18.aprīlī no plkst.16.00 – 18.00 
pirmdien,   22.aprīlī no plkst.16.00 – 18.00. 

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā 
„Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 
2013.gada 25.janvāra instrukcijā „2013.gada 1.jūnija republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas 
instrukcija". 
 Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, 
izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu 
(datorprogrammu). 

Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un 
priekšvēlēšanu programma jāiesniedz gan rakstveidā (izdrukātas un 
parakstītas veidlapas no programmas), gan arī elektroniskā formātā. 

Pašvaldību vēlēšanās iemaksājamās drošības naudas konts tiks 
paziņots atsevišķi, ievietojot informāciju pašvaldības interneta vietnē 
www.pavilosta.lv Drošības naudas apmērs par kandidātu sarakstu 
Pāvilostas novada domes vēlēšanās ir Ls 90.00. Bankas dokumentā 
jābūt norādītam: 

 kas ir maksātājs, 

 par kuru kandidātu sarakstu drošības nauda iemaksāta, 

 jāiesniedz iesniegums, kurā kontā drošības nauda atmaksājama, ja 
no kandidātu saraksta tiek ievēlēts vismaz viens deputāts. 
Lai darbs veiktos raitāk, vēlams iepriekš brīdināt vai arī sarunāt citus 

sarakstu pieņemšanas laikus. Jautājumus var uzdot, rakstot uz  e-pastu 
velesanas@pavilosta.lv  vai pa tālruni 29725727 (Gunita Vērniece, 
priekšsēdētāja). 
 

Iedzīvotāji jautā: 
1. Kad sāks labot Rīvas māju kanalizāciju un jumtus? 
Atbild Pāvilostas KU valdes loceklis Oskars Vērnieks: No Rīvas 

māju iedzīvotājiem ir iekasēta apsaimniekošanas nauda  120 latu 
apmērā, tāpēc par lieliem remontiem runāt nevarēs. Avārijas remontus 
veiksim pēc vajadzības. Vasarā pielabosim jumtus un notekas. 

2. Jautājums ir saistībā ar 27.marta domes sēdes lēmumu Nr. 9 
(skat.2. lpp.). Vai, pērkot un pārdodot īpašumus, vairs nav no domes 
jāizľem izziľa par nodokļu parādu. Pamatojoties uz kādu likumu vai 
MK noteikumiem  var atlaist šo nodokli?   

Atbild novada zemes ierīkotāja Anna Brūkle: Laikam vienkāršāk 
būtu atbildēt tādā teikumā - lūdzu, nejaukt NĪN ar neapstrādātās 
lauksaimniecības zemes nodokli. Bet tagad skaidrojums- likumā "Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 3. daļa nosaka,  ja īpašumu 
atsavina vai dāvina, Zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc 
tam, kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un 
nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par taksācijas 
gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un Zemesgrāmatu nodaļa par to ir 
pārliecinājusies tiešsaites datu pārraides reţīmā. 

Bet nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par 
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas 
gada 15. februāris. (likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta 
1.daļa). Vienkāršāk sakot, par neapstrādāto lauksaimniecības zemi 
2012. gadā datus no LAD  saņēmām novembra mēneša beigās, 
aprēķinājām  un izsūtījām līdz 2013. gada 15. februārim kopā ar NĪN 
maksāšanas paziņojumiem. Tāpat būs arī par 2013. gada neapstrādāto 
lauksaimniecības zemi, jo par 2010. gada neapstrādāto 
lauksaimniecības zemi mēs izsūtījām gada beigās un nodokļa maksātāji 
nesaprata, kā jāmaksā, kāpēc vairāki paziņojumi. It kā likums  neaizliedz 
sūtīt gada beigās, bet pēc uzkrātās pieredzes varu teikt, ka tas sniedz 
vairāk izdevumu, kā ieguvumu. Konkrētā gadījumā, runājot par 
nekustamo  īpašumu  „Mazpūces”, bijušais īpašnieks, pārdodot 
īpašumu, nomaksāja visus ar nekustamo īpašumu saistītos 
maksājumus, tas ir Ls 276,99. 

 
Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 

Kristapsons: 
1. Kad tiks salabotas Rīvas tilta margas?  
Ir iekļauts aprīļa mēneša darbu plānos. 
2. Vai ceļa seguma remonts uz Ostbahu no Sakas puses skaitās 
pabeigts un cik tam iztērēta nauda?  
Nav pabeigts. Šajā pavasarī vēl tiks turpināta grants seguma 
atjaunošana. Kopumā tika uzbērti 115 m3 grants maisījuma, par ko ar 
visu iestrādi (pielīdzināšanu) samaksāja Ls 1 367,30.  
3. Kā tika izlietota novadu apvienošanās nauda Sakas pagastā? 
Ulmales saieta nama „Saulrieti” būvdarbi Ls 14 643,28, Sakas pagasta 
saieta nams- Ls 82 871,00, Sakas pagasta pārvaldes iekštelpu remonts 
Ls 11 436,96, Veselības centra būvniecība Pāvilostā- 150 675,00 
4. Kāpēc Sakas pagasta kapos atlaida uzraugus un viľu vietā palika 
G.Vērniece un A.Alnis? Vai viľi par šo darbu saľem algu un cik? 
Štata vietas tika likvidētas. Par ietaupīto naudu tika izveidota jauna štata 
vieta - labiekārtošanas strādnieks.  
5. Kā notiek Sakas pagasta ceļu tīrīšana? Vai par to ir jāmaksā un 
kam, vai jāmeklē pašam, kas tīra?  
Pašvaldības autoceļus tīra pašvaldības iepirkumā uzvarējušais 
komersants. Visa informācija ir www.pavilosta.lv . No pašvaldības puses 
par pašvaldības ceļiem atbildīgs ir Aivars Alnis. Par valsts ceļiem Sakas 
pagasta teritorijā atbildīgs ir a/s „Latvijas autoceļu uzturētājs” pārstāvis 
Andris Horna. Par privātiem ceļiem atbildīgs ir katrs zemes īpašnieks. 
Pašvaldība var palīdzēt ar tīrīšanu, bet par to būs pašam arī jāmaksā. 
6. Kā lai Sakas pagasta bērni tiek uz pulciľiem Pāvilostā, kuri 
notiek vakaros?  
Var palikt pēc mācību stundām un apmeklēt pulciņus. Un, ja dodas 
mājās vakarā ar satiksmes autobusu, pašvaldība atmaksā izdevumus, 
iesniedzot iesniegumu sociālajā dienestā.  

 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
mailto:velesanas@ipavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
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Administratīvās komisijas ziľas 
1. Pāvilostas novada administratīvās komisijas sēdē izskatīja protokolu,  kas sastādīts pēc 
Latvijas APK 57.panta 1.daļas 1.punktu "par vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslā un tauvas joslā noteikto prasību un aprobeţojumu pārkāpšanu". Personu, kas 
bija  rīkojusi masu pasākumu Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sodīja ar naudas sodu 
Ls 50. 
2.   Pāvilostas novada pašvaldības policija sastādīja divus administratīvā pārkāpuma 
protokolus- paziņojumus automašīnas īpašniekiem pēc Latvijas APK 149.10.panta 5.daļas 
11.punkta par apstāšanos ceļazīmes 326 -„Apstāties aizliegts” darbības zonā - Dzintaru ielā, 
Pāvilostā. Par šādu pārkāpumu piemērots naudas sods ir  Ls 30. 

Atgādinājums iedzīvotājiem par valsts karoga izkāršanu 
Pāvilostas novada pašvaldības policija informē, ka valsts svētku  dienās 

pastiprināti pievērsīs uzmanību valsts karogu izkāršanai pie visām publisko personu 
ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī 
dzīvojamām ēkām , tāpēc  atgādina, ka saskaľā ar likumu "Latvijas valsts karoga 
likums" valsts karogs obligāti ir jāizkar  1. un 4.maijā. Atgādinām, ka par valsts karoga 
neizkāršanu svētku un atceres dienās ir paredzēta administratīvā atbildība, kas paredz, ka 
par karoga nepacelšanu noteiktajās dienās izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām 
darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem. Pašvaldības policija abās svētku 
dienās plāno pastiprināti kontrolēt šā likuma ievērošanu visā Pāvilostas novadā. 

 LIENE VAŠKUS 

 

 Notikumi 2013. gada martā 

02.03.13. 18.30 Veikalā „Top” aizturēts vīrietis, kas nozaga 0,7 l „Hektors”. Zagtā manta 
atgriezta veikalam. Vīrietim sastādīts protokols un iesniegts Valsts policijā. 
03.03.13. 13.28 Veikalā „TOP” vīrietis nozaga 2 pudeles „Hektor”. Vēl vīrietis nav atrasts. 
Valsts policijai nosūtīts iesniegts iesniegums par zādzību. 
05.03.13. 10.00 PP sadarbībā ar Sociālo dienestu apsekoja antisanitāros apstākļus Kursas 
stacijā, Sakas pagastā. 
05.03.13. 17.35 Abos „TOP”  veikalos ievēroti cilvēki, kas uzkrītoši pētīja apsardzes un 
video sistēmas. Ir pierakstīti auto numuri. Informācija nodota VP Aizputes iecirknī. 
15.03.13. 10.00 Dzintaru ielā, Pāvilostā, pie skolas autobusa pieturas aizturēts vīrietis stiprā 
alkohola reibumā. Viņš nogādāts savā dzīves vietā, izteikts brīdinājums. 
23.03.13. 10.58 Sastādīts administratīvais protokols- paziņojums par nepareizu 
automašīnas novietošanu. 
23.03.13. 16.05 Sastādīts administratīvais protokols-paziņojums par nepareizu automašīnas 
novietošanu. 
23.03.13. 17.45 Atrasts mazgadīgs bērns bez vecākiem. Nogādāts mājās. Vecākiem izteikts 
brīdinājums. 
25.03.13. 09.20 PP sadarbībā ar Sociālo dienestu apsekojis dzīves apstākļus Upesmuiţā, 
Pāvilostā. 
25.03.13. 10.00 Saņemta informācija par sievietes piekaušanu. No cietušās personas 
pieņemts iesniegums un nodots VP Aizputes iecirknī. 
25.03.13. Patrulēšanas laikā sastādīti 45 pārbaudes akti Pāvilostā par to, ka netika izlikti 
Valsts karogi sēru noformējumā. 
26.03.13. 19.10 Saņemta informācija no veikala „TOP”, Pāvilostā,  par personas 
nepiedienīgu uzvedību. Persona izvadīta no veikala telpām. 
28.03.13. 02.40 Saņemta informācija par nakts miera traucēšanu Sakas ielā, Pāvilostā. 
Ierodoties vietā, konstatēta skaļa televizora skaņa. Iedzīvotāji brīdināti, skaņa nogriezta. 

Iedzīvotāji jautā: Jau ilgstoši netiek tīrīta un kaisīta apledojusī ietve 
E.Šneidera laukumā 12, Pāvilostā. Vai 18.martā, kad savu īpašumu E.Šneidera 
laukumā 12, Pāvilostā kopā  ar pašvaldības policistu apmeklēja minētā īpašuma 
īpašniece, tika sastādīts administratīvais protokols par šo pārkāpumu vai iekasēta 
soda nauda?  28.03.2013. es personīgi apsekoju E. Šneidera laukumu 12. Ledus uz ietves 
nebija. (Iedzīvotāji šajā datumā  gan gāja pa apledojušu ietvi. M.Horna) Par 18.03.2013 
paziľoju: ledus uz ietves tika konstatēts īpašnieka klātbūtnē. Tā kā īpašnieks uzreiz 
pieņēma mērus ietves notīrīšanai un LAPK 21. pants paredz iespēju atbrīvot no 
administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā, Pašvaldības policija 
aprobeţojās ar mutvārdu aizrādījumu. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks ALEKSANDRS URTĀNS 
 

DARBA SLUDINĀJUMI 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta Kurzemes reģionālais centrs aicina 
pieteikties darbā Pāvilostas NMP punktā  

ārsta palīgus 
Mēs piedāvājam: 

 Pievilcīgu darba grafiku, kas ļauj savienot 
darbus (darbs maiņās no 8:00-20:00). 

 Nelaimes gadījumu apdrošināšanu. 

 Bezmaksas veselības aprūpi. 

 Papildus atvaļinājumu. 
Nepieciešamās īpašības: 

 Spēja kritiskās situācijās pieņemt atbildīgus 
lēmumus. 

 Elastība. 

 Spēja strādāt komandā. 

 Laba veselība un fiziska izturība. 
Pieteikumus un CV sūtīt uz kurzeme@nmpd.gov.lv. 
 
 Pāvilostas novada dome izsludina pieteikšanos uz  

Pāvilostas novada bāriľtiesas 
priekšsēdētāja,  

priekšsēdētāja vietnieka un  
bāriľtiesas locekļu amatiem 

Aicinām pieteikties uz bāriľtiesas 
priekšsēdētāja (pilna slodze) un priekšsēdētāja 
vietnieka (pilna slodze) amatiem personas: 

 Kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi; 

 Ir sasniegušas 25 gadu vecumu; 

 Kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība 
pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību 
zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša 
profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, 
sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 

 Kuras prot valsts valodu. 
Aicinām pieteikties uz bāriľtiesas locekļu 

(stundu darbs) amatiem personas: 

 Kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi; 

 Ir sasniegušas 25 gadu vecumu; 

 Kurām ir pirmā līmeņa (koledţas) vai otrā līmeņa 
augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, 
psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai 
zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa 
profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, 
jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 

 Kuras prot valsts valodu. 

 Obligātas datorprasmes labā lietotāja līmenī. 
Pieteikumus (pievienojot  CV, izglītību un 

prasmes apliecinošo dokumentu kopijas) iesniegt 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 līdz 
2013.gada 23.aprīlim plkst. 13.00, personīgi vai 
nosūtot pa pastu, lai pasta sūtījums tiktu saņemts līdz 
23.04.2013.plkst.13.00. Papildu informācija pa tālruni 
26566055. 
 
AICINA DARBĀ 

Pāvilostas novada pašvaldība aicina darbā 

sētnieku. Pieteikties līdz 17.04.2013. Sīkāka 

informācija pie saimniecības pārzines Gunitas 
Vērnieces, tālr. 29725727. 

 

mailto:kurzeme@nmpd.gov.lv.


Informācija par elektrības kartēm: 
Š.g. 1. martā starp AS „Latvenergo” un Latvijas 

Pašvaldību savienību tika parakstīta vienošanās par 
grozījumiem elektrības karšu izsniegšanā. Jaunā 
vienošanās paredz karšu izsniegšanu: 
1. maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; 
2. ģimenēm, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju; 
3. ģimenēm ar jaundzimušajiem(bērni, kas dzimuši 

sākot ar 2013.gada 1.janvāri); 
4. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieku ģimenēm, kurās ir bērni; 
5. nepilnās ģimenēm, kurās zaudēts kāds no 

apgādniekiem; 
6. ģimenēm ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir 

invalīds; 
7. pēc 1.aprīļa atkārtoti varēs saņemt tikai 

daudzbērnu ģimenes(t.i. daudzbērnu ģimenes, 
kas jau ir saņēmušas 1 dāvanu karti, varēs 
saņemt otru karti). 
Vienošanās paredz, ka šīs kampaņas beigu 

termiņš ir 2013.gada 31.decembris.  
Sociālā dienesta vadītāja  

 ILDZE BALODE 
 
 

Par atkritumu pieľemšanu poligonā 
„Ķīvītes” Lielās talkas laikā 

SIA „Liepājas RAS” vēlas informēt par priekšlikumiem atkritumu pieņemšanas 
kārtībai Liepājas reģiona atkritumu poligonā „Ķīvītes” Lielās talkas laikā, kas notiks š. g. 
20. un 27. aprīlī. Lielās talkas atkritumi tiks pieľemti līdz š. g. 30. aprīlim šādā kārtībā: 
1) no pašvaldībās organizētām un saskaņotām talkas vietām atkritumi tiks pieņemti par 
7,00 Ls/tonnā (DRN) + PVN. Rēķins tiks piestādīts attiecīgai novada pašvaldībai. Atvedot 
uz poligonu atkritumus, jānorāda no kura novada/pilsētas atkritumi tiek vesti un vai tas ir 
saskaņots ar novada koordinatoru. Neskaidrību gadījumā poligona darbinieki sazināsies 
ar novada talkas koordinatoru. 
2) no juridiskām personām bez maksas tiks pieņemti zaļie atkritumi jeb dārzu un parku 
atkritumi (koku lapas, zāle un koku zari). 
3) sakopjot privātās teritorijas,  iedzīvotāji sašķirotos atkritumus poligonā varēs nodot 
bez maksas. 
 

Atsevišķi jāšķiro: 
1. burku un pudeļu stikls; 
2. logu stikls; 
3. PET pudeles; 
4. plastmasas kastes un kannas; 
5. papīrs un kartons; 
6. kokmateriāli; 
7. metāla bundţas un kārbas; 
8. citi metāli; 
9. tekstils, audums un citas  
vecās drēbes; 

 

Pāvilostas novada talkas 
koordinators 

Kontakti 

Gunita Vērniece 63484559, 29725727,   
gunita.verniece@pavilosta.lv 

Jānis Vitrups 63490836, 29183648,  
janis.vitrups@pavilosta.lv 

SIA „Liepājas RAS” Valdes loceklis  
NORMUNDS NIEDOLS 

 

Sociālais dienests ziľo 
 Martā 1 ģimenei piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 25 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 8 
ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 1 ģimenei pārtraukts 
pamatpabalsts sakarā ar noslēgto darba līgumu, 7 
ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 2 ģimeņu 4 
bērniem piešķirtas pašvaldības apmaksātās 
pusdienas, 1 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušo 
aprūpei, 3 personām piešķirts pabalsts veselības 
aprūpei, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts pēc 
soda izciešanas. 
 Esam veikuši sociālo pakalpojumu kvalitātes 
novērtēšanu Pāvilostas novadā. Lai nodrošinātu 
sociālos pakalpojumu programmas izstrādi atbilstoši 
sociālo pakalpojumu saņēmēju vajadzībām, sākotnēji 
nepieciešams izvērtēt sniegtos sociālo pakalpojumus, 
to pieejamību un izpētīt sociālo pakalpojumu saņēmēju 
vajadzības. 
Sociālā darba speciālistu izvērtējuma (tā ir standarta 
procedūra visās organizācijās, kas radīta, lai regulētu 
gan padoto, gan vadītāju) rezultātā sociālais dienests 
ieguva: 

1) informāciju par darbinieku sasniegumiem 
un kļūdām, par darbinieku stiprajām un vājajām 
pusēm; 

2) datus sociālā dienesta personāla 
plānošanai, kā rezultātā 2 darbiniekiem tika mainītas 
slodzes pēc noslogojuma un amata nosaukuma maiņa 
pēc būtības; 

3) izvērtētu likumīgu pamatu darbinieku 
atbrīvošanai, ja tas pastāvīgi uzrāda nepietiekamus 
rezultātus darbā. 

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 
"Noteikumi par valsts un pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, 
kvalifikāciju pakāpēm un to noteikšanas kārtību" 
nosaka, ka  darbinieku novērtēšana ir nepieciešama. 
Darba rezultātu izvērtējumam būtu jākalpo par pamatu 
darba algas pielikuma vai gluţi pretēji - samazinājuma 
piemērošanai. Izvērtēšanas sagatavošana 
neapšaubāmi  prasa ļoti lielu iestādes  vadītāja darba 
ieguldījumu.  
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10. dārzu un parku atkritumi; 
11. lielgabarīta sadzīves atkritumi – mēbeles, 

nolietotās elektroiekārtas; 
12. vieglo automašīnu riepas, automašīnu 

akumulatori; 
13. dienasgaismas lampas un nolietotās 

baterijas; 
14. vecās krāsu bundţas, lakas, šķīdinātāji.  

 

PĀVILOSTAS NOVADA 
SAKOPŠANAS TALKA 

19.04.2013. plkst. 900 
Aicinu visus, kas vēlas aktīvi iesaistīties un paveikt ko labu apkārtējās vides, 

sava novada un Latvijas labā, piedalīties tradicionālajā pavasara talkā! Šī gada talkā 
pildīsim ne tikai atkritumu maisus, bet pievērsīsimies arī vides sakopšanas un 
uzlabošanas darbiem, lai turpinātu mūsu novadu veidot sakoptāku un skaistāku. 
Pāvilostā 19.aprīlī plkst. 900  pulcēsimies: 

Stadiona ielas galā (sakopšanas vieta – Sakas upes krasts un „peldētavas” 
teritorija). 

Ar darba cimdiem un atbilstošu apģērbu jānodrošinās pašiem, bet pēc labi padarīta darba 
talcinieki tiek aicināti uz Talkas zupas baudīšanu. Visi, kas nepaspēs piedalīties 19. aprīļa 
talkā, tiek aicināti  līdz ar pārējiem Latvijas iedzīvotājiem 27.04.2013. piedalīties Lielajā 
Talkā.  Dosimies palīgā Baltijas jūrai, savācot atkritumus, kas izskaloti krastā vai 
paslēpušies kāpās, lai pašiem būtu patīkami un droši tur uzturēties peldsezonas laikā. 

Tātad 27. aprīlī pulcēsimies Pāvilostā, domes sētā, Dzintaru ielā 73 plkst. 900, 
lai dotos sakopt jūrmalu posmā no Rudupes līdz  D molam. Ja Jums ir zināms kāds 
piesārņots dabas stūrītis, kuru, jūsuprāt, vajadzētu sakopt vai rodas neskaidrības par 
talku, tad sazinieties ar talkas atbildīgajiem: Pāvilostā – Gunita Vērniece, tālr. 
29725727; Vērgalē – Jānis Vitrups tālr. 29183648 

Nāciet paši un aiciniet līdz citus! Šogad Lielās Talkas organizatori atkritumu 
maisus  būs sarūpējuši  sarkanā krāsā, un  tos varēs saņemt tie, kas būs pieteikuši 
talkošanas vietas. Savu talkas objektu varat pieteikt www.talkas.lv vai zvanot talkas 
atbildīgajiem. 

saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE 
 

mailto:gunita.verniece@pavilosta.lv
mailto:janis.vitrups@pavilosta.lv
http://www.talkas.lv/


AKCIJA „Apceļo Kurzemi” –  
„Kurzemes smeķis!” 

Kurzemes tūrisma asociācija no 2013.gada 27.aprīļa -
30.septembrim aicina piedalīties akcijā „Apceļo Kurzemi”, viesojoties 
24 Kurzemes tūrisma objektos. Viens no objektiem atrodas Pāvilostas 
novadā – maizes cepšana „Ievlejās”.  Akcijas „Apceļo Kurzemi” 
dalībnieku kartes var saņemt Kurzemes tūrisma informācijas centros, tai 
skaitā Pāvilostas novada TIC un Ziemupes TIC  vai arī lejupielādēt interneta 
mājas lapā akcija.kurzeme.lv . 

Dalībnieku kartēs katrā objektā tiks veikta atzīme par 
piedalīšanos.  

Akcijas noslēguma pasākums plānots 2013.gada 29.novembrī 
Liepājā,  Kurzemes tūrisma asociācijas gada balles „Lielais Jēkabs 2013” 
ietvaros. Tās laikā aktīvākie ceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 12 akcijas 
objektus un saņēmuši akcijas zīmoga nospiedumus dalībnieka anketā, 
izlozes kārtībā saņems balvas no akcijas atbalstītājiem un rīkotājiem. 
Galvenā balvā – romantisks vakars Jaunpils pilī „Viduslaiku sapnis divatā”.  

Sadarbībā ar Kurzemes tūrisma asociāciju informāciju sagatavoja  
MAIRITA TUMPELE 

 
Aprīlī startē biznesa ideju konkurss 

„Drosmīgu ideju atbalsta programma” 

  
 
Divas labākās biznesa idejas saņems arī vērtīgas balvas, par kurām 
parūpējies viens no konkursa organizatoriem – SEB banka. Savukārt 20 
interesantāko biznesa ideju autoriem tiks piešķirtas veicināšanas balvas. 
Detalizēta informācija par konkursu „Drosmīgu ideju atbalsta programma”, 
t.sk. Nolikums un Pieteikuma veidlapa, tiks publicēta organizatoru mājas 
lapās www.vatp.lv, www.kbi.lv un www.seb.lv  2013.gada 2.aprīlī. Iesniegt 
pieteikumus konkursam kurzemnieki varēs visu aprīli – līdz 30.aprīlim. 
 Aicinām biznesa ideju autorus un cilvēkus, kuri domā par savu biznesu, 
bet nejūtas pietiekami droši, apmeklēt pasākumus „Mani iekšējie resursi 
jaunām iespējām biznesā”   Liepājā, Lielā ielā 14, Liepājas Universitātes 
303.auditorijā-.19.aprīlī no plkst.17.30 – 19.15.. Pasākumu vada biedrības 
Zinis lektore V.Brakovska. 
 Vai varu gūt sekmes uzņēmējdarbībā? Kādu „starta kapitālu” savai 
biznesa idejai es varu piesaistīt jau šodien? Kā es varu uzturēt savas idejas 
konkurētspēju? Atbildes uz visiem šiem jautājumiem potenciālie biznesa 
ideju autori noskaidros pasākumu laikā.  
Dalība pasākumā ir bez maksas. Vietu skaits ierobeţots.  
Piesakieties pasākumam, kurš ir tuvāk Jūsu dzīves vietai, neaizmirstot 
norādīt – kurā pilsētā apmeklēsiet radošo nedarbnīcu, zvanot pa tālruni: 
29587029, sūtot e-pastu: natalija.nudga@vatp.lv 
 
  
 
 

„Pieslēdzies, Latvija!” atklāj reģistrāciju 

2013.gada bezmaksas 
datorapmācībām 

No 18.marta līdz pat oktobrim ikviens interesents pēc 50 
gadu vecuma var pieteikties bezmaksas datorapmācībām, kas no maija 
līdz novembrim norisināsies visā Latvijā, zvanot uz bezmaksas tālruni 
80000822 (darba dienās, no plkst.08:00 līdz 17:00), kā arī pašiem vai ar 
kāda datorpratēja palīdzību aizpildot pieteikumu 
www.piesledzieslatvija.lv. Arī skolotāji aicināti pieteikties, zvanot uz 
norādīto kontakttālruni. 

Projekta iniciators Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris 
Gulbis saka:  „Kā uzsver paši dalībnieki, jaunās prasmes un saziņas 
iespējas ļauj justies pašapzinīgākiem, modernākiem, piederīgākiem 
sabiedrībai. Tādēļ, lai gados cienījamākajai paaudzei vēl vairāk palīdzētu 
pārvarēt digitālo plaisu, esam izvirzījuši vēl vērienīgāku mērķi – līdz 
novembrim apmācīt 7000 cilvēku visā Latvijā.” 

2012.gadā datorprasmes apguva 6680 interesenti ar 99 
skolotāju palīdzību 62 novadu, pilsētu 128 apmācību vietās. Arvien 
pieaugošais pieprasījums apliecina Lattelecom izveidotās mācību 
sistēmas lietderību cilvēku pēc 50 gadu vecuma prasmju attīstīšanai un 
sociālās atstumtības mazināšanai, tāpēc uzņēmums līdz valsts simtajai 
gadadienai plāno apmācīt 30 tūkstošus dalībnieku. 

Papildu informācija: Līga Bite, Lattelecom Sabiedrisko 
attiecību nodaļas projektu vadītāja  Tālruņi: 67055740, 29109944, 
liga.bite@lattelecom.lv  www.lattelecom.lv www.piesledzieslatvija.lv 
 
 

Konkursa ietvaros uzņēmumiem, kuri nav vecāki par 
diviem gadiem, kā arī vēl nereģistrētiem - topošajiem 
komersantiem, kuri savu saimniecisko darbību plāno 
veikt vai jau veic Kurzemes reģionā, būs iespēja 
saņemt finansējumu biznesa ideju attīstībai, kā arī 

mentoru – individuālu konsultantu bezmaksas atbalstu. 

Sācies jauniešu projekts! 
  Nu jau otro gadu norisinās SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra‟‟ un „Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla” organizēts 
pasākums jauniešiem „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju 
apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis - 
piekrastes jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana zivsaimniecības nozares 
uzņēmējdarbībā un zvejniecības tradīciju saglabāšanā. Pasākumā plānots 
apgūt tradīcijas – mezglu siešana, špleisēšana, tīklu lāpīšana, u.c., kā arī 
uzņēmējdarbības apguve – attīstības plāna izstrāde, mārketings, u.c. Šogad 
projekts norisināsies trīs nedēļas aprīlī, pirmā nodarbība jau notika 4.aprīlī 
biedrības „No idejas līdz attīstībai‟‟ telpās Pāvilostā. Paldies jauniešiem par 
lielo atsaucību, pirmajā tikšanās reizē bija ieradušies 27 jaunieši! Lai jums 
izturība līdz galam un „‟dzimst‟‟ labas idejas biznesa plāniem! 

Lauku attīstības konsultante Pāvilostas novadā ANITA ŠTEINBERGA 
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Aicinājums  
Kurzemes mobilo  
sakaru lietotājiem  
uzmanīties no krāpniekiem 
           Krāpnieki, kas pagājušajā nedēļā iezvanījās no ārvalstu 
paaugstinātas maksas numuriem, radījuši zaudējumus arī Amigo 
klientiem Kurzemē. Amigo apliecina, ka šoreiz kompensēs 
lietotājiem nodarītos zaudējumus, taču aicina kurzemniekus 
nākotnē būt uzmanīgākiem un ievērot vairākus piesardzības 
pasākumus. 
           Kurzemē aptuveni trešdaļa Amigo lietotāju ikdienā zvana uz 
ārzemēm, pie tam kurzemnieki veic vidēji visgarākās starptautiskās 
sarunas, salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem. Ja Jūsu radinieki vai 
draugi strādā vai dzīvo ārvalstīs, saglabājiet viņu numurus sava telefona 
atmiņā – tā varēsiet būt droši, ka nepalaidīsiet garām svarīgu zvanu un 
vienlaikus atpazīsiet krāpniecības mēģinājums! 
            Atcerieties, ka, atzvanot uz nepazīstamiem ārvalstu numuriem, 
var būt jāmaksā pat vairāki lati minūtē! Numuri, no kuriem zvani veikti 
pagājušajā nedēļā(+88233010849, +88233010830 un +88233010811), ir 
bloķēti. Taču krāpnieki izvēlas arvien jaunus numurus, tādēļ klienti tiek 
aicināti neatzvanīt uz nepazīstamiem numuriem, it sevišķi ar 
starptautisko kodu.  
            Otrs izplatītākais krāpšanas veids ir īsziņas ar paziņojumiem par 
milzīgu naudas summu laimestu. Lai laimestu saņemtu, cilvēki tiek 
aicināti sūtīt e-pastu uz noteiktu adresi. Iesakām neuzsākt saraksti, jo 
atbildē var saņemt ar ļaundabīgu programmatūru inficētu e-pasta atbildi, 
kā arī neatsaukties uz vilinošu aicinājumu apmeklēt vai reģistrēties 
mājas lapā, kas patiesībā ir vīrusu izplatītājs.  
             Aicinām ziņot Amigo par numuriem, no kuriem saņemti 
aizdomīgi zvani vai īsziņas, pa tālruni 262 00000 vai uz info@amigo.lv. 
Tikai balstoties uz saņemtajām sūdzībām, mobilo sakaru operators var 
reaģēt un slēgt piefiksētos numurus, lai tādējādi pasargātu savus 
lietotājus. 

Plašāka informācija: Madara Laicāne, Amigo sabiedrisko attiecību 
konsultante, pr@zetcom.lv , +371 28352319, www.amigo.lv  

 

 

http://www.vatp.lv/
http://www.kbi.lv/
http://www.seb.lv/
http://www.piesledzieslatvija.lv/
mailto:liga.bite@lattelecom.lv
http://www.lattelecom.lv/
http://www.piesledzieslatvija.lv/
mailto:info@amigo.lv
mailto:pr@zetcom.lv
http://www.amigo.lv/
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PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKĀ 
 
 

 
 25. martā  Pāvilostas bibliotēkas darbinieces bērnus un jauniešus aicināja 

piedalīties Lieldienu radošajās darbnīcās. Gatavojām  daţādus Lieldienu 
dekorus, apspriedām daţādas  idejas, kā izdaiļot mājas Lieldienu noskaņās, kā 
arī bērni gatavoja dekoru bibliotēkas noformējumam. Ejot mājās, bērni savus 
darbiņus paņēma līdzi, jo arī tur ir jārada Lieldienu noskaņa. Paldies, visiem 
dalībniekiem, kuri apmeklēja radošās darbnīcas! 

 Ik gadu pavasarī notiek  Liepājas reģiona Grāmatu svētki. Šogad šie 
skaistie svētki notiek  26.aprīlī  Nīcā. Svētku programma ir ļoti plaša, un visas 
dienas garumā  būs tikšanās ar rakstniekiem: Daci Judinu, Ingu Jērumu 
(Margaritu Grietēnu), Arvīdu Deģi, Ilonu Balodi u.c. jaukiem cilvēkiem. 

Turpinājums 12.lpp. 

 
 

Pāvilostas kultūras namā 
6.aprīlī Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātris piedalījās Durbes novada Lieģu 
kultūras nama rīkotajā pasākumā ,,Pasmejies par sevi pats...” 
13.aprīlī Pāvilostas pilsētas k/n jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi 
piedalīsies sadejošanās pasākumā „Aprīļa pilieni” Nīcā. 
19. aprīlī plkst.10:00 Pāvilostas pilsētas k/n 1.-4. klašu un 5.-9. klašu deju 
kolektīvu skate  - Pāvilostas pilsētas k/n. 
27.aprīlī Pāvilostas pilsētas k/n jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi 
piedalīsies deju kolektīvu skatē Liepājā.  
28. aprīlī Pāvilostas pilsētas k/n sieviešu koris piedalīsies koru skatē Liepājā. 

SILVA VĀRSBERGA 
 
 
 
 

20.aprīlī    Pāvilostas skolas 

absolventu salidojums 
Programma:  
13.00 Svecīšu aizdegšana mūţībā aizgājušo skolotāju atdusas 
vietā. 
13.30 Gājiens kā pirms 50 gadiem no vecās skolas E.Šneidera 
laukumā uz skolu Dzintaru ielā 52. 
14.00  Absolventu reģistrācija Pāvilostas vidusskolā. 
15.00  Koncerts Pāvilostas vidusskolas aktu zālē. 
16.00 – 18.00 Individuāls izstādes apmeklējums Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā. Ekspozīcijā bijušo un esošo 
vidusskolas absolventu rokdarbi, zīmējumi un gleznojumi. 
19.30 Saviesīgs vakars ar groziņiem Pāvilostas k/n. Muzikālais 
pavadījums – grupa “Roja”. 

Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija pa tālruni 634 98388 
vai mājas lapā: www.pavilostasvidusskola.lv. Biļešu 
iepriekšpārdošana Pāvilostas vidusskolā – Ls 4, izsniedzot 
ielūgumu, kas salidojuma dienā tiks apmainīts pret ieejas aproci. 
Salidojuma dienā dalības maksa Ls 5. 
 
 
 

 

 

Pāvilostas kultūras namā 19.aprīlī plkst.20:00 vienlaicīgi 

visā Latvijā.  

"Prāta Vētra un Laima dāvina 

koncertfilmas seansu 100 

Latvijas pilsētās un novados" 

Ieeja bezmaksas. /Ieejas kartes skatītāji var izprintēt mājas lapā: 
www.ekase.lv , sākot ar 2013.gada 2.aprīli, sadaļā - biļetes, kur 
atrodamas arī norādes, kā tas ir darāms./  

 

5.maijā plkst.13:30  

Liliputu cirks no Ukrainas 
Ieeja -  Ls 2,00; bērniem līdz 3 gadu vecumam – bezmaksas. 

18.maijā svinēsim Pāvilostas  

134.dzimšanas dienu. 

Šogad svētku ietvaros notiks gājiens, kurā aicinām piedalīties 
Pāvilostas iedzīvotājus un svētku viesus, pašvaldības iestādes darbiniekus, 
uzņēmumus un biedrības, interešu grupas – svētku devīze „Ar vēju matos, 
ar mīlestību sirdīs”. Gājiena dalībniekiem aicinājums padomāt par savu 
kolektīvu noformējumu, atbilstoši svētku devīzei! 

 Stāšanās gājienam notiks Pāvilostas novada pašvaldības pagalmā no plkst. 
12:00 

 Gājiens plkst.12:30 no Pāvilostas novada pašvaldības līdz Tūrisma 
informācijas centram 

 Svētku pasākuma programma tiks publicēta maija avīzē. 
 

 

 

“Tebras Ekspedīcija 2013” 

2013. gada 13. un 14.aprīlī Kurzemes rietumos – 
Aizputes, Pāvilostas apkārtnē un Tebras upes meţu masīvos 
risināsies ikgadējais piedzīvojumu brauciens ar  dţipiem - 
“Tebras Ekspedīcija 2013”- 4x4 bezceļu piedzīvojumu 
brauciens, kas šogad notiks jau 13. reizi.  

Ekspedīcijas mērķis ir iepazīt Kurzemes rietumu daļas 
dabu, etnogrāfiju, kā arī izbaudīt 4x4 braukšanas prieku, ko 
sniedz pavasarīgie bezceļa posmi. Pasākumā var piedalīties 
ikviens apvidus auto (dţipa) īpašnieks. Visi “4x4 Centrs” 
rīkotie bezceļa braucieni notiek organizēti un saskaņoti ar zemju 
īpašniekiem un atbildīgajām institūcijām, ievērojot augstas 
prasības pret dabu un apkārtējo vidi. Nakšņošana paredzēta 
Ziemupē jūras krastā - kempingā “Laikas”. Sākums un 
dalībnieku pulcēšanās sestdien, 13. aprīlī, plkst. 9:00 pie 
krodziņa “Rančo” Liepājas šosejas malā, ~ 1 km no Rudbārţiem 
(starp Skrundu un Rudbārţiem). Vairāk info un pieteikšanās: 
http://4x4centrs.lv/tebras-ekspedicija-2013-notiks-13-14-aprili/.  
Papildus informācija: Edvīns Bauers, 4x4 Centrs valdes 
priekšsēdētājs, tālr. 29424541, edvins.bauers@4x4centrs.lv 
http://4x4centrs.lv 

 

Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros 18. maijā  tūrisma sezonas atklāšana  

plkst. 10:30 pie TIC „Pāvilostas  mini maratons 

pieaugušajiem un bērniem” 

Aicinām veidot savu kolektīvo skrējēju grupiņu vai skriet individuāli distancē 
„MINI maratons pieaugušajiem”! Distancē „MINI maratons bērniem” 

aicināti bērni līdz 10.gadu vecumam. Apbalvots  tiks  ikviens  mazais  skrējējs! 
plkst. 11.00 pie TIC tiks izsludināts konkurss 

„Pāvilostas lielākais ēdājs 2013”. 
Pāvilostas ātrākais un lielākais ēdājs!  
Līdz 2013. gada 15. maijam  tiek aicināti pieteikties  Pāvilostas iedzīvotājus: 
 kuri sasnieguši 18 gadu vecumu 
 kuriem garšo viss, kas kustās un nekustās  
 kuriem ir laba veselība un humora izjūta 
Aicinām arī līdzjutējus ar ovācijām atbalstīt savu kandidātu konkursa 
dienā! 

Sīkāk ar konkursa noteikumiem var iepazīties www.pavilosta.lv vai zvanot pa 
tel. 28624644(Maritai), 29121894(Mairitai), 63498229(TIC), rakstot uz e-pastu 
– marita.kurcanova@pavilosta.lv, tic@pavilosta.lv, vai personīgi ierodoties TIC 
Dzintaru ielā 2, Pāvilostā.  
 

 Nāc un piedalies! 10.maijā plkst.14.00 Pāvilostas bibliotēkā būs 
tikšanās ar ţurnāla Citāda Pasaule radošo komandu. Līdzi ņemt labu 
garastāvokli.  Par tikšanās laiku sekot līdzi afišām. 

 

http://www.pavilostasvidusskola.lv/
http://www.ekase.lv/
http://4x4centrs.lv/tebras-ekspedicija-2013-notiks-13-14-aprili/
mailto:edvins.bauers@4x4centrs.lv
http://4x4centrs.lv/
http://www.pavilosta.lv/
mailto:marita.kurcanova@pavilosta.lv
mailto:tic@pavilosta.lv


DEJO SVĒTKOS LIEPĀJĀ 

 
2013. gada 15. martā Liepājā notika 10. Bērnu 

tautas deju svētki "Pilna sauja dzintariľu". Svētkos 
piedalījās 500 dalībnieku no 22. kolektīviem no visas 
Latvijas. Šajos svētkos no Pāvilostas piedalījās Pāvilostas 
k/n 5. - 9.klašu deju kolektīvs. Šajā dienā kolektīvs 
uzstājās divos koncertos - Liepājas 15. vsk. un lielkoncertā 
Liepājas Latviešu biedrības namā. 

Kolektīva vadītāja DAIGA CĀBELE 
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Ansamblis „Burbulīši” 
dzied Durbē 

 16. martā kultūras nama bērnu ansambļa “Burbulīši” 
abas vecumu grupas devās uz Durbi, lai piedalītos 
sadziedāšanās, sadejošanās pasākumā „Jautri būt 
kopā”. 

 
Foto: Aija Gertsone. 

Jaunākie (2. – 3. klases) „Burbulīši” – Marta Zamarīte, 
Alīna Viktorija Burmeistere, Elizabete Kiričenko, Markuss 
Lazukins un Daniels Zundmanis piedalījās koncertā ar 
Dairas Vītolas dziesmu „Šabalabada”, bet  (5. – 6. klases ) 
„Burbulīši” – Samanta Barsukova, Aivita Dima, Ieva 
Matisone, Vendija Pētermane un Krista Ziemele dziedāja 
D. Vītolas dziesmu „Trakais” un R. Paula dziesmu „Puķīte 
pa dambi”, kuru kopā ar visiem koncerta dalībniekiem 
izpildīja arī kā koncerta noslēguma dziesmu. Pēc 
aplausiem un apsveikumiem sekoja dalībniekiem veltīta 
ballīte. 
 Par intriģējošu, jautru un pārsteidzošu atmosfēru 
koncerta laikā rūpējās pasākuma vadītājas - mākslinieces 
no Liepājas cirka studijas, kuras iesaistīja gan 
apmeklētājus, gan dalībniekus neparastos burvju trikos 
 Mājās atgriezāmies noguruši, bet smaidīgi un gandarīti. 
Lai mums visiem arī turpmāk ir jautri un patīkami būt kopā! 

„Burbulīšu” skolotāja AIJA GERTSONE 
  
 

PĀVILOSTAS PENSIONĀRU PADOMĒ 
Janvārī.  Uz sālsmaizi pensionāru atpūtas istabā, kas atrodas  domes otrajā stāvā un 
aprīkota ar jaunām mēbelēm, bija ieradušās kultūras nama, muzeja un bibliotēkas 
vadītājas. Patiess prieks par šādu pagodinājumu. Tas ir kā apliecinājums sadarbībai, ka 
arī turpmāk pensionāri tiks aicināti darboties daţādos ar kultūru saistītos pasākumos. 
Februārī. Sakas saieta namā tikāmies ar Sarkanā Krusta Liepājas nodaļas vadītāju. Par 
nodaļas darbu dzirdējām gan plusus, gan mīnusus. 
Martā.  Ar Pāvilostas novada TIC  atbalstu savākti 343 paraksti par pensiju indeksāciju. 
No tiem ar Pāvilostas pensionāru padomes palīdzību  301 paraksts Pāvilostas novada 
TICā, 22 paraksti Rīvas bibliotēkā un 20 paraksti Ulmales bibliotēkā.  

LŪCIJA MATROZE 
  

SPORTA ZIĽAS 
JAUNS TRENAŢIERIS 

Pāvilostas trenaţieru zālē ir iegādāts jauns eliptiskais trenaţieris  CE 800. 
Trenaţieris paredzēts roku un kāju muskulatūras trenēšanai. Sīkāka informācija pie 
sporta organizatora Alda Barsukova, tālr. 29230995. 
FUTBOLS 

2013.gada Lejaskurzemes novadu čempionātā  telpu futbolā, kas risinājās 
februārī un martā, kopā piedalījās 14 komandas divās apakšgrupās. Pāvilostas 
komandas apakšgrupu rezultāti: 

Pāvilosta-Rokasbirze 3:5 
Pāvilosta-Grobiņa2  2:5 
Pāvilosta-Grobiņa1   1:8 
Pāvilosta-Bunka   6:3 
Pāvilosta-Priekule2   6:1 
Pāvilosta-Gavieze   13:0 
Pēc apakšgrupas izspēles Pāvilostas komanda ierindojās ceturtajā vietā, kas 

deva iespēju turpināt cīņu par 1-8 vietai. 
Spēļu rezultāti ar otrās apakšgrupas četrām labākām komandām: 
Pāvilosta-Vaiņode   0:3 
Pāvilosta-Priekule   4:7 
Pāvilosta-Dunalka   4:0 
Pāvilosta-Medze    1:5 
Turnīram noslēdzoties Pāvilostas telpu futbola komanda ierindojās 7.vietā. 

 
BASKETBOLS 

2013.gada Lejaskurzemes novadu čempionātā basketbolā  otrajā līgā piedalījās 
astoņas komandas. Spēles notika no janvāra līdz martam, izspēlējot divus pilnus apļus - 
 viena spēle mājās otra - izbraukumā. 

Pirmajā aplī Pāvilostas basketbola komanda piedzīvoja visus zaudējumus. 
Otrajā aplī tika izcīnīta viena uzvara. Jāpiebilst, ka Pāvilostas basketbola komandas 
pamatsastāvā pārsvarā  spēlē Pāvilostas vidusskolas un pamatskolas audzēkņi, pa reizei 
arī kāds no pieaugušajiem. Atliek cerēt, ka viņu uzvaras vēl ir priekšā. 
 
TENISS 

7. martā Durbē notika Liepājas rajona čempionāts galda tenisā skolēniem. 
C grupā 17 dalībnieku konkurencē par čempionu kļuva Kristers Cābelis, 4.vietu ieguva 
Jānis  Štokmanis. 

A grupā 8 dalībnieku konkurencē  4.vietu ieguva Ivo Jaunzems. Pārējie 
dalībnieki ieguva vērtīgu pieredzi turpmākajiem startiem. 
FUTBOLS 

4.aprīlī Cīravā noslēdzās 2013.gada  
kausa izcīņa telpu futbolā skolēniem. Kopā tika aizvadīti četri posmi, izspēlējot katrai 
komandai ar katru. Četru komandu konkurencē Pāvilostas komanda ar 10 izcīnītajiem 
punktiem ierindojās    3.vietā, aiz sevis atstājot Aizputes pagasta komandu. Mūsējos 
apsteidza Dzērves komanda,  2.vietā   Apriķu komanda.   

Pāvilostas komandā par labāko spēlētāju tika atzīts Arvis Barsukovs. 
ALDIS BARSUKOVS 
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Turpinājums no 11.lpp. 

Svētkos piedalīsies arī Pāvilostas novada bibliotēkas, tāpēc esiet saprotoši, jo 
Pāvilostas bibliotēka 26.aprīlī būs slēgta. 

 

  
 

 

MAIRITA VĪTOLA 

 

Vēl līdz aprīļa beigām bibliotēkā var apskatīt Pāvilostas mākslas skolas 
audzēkľu darbus. 

 



Koncerts „Lieldienas gaidot” 

 
            24.martā Pāvilostas pilsētas kultūras namā ar jautrām dziesmām un dejām pavasari un pūpolsvētdienu ieskandināja Pāvilostas 
pirmskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” dalībnieki un kultūras nama pašdarbības kolektīvi. Pasākumu vadīja „pūpolītes” – Marta Zamarīte 
un Alīna Viktorija Burmeistere, bet Lieldienu zaķu tēlos iejutās Kristers Kļaviņš un Aleksandrs Protopovičs. Paldies par audzēkņu priekšnesumu 
sagatavošanu pulciņu vadītājiem Daigai Cābelei, Eināram Vārsbergam, Maritai Hornai, skolotājām Aijai Gertsonei un Ligitai Eihvaldei. 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja SILVA VĀRSBERGA 
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Ielikt savā darbā vislabāko 

 
Sestdien, 6.aprīlī, Pāvilostas Mūzikas skolā notika  pedagoģes Daces Bērznieces divdesmit darba gadu jubilejas sarīkojums. 

Emocionāls, gaišs, vijoļu skaľām piestrāvots laika mirklis, kas klātesošajiem Daces kolēģiem, bijušajiem un esošajiem audzēkľ iem, radiem 
un draugiem  vēl ilgi paliks atmiľā. 

Pēc Liepājas mūzikas vidusskolas absolvēšanas Dace atnāca strādāt par vijoļspēles pedagoģi uz Pāvilostas Mūzikas skolu. Pirmo reizi 
mūţā iepazinās ar Pāvilostu, jo agrāk te nebija bijusi, iepatikās skola, satika te dzīves draugu Uldi, nodibināja ģimeni un palika. Un labi, ka tā. 
Pāvilosta un Mūzikas skolas audzēkņi var būt gandarīti, ka mums ir tāda skolotāja, kas nebaidās savus audzēkņus vest uz konkursiem, kuros gūti labi 
panākumi. Viņa pratusi skolas audzēkņus ieinteresēt un dibinājusi tautas mūzikas ansambli „ Jūrmaliņa”, kas savu varēšanu jau parādījis Latvijas 
mēroga konkursos un ar savu muzicēšanu kuplina pasākumus Pāvilostā.  

Nav saskaitīti visi audzēkņi, kuri 20 skolotājas Daces darba gados mēģinājuši apgūt vijoles spēli. Daudzi no tiem palikuši,  kā saka, 
pusmastā, bet diplomus kā vijolnieki saņēmuši 19 audzēkņi. Trīs no tiem  - Guna Rudzīte, Liene Volenberga un Kaija Zīvere  turpināja mācības 
Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolā, par ko skolotājai īpašs gandarījums.  

Aizkustinošs bija ikviens no skolotājas audzēkņu sagatavotajiem priekšnesumiem -  gan pašas jaunākās vijolnieces Gabriēlas Vagotiņas- 
Vagules, gan 2.klases skolnieces Alises Aleksandras Griškēvičas, gan Lindas Ansones, Aivijas Dimas, Terēzes Cābeles, Līgas Ķikutes priekšnesumi,  
taču vislielāko apbrīnu un prieku pasākuma dalībniekiem sagādāja trīs braši puiši – Mārtiņš Vērnieks, Kārlis Šēns un Matīss Eihvalds, kuri arī 
apguvuši vijoļspēli pie skolotājas Daces Bērznieces un vijoles atkal rokā paņēmuši pēc daudziem gadiem. Viņu izpildītais Valsis skanēja tā īpaši. 
Pasākumā muzicēja arī skolotājas pirmā audzēkne Guna Vagotiņa- Vagule (dz.Rudzīte).  

„Ko tu ieliksi savā dienas darbā, to tu ieliec savā dzīvē. Ieliec savā darbā katru dienu vislabāko, ko tu vari dot, un vislabākais nāks atpakaļ 
tev kā atalgojums. Šis ceļš un vienīgais šis ceļš ved uz pilnību, ved pie panākumiem”, tā domā un tā strādā pedagoģe Dace Bērzniece, kuru ar 
pavasarīgiem ziediem un pateicības vārdiem darba jubilejā sveica visi klātesošie sarīkojuma dalībnieki! 

MARITA HORNA 
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PIEMIĽAS BRĪDIS PĀVILOSTĀ 

 
25.martā Pāvilostā 100-gades parkā pie akmens Represēto  piemiľai  notika pasākums veltīts 

1949.gadā izsūtīto un represēto Latvijas iedzīvotāju atcerei. Ar īsām uzrunām klātesošos uzrunāja kultūras 
nama vadītāja Silva Vārsberga un Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Par apliecinājumu 
tam, ka šī diena vienmēr paliks tautas atmiņā, klātesošie pie akmens aizdedza piemiņas sveces un nolika ziedus.  

MARITA HORNA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dziesmu un XV Deju svētkiem.  Dziedot dziesmu, klātesošos pārņēma  emociju 
vilnis,  ko saņem ikkatrs svētku dalībnieks dziedot vai dejojot.   

    
„Svētku identitātes zīme – vainags – veidota tā, lai katrs dziedot varētu 

uzvīt savu svētku rotu, tādējādi jūtoties kā svētku sastāvdaļa. Vainagu veido 
septiņas latviešu tradicionālās zīmes, un katrai notij paredzēta sava zīme, 
piemēram, Dieva zīme – do, Māras zīme – re, Laimas zīme – mi. Spēlējot vai 
dziedot jebkuru melodiju, tehnoloģijas atpazīst skaņas un pārvērš tās noteiktās 
zīmju secībās, sakārtojot unikālā vainagā, kas ir neatņemams latviešu tradīciju 
un Līgo simbols, svētku rota, kas apzīmē sauli, gaismu, pilnību un noslēgtu 
ciklu.” 

Pāvilostas sieviešu kora dalībniece IRINA KURČANOVA 
Ar šo iedziedāto un izveidoto logo tiks izveidots karogs- Pāvilostas 

pilsētai. Svētdien, 30.jūnijā, visos pagastos, novados un pilsētās, kas piedalās 
svētkos, pacels svētku  karogus! Pacelšanas laiks – pēc svētkiem veltītā 
dievkalpojuma Rīgas Domā, tas ir  no 13:12 Latvijas austrumos līdz 13:40 
rietumos, brīdī, kad saule atrodas visaugstāk. Karogs tiks pacelts pie Pāvilostas 
novada pašvaldības. Tas tur atradīsies visu Dziesmu un Deju svētku laiku. 
Vakarā, kad atklās svētkus, TV tiešraidē un Svētku estrādē tiks demonstrētas 
fotogrāfijas no karoga pacelšanas vietām, arī no Pāvilostas. 

SILVA  VĀRSBERGA 
 
 
 

Pavasar’s ir klāt! 
 

5.aprīlī Pāvilostas PII „Dzintariľš” 5 – 6 gadīgie bērni devās 
uz Alsungu, lai piedalītos starpnovadu sadziedāšanās 
pasākumā „Pavasar’s ir klāt!” 

 

 
 Foto no PII "Dzintariņš" arhīva. 

             
Mazajos pavasara dziesmu svētkos uz sadziedāšanos 

Alsungas kultūras namā bija sapulcējušies 5 – 6 gadīgie bērni no 
Alsungas, Cīravas, Ēdoles, Pāvilostas un Vērgales pirmsskolas 
izglītības  iestādēm. Par omulīgu un draudzīgu atmosfēru šajā 
dienā rūpējās Alsungas baltais stārķis un bebrēns, kas pēc garās 
ziemas priecājās par pavasara tuvošanos un tik daudz 
dziedošajiem bērniem. 

Šo tradīciju pagājušajā pavasarī aizsāka Pāvilostas PII 
„Dzintariņš”. Pasākuma galvenie uzdevumi - rosināt bērnu interesi 
par dziedāšanu un radīt iespēju bērnu sadraudzībai starp novadu 
bērnudārziem. 
            Ceram, ka 2014. gadā tiksimies Cīravā, jo cīravniekiem 
tika laimīgā loze turpināt organizēt sadziedāšanās pasākumu. 

AIJA GERTSONE 
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Amatierteātris 
ciemojas 

6.aprīlī Pāvilostas 
amatierteātris piedalījās 
amatierteātru pasākumā 
"Pasmejies par sevi pats" 
Lieģu kultūras namā. Seši 
amatierteātri no Durbes, 
Kazdangas, Nīcas, Vecpils, 
Pāvilostas un Lieģiem izspēlēja 
humoristiskas ainiņas par laulāto 
attiecībām ģimenē un ārstu darba 
ikdienu. Atkal smēlāmies jaunas 
 idejas no kolēģiem, sevi 
parādījām un pavadījām jautras 
stundas domubiedru vidū. Video 
no pasākuma varat skatīt 
Pāvilostas novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv. 

Amatierteātra reţisore  
MARITA HORNA  

Pāvilostnieku "Skaľu 
vijums vainagā" 

3. aprīļa vakarā Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā Pāvilostas sieviešu kora, 
Pāvilostas vidējās paaudzes un jauniešu 
deju kolektīvu dalībnieki sparīgi iedziedāja J. 
Mediľa dziesmu „Jūra krāc, un vēji pūš” no 
kinofilmas „Zvejnieka dēls” , lai izveidotu 
savu identitātes zīmi XXV Vispārējo latviešu  

 

http://www.pavilosta.lv/
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KAS TAS IR – LATVIEŠU DANČI? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Protams, tie, kuri prata. Skumīgi, ka nemācām vairs saviem bērniem savas tautas dziesmas. Viņi gribētu dziedāt, bet nezina vārdus. Nē, “Kur 
tu teci, gailīti?” gan zina visi. Mājup braucot, visi bija pieklusuši. Un kā nu ne. Ne katrs spētu izturēt divarpus stundu garu deju maratonu, jo malā sēdēt 
vienkārši neļāva. 
              “Deju mēģinājumos tik ļoti nenogurstam”, sacīja jaunieši, “bet vienalga bija labi!” Tagad, kad paši esam izbaudījuši, kas tas ir – īsti latviskie 
danči un apguvuši vairākas dejas, plānojam danču vakaru rīkot arī Pāvilostā. Paldies domei par finansiālo atbalstu projekta “ Tēvu laipu  laipotāji” ideju 
realizācijā. 

Projekta  vadītāja MARITA HORNA 
  
 

gadā, jau sabrukusi, bet mūsu skola pirmo nopietno remontu 
piedzīvoja tikai šogad – pēc piecdesmit gadiem.   

Būvdarbu  laikā gāja visādi. Celtniecības darbus nācās 
pārtraukt, jo trūka vajadzīgo bloku. Tādi bija Ventspilī. Kā pie viņiem 
tikt? V.Vasiļčika brauca uz Rīgu pie toreizējā Centrālās Komitejas 
sekretāra Verro un lūdza šo jautājumu nokārtot. Viss izdevās. CK 
sekretārs  Ventspilij apsolīja jaunu bērnudārzu, ja viņi vajadzīgos 
blokus atdos Pāvilostai. Vietējā galdnieku darbnīcā izgatavoja skolai 
nepieciešamos skapjus un citas mēbeles. Paši darbinieki ar lielu 
entuziasmu iekārtoja klases un dekorēja gaiteņus. Vēlāk pie šī darba 
piesaistīja kādreizējos skolas absolventus E.Marhilēviču un 
A.Ausmani. Pie skolas pakava ierīkoja dobi, kurā iestādīja ap 800 
tulpju sīpolu.  Upes krastā ierīkoja izmēģinājumu lauciņu, ģeogrāfijas 
laukumu. Skolas apkārtni, kāda tā ir šodien, visu šo gadu laikā 
veidojuši paši skolas darbinieki un skolēni. Tāpat kā skolas vidi, tās 
sasniegumus konkursos un mācību olimpiādēs. Skolas pirmās 
direktores V.Vasiļčikas un toreizējo skolotāju iedibinātās tradīcijas – 
būt atbildīgiem par to, ko dara un darīt tā, lai paši būtu gandarīti par 
rezultātu – vēlāk pārņēma direktore Skaidrīte Grigorjeva  un tālāk 
nodeva tagadējai skolas direktorei Ainai Ansonei. Pāvilostas skolas 
latiņa vienmēr turēta augstu! 

Toreiz, pirms piecdesmit gadiem, kad vajadzēja izraudzīties 
pašu piemērotāko vietu skolai, V.Vasiļčika, A.Rudzājs un T.Vēsmiņš  
izvēlējās klajo vietu Sakas upes krastā, jo te pavērās iedvesmojošs un  
brīnišķīgs skats uz upes ieloku un tuvējo meţu.  Paldies, viņiem par to! 
Par vietu, par skolu, kas gaišas domas augšup ceļ… 

MARITA HORNA 
 

 

 

Uz Sakas upes stāvā krasta, 
Kur tā uz jūru viļņus veļ. 
Stāv mūsu skola neparastā 
Un gaišas domas augšup ceļ. /L.Tomilova/ 

 
Jaunās Pāvilostas astoņgadīgās skolas pirmais izlaidums – 1963.gads. Foto no 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja  arhīva. 
 

Šā gada 20.aprīlī Pāvilostas vidusskola gaidīs pie sevis ciemos savus 
kādreizējos skolēnus un skolotājus, lai atkal satiktos un atcerētos skolā 
pavadīto laiku un vienkārši pabūtu kopā. Skola pēc vērienīgā fasādes un 
iekštelpu remonta ir kā glīti, rūpīgi un moderni saposta dāma. Gatava sagaidīt 
savus kādreizējos teicamniekus, draiskuļus, slinķus, čaklīšus, centīgos,  
jautros, nopietnos un bezrūpīgos skolēnus.  

Šogad skolai būs jau piecdesmitais izlaidums, bet ap šo laiku pirms 
pusgadsimta eksāmeniem sāka  gatavoties  jaunās Pāvilostas astoņgadīgās 
skolas pirmā mācību gada  izlaiduma klases audzēkņi. Pirmie vienmēr ir īpaši, 
tāpēc vērts pieminēt katru no viņiem. 1963.gada 15.jūnijā- pirmais jaunās 
skolas izlaidums.  Skolu beidza Andersone Marcila, Ābola Velta, Bikše Mārīte, 
Deviņa Ausma, Done Viktorija, Ēceniece Diana, Lasis Arvīds, Lapinskis Egils, 
Mitkovs Juris, Norveţs Rūdolfs, Priedoliņa Melita, Siksna Sarmīte, Skudra 
Roberts, Šaukstele Dzintra, Zajacs Juris, Zitmanis Ilgvars. 

Svinot jubilejas, ierasts pakavēties vēsturē un atcerēties,  kā viss ir 
sācies.  Skolas pirmā direktore bija Vēra Vasiļčika. Pateicoties viņas enerģijai 
un spējai pārliecināt toreizējās varas pārstāvjus Rīgā, 1960.gadā tika saņemta 
atļauja un finansējums jaunas skolas būvniecībai, un tā paša gada 30.oktobrī 
sākās ēkas celtniecības darbi, ko vadīja inţenieris T.Vēsmiņš. Strādāja 
Aizputes remonkantora vīri un vietējā celtniecības brigāde Antona Rudzāja 
vadībā. Cēla  rūpīgi un atbildīgi. Durbes internātskola, kuru arī uzbūvēja 1962.  

 

Pāvilostas skolai – 50 
 

Vēlos pateikties visiem 
„Esmu laimīgs cilvēks, lai arī bagāta nekad neesmu 

bijusi. Bagātība ir mani bērni”, tā par sevi saka pāvilostniece 
Vēra Vasiļčika, kurai aprīlī ir skaista dzīves jubileja – 85. 
Pāvilostnieki vairākās paaudzēs viľu pazīst un atceras kā skolas 
direktori. No 1952.gada- vecajā skoliľā, bet jau no 1962.- 
1984.gadam – jaunajā skolā. Ilgus gadus viľa bijusi deputāte. 
1996.gada 1.aprīlī, kad Latvijā dibina Bāriľtiesas, kļūst par pirmo 
tās priekšsēdētāju Pāvilostā.  

Viena no viľas vecmāmiľām ir bijusi poļu muiţniece. 
Tas jauţams vien V.Vasiļčikas prasmē sevi cilvēkos iznest ar 
pašpārliecinātību, ne lepnumu un pārākumu. Pirms intervijas 
viľa vairākkārt atgādina: „Es gribu pateikt paldies visiem, ar 
kuriem esmu bijusi kopā”. Nolemju īpaši neizprašľāt un ļauju 
viľai stāstīt pašai. Dzīve ir gara un notikumiem bagāta…  

Turpinājums  16.lpp. 

 

              28.marta pievakarē kultūras nama jauniešu deju kolektīva 
un Mūzikas skolas tautas mūzikas ansambļa dalībnieki devās uz 
Ventspili, lai piedalītos domes atbalstītā projekta “Tēvu laipu 
laipotāji” plānotajās aktivitātēs. Apmeklējām Amatu māju un 
izdzīvojām 19.gadsimta skolas dzīvi. Viss notika pa īstam, un 
jauniešiem tas bija īpašs piedzīvojums. Skolotājai Līgai Reiterei pretī 
runāt neuzdrīkstējās neviens. Stundas laikā apguvām jaunas zināšanas 
ģeogrāfijā, matemātikā, dzīves gudrībās, kā arī glītrakstīšanas pamatus. 
Pēc tam kārtīgi izsvīdām, dejojot dančus. Slodze bija pamatīga. 
Apguvām daţādus deju soļus un pārtraukumos dziedājām tautas 
dziesmas. F
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Pāvilostas vidusskolas īsziľas 
1.martā  11., 12.klašu skolēni apmeklēja izstādi „Skola 3013”  Rīgā.   
7.martā 7.-12.klašu jaunieši tikās ar Liepājas mākslas skolas pārstāvjiem un 

ieguva informāciju par studiju virzieniem Liepājas mākslas arodvidusskolā un tika detalizēti 
iepazīstināti  ar  Liepājas mākslas vidusskolas profesionālās karjeras konkursu „RADI 
PATS” 2013, kas organizēts sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru. Konkursa mērķis- 
iepazīties ar radošas izglītības specifiku un parādīt, kā skolā iegūtās zināšanas atstāj 
ietekmi uz radošumu jebkurā darbībā- izglītībā, kultūrā, uzņēmējdarbībā. Konkursā 
iespējams piedalīties jebkuram jaunietim no vispārējās vidējās un pamatskolas izglītības 
iestādes. 

13.martā  Swedbank pārstāvji tikās ar 11. klases jauniešiem,  iepazīstinot  ar 
naudas uzkrāšanas  veidiem Latvijā,  ieguldījumiem, pensiju fondiem un fondu fondiem. 

14.martā Draudzības spēles Alsungā. Sadarbojoties Druvas, Alsungas, 
Pāvilostas vidusskolām, tika organizētas draudzības spēles basketbolā zēnu un  meiteņu 
komandām basketbolā un jauktajām komandām volejbolā. Uz tikšanos bija uzaicināta 
Alsungas vidusskolas vecāku padomes vadītāja, lai interesantā sarunā pārrunātu 
aktualitātes ar Pāvilostas vidusskolas vecāku padomes vadītāju Maritu Kurčanovu. Pēc 
sporta spēlēm visi devās izzināt  Alsungas pili un tās pagrabu noslēpumus. Pēc ekskursijas 
katra skola sevi prezentēja. Pāvilostas vidusskolu prezentēja skolēnu līdzpārvaldes 
meitenes -  Sabīne Sļesarenko, Egija Zundmane, Andra Lanka.  Tad sekoja sporta spēļu 
dalībnieku apbalvošana un  kliņģeru ēšana. Atlikušajā vakara daļā visi vienojās kopīgā dejas 
solī  diskotēkā. 

21.martā Pēc pirmās mācību stundas visi skolas skolēni pulcējās skolas aktu 
zālē, lai pieminētu 1949.gada 25.marta notikumus Latvijā. Ar vēsturiskiem faktiem par 
lielāko Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanas akciju uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju 
Savienības reģioniem ar slepeno nosaukumu „Banga” iepazīstināja 11.klases skolēni  

Turpinājums 17. lpp. 
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Skolas apkārtne kļuva pievilcīgāka.  Vēlāk uz Pāvilostu atnāca strādāt E. Losāne, 
V.Citskovska, V.Gabaliņa, A.Laugale, E.Vītols, Ī. un M. Kronbergi, A.Ansone, H. un Sk. 
Grigorjevi, A.Niedra, G.Cubaha, E.Kristapsone, L.Ģēģere u.c. Ļoti labi varējām sastrādāties 
ar L.Ādamsoni, kura bija mācību pārzine. Man darbā ļoti palīdzēja skolēnu vecāki, īpaši 
I.Belika, V.Vagulāne, V.Vītola, A.Ozola. Skolai veicās arī ar tehniskajiem darbiniekiem, kuri, 
atnākuši strādāt, godprātīgā darbā pavadīja te  ilgus gadus. Vecajā skoliņā tādi bija 
A.Endole, virtuves saimniece P.Valdmane, kura dienās, kad biju izbraukusi, mani mājās 
sagaidīja ar siltām pusdienām un izkurinātu krāsni. Vēl tagad, kad eju uz kapiem, arī viņai 
nolieku ziedus. Jaunajā skolā tādi bija saimnieks A.Rozenbergs, M.Rozenberga, Jēkabsone, 
Liņķīte, A.Zvaigzne, Dz.Zingnika, V.Pavlova, E.Vilnīte, V.Pētermane. Gribētos jau visus 
pieminēt, bet kādu varbūt esmu piemirsusi. Vēlos pateikties visiem, kas ar mani kopā 
strādājuši. Tik daudz labu cilvēku savā ceļā esmu satikusi. 

Vislielākā pateicība maniem gādīgajiem, sirsnīgajiem vecākiem. 1955.gadā viņi 
pārcēlās uz dzīvi Pāvilostā. Tēvs ar zirdziņu apstrādāja zemi un izaudzēja saknes arī skolas 
virtuvei, mana mammīte pieskatīja manu dēliņu Aigaru, kamēr biju sesijā Rīgā. Neklātienē 
esmu beigusi Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti. Ar mammu bijām ļoti 
tuvas. Kad viņa nomira, vienā naktī kļuvu sirma. Mans tēvs uzskatīja, ka cilvēkam vienkārši 
jādzīvo godīga dzīve un nav jāiet nekādās partijās, bet man dzīvē sanāca citādi. 1953.gadā 
mani nostādīja situācijā – vai nu ej prom no darba, vai stājies partijā un turpini strādāt. Man 
darbs patika, un citas iespējas nebija, kā piekrist. Skolā izveidojām savu partijas 
organizāciju, kuras paspārnē risinājām savus skolas jautājumus.  

Man bija labs vīrs. Ar Antonu iepazinos 1948.gada 28.martā. Kad viņš 1952.gadā 
atbrauca atvaļinājumā no Murmanskas, kur dienēja armijā, apprecējāmies. Tas bija 
6.novembrī. Viņš man darbā daudz līdzējis – atgādāt apkurei vajadzīgās akmeņogles no 
Rīvas stacijas, ieţogot skolas dārzu, ierīkot satiksmes laukumu pie skolas un citas 
praktiskas lietas. Kopā izaudzinājām divus labus bērnus – dēlu Aigaru un meitu Vitu, kuri 
tagad par mani tik ļoti gādā un rūpējas. Mans vīrs jau ilgus gadus atdusas Pāvilostas 
kapsētā. Vientuļa neesmu, jo man ir arī četri ļoti labi mazbērni un četri mazmazbērni – 
Emīlija, dvīņi Evelīna un Vilis un pats jaunākais Marsels. Viņi man pazvana vai ik dienas – 
„Omīt, tu turies, kaut mūsu dēļ turies!” 

Uz darbu vienmēr gāju ar prieku. Parasti naktīs izdomāju, ko jaunu vajadzētu 
skolā ieviest, un tad meklēju risinājumus. Biju prasīga, varbūt ne vienmēr to pieņēma. 
Domei saku paldies, ka skola tagad ir tik skaisti atremontēta. Tikai ţēl, ka audzēkņu skaits 
samazinās. Kad 1991.gadā gāju pensijā, skolā bija 340 audzēkņi (tagad -144, M.H.) 

Paldies saku Dievam, ka varu vēl strādāt, lasīt. Lasu ļoti daudz. Visu laiku daudz 
adīju, nu jau veselība vairs neļauj, bet atturēt no darba dārzā gan mani ir grūti. Stādu 
audzēšana un dārzs ir mana sirdslieta. Esmu jau uzrakstījusi īsas atmiņas par skolu, bet 
gribētos šo darbu turpināt.” 

Labu veselību un ilgus gadus vēlot,  
bijusī audzēkne MARITA HORNA 

 
 

Turpinājums no 15.lpp. 

 
1967.g.izlaidums.  

Foto no Pāvilostas novadpētniecības muzeja arhīva. 
 

„Piedzimu un uzaugu labā un saticīgā katoļu 
ģimenē. Vecāki Jūlijs un Emīlija Losāni bija sirsnīgi cilvēki, 
draudzīgi dzīvojām. No trim bērniem esmu vecākā, brālis 
Jānis ir piecus gadus jaunāks, ar Viktoru man ir 11 gadu 
starpība. Mani vecāki bija latgalieši no Bukmuiţas 
pagasta, kas ģimenei mājvietu atrada Kurzemē. Dzīvojām 
Zvārdes pagastā. Tur Kertliņu skolā mācījos līdz 3.klasei, 
tad 1939.gadā pārcēlāmies uz baltvācieša atstātām 
mājām „Nēlēpji”, Turlavas pagastā. 1943.gadā pabeidzu 
Laidu pamatskolu ar tiesībām iestāties vidusskolā. Esmu 
pateicīga vecākiem, kuri atrada laiku un iespējas mani 
sūtīt Kuldīgas vidusskolā. Gribēju tālāk studēt medicīnu 
Rīgā, bet ar māti notika negadījums, kas izmainīja arī 
manus nodomus. 1949.gadā atbraucu uz Liepāju un 
iestājos viengadīgajā Pedagoģiskajā skolā. Kad to 
pabeidzu mani norīkoja darbā uz Gudeniekiem. Atceros, 
kā brālis Jānis mani ar zirdziņu un iedzīvi – gultu, galdu, 2 
krēsliem 1950.gada 29.augustā aizveda uz Gudeniekiem. 
31.augustā bija jāsāk strādāt. Jaunie kolēģi deva 
padomus. Ko būtu iespējusi, ja man apkārt nebūtu labi 
cilvēki.  Darbs sāka veikties, un panākumi rajona mērogā 
bija labi. Pēc pusotra gada mani nozīmēja darbā Alsungas 
komjaunatnes komitejā par sekretāri. Skolā nebiju  ne 
pioniere, ne komjauniete, tagad nācās iestāties 
organizācijā. Bija jāuzrauga daţādi darbi kolhozos, 
jāpārliecina cilvēki parakstīt obligācijas. Man šis darbs 
nepatika.  

Tad uzzināju, ka Pāvilostas skolā ir vajadzīga direktore. 
Atbraucu- skola bija nepievilcīga, pagalma pusē logi izsisti, 
šaubījos. Man teica, ja neiesi uz turieni, te Alsungā sapūsi. 
1952.gada  10.augustā zvejnieku kolhoza šoferis Mārtiņš 
Girgensons bija atvedis zivis uz Alsungu un atceļā 
atvizināja mani ar visu iedzīvi uz Pāvilostu. Te satiku 
brīnišķīgus cilvēkus – skolotājus - E.Blūmani, ar ko kopā 
mācījos Laidos, R.Lukšēvicu, ar ko kopā beidzām 
Pedagoģisko skolu, H. un G.Tarzierus, Z.Dārziņu, 
nopietno mācību pārzini Bergu, Kaņepu. Kopā saposām 
skolu, pielikām marles aizkarus, klases palika mājīgākas, 
smilšainajā laukumā skolas priekšā ierīkojām gājēju 
celiņus uz pārējām trijām skolas ēkām, stādījām kokus, 
noņēmām pie skolas uzstādīto sarkano tribīni un pārcēlām 
tirgus laukumu un govju pulcēšanās vietu (Pāvilostnieki 
rītos vienkopus sadzina ap 50 govīm, kuras gans dzina uz 
ganībām Sakas upes pretējā krastā un vakaros govju 

saimnieki tās turpat sagaidīja. M.H.). 

http://www.delfi.lv/temas/padomju-savieniba
http://www.delfi.lv/temas/padomju-savieniba
http://www.delfi.lv/temas/padomju-savieniba
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Dziedošo absolventu koncerts 

 
2012./ 2013. m. g. ir skolas jubilejas gads. 20. aprīlī kā jau ik 

piecgadi, notiks skolas salidojums un jubilejas svētki. 
9. martā kultūras namā notika Pāvilostas vidusskolas salidojuma 

ieskaņas koncerts ar dziedošajiem absolventiem, ko organizēja Pāvilostas 
vidusskola sadarbībā ar kultūras namu. Pavisam koncertā piedalījās 54 
dalībnieki. Pasākumu vadīja – Silva Vārsberga un Andra Koha (Pāvilostas 
skolu pabeidza  80./81.m.g.). 

Koncerts iesākās ar 1. – 4. klases kora uzstāšanos, jo ļoti daudziem 
skolā koris asociējās ar vārdu – „bastošana”.  Savu dziedātprasmi atcerējās arī 
pasākuma vadītājas, kad viņas vēl mācījās skolā. Daudzus gadus mūsu skola 
piedalījās televīzijas konkursā „Ko tu proti?” Arī tālajā 1968. gadā skolniece Inta 
Grīnberga  izcīnīja 2. vietu ar dziesmu „Sēņotāji”. Šajā vakarā arī viņa uzstājās 
ar šo dziesmu, bet  jau kā skolotāja Inta Vīgante. Humoristisku priekšnesumu 
ar šova elementiem bija sagatavojuši tagadējie skolas skolotāji un darbinieki, 
kuri absolvējuši šo skolu.Šajos 50 gados ir strādājuši vairāki mūzikas skolotāji: 
Aivars Sālavs, Ligita Potaša (Trankele), Īrisa Kronberga (Gēbele), Dagmāra 
Čirkše, Ārija Vītola (Griezīte), Rūta Moţenova (Miķelsone), Dzintra Arāja 
(Kanča). 

Liels paldies jāsaka visiem dalībniekiem: Eināram Vārsbergam, 
Sintijai Freidenfeldei – Vītoliņai, Sintijai Spriņģei, Ģirtam Vagotiņam Vagulim, 
Ilmāram Šnorem, Intai Vinklerei, Uldim Tūtānam, Pīteram Pētermanim, Artūram 
Kangīzeram, Jānim Kalniņam, Egijai Rogai, Elīnai Citskovskai, Artim Arājam, 
Aināram Dūdiņam. Īpašs paldies grupai „Piemare” - Dainim Vinkleram, Vilnim 
Hornam, Vasilijam Lazukinam, Mārim Vinkleram, vakara vadītājām Silvai un 
Andrai, kā arī koncerta apskaņotājam Ivaram un datorpārzinējam Tinro. Pēc 
koncerta visi dalībnieki un viesi ļāvās raitam deju solim kopā ar grupu 
„Piemare”. 

Tiksimies visi 20. aprīlī Pāvilostas skolas absolventu salidojumā! 
Pāvilostas vidusskolas mūzikas skolotāja DACE BUNKA 

 
 Vecvecāku rīts grupiľā „Taurenītis” 
Vecmāmiņ, vecmāmiņ, rūpju tev daudz, 
Vienmēr kāds tevi meklē un sauc. 
Vecmāmiņ, izvāri gardumu mums, 
Vectētiņ, pastāsti pasaku mums! 

Kā katru gadu, nu jau septīto gadu bērni ar nepacietību gaidīja 
savus mīļos vecvecākus ciemos pie sevis bērnudārzā, kuri ar prieku 
noskatījās ikvienu priekšnesumu, ko sniedza mazie taurenīši, viľu 
mazbērniľi. Attiecības, kādas valda starp vecvecākiem un mazbērniem 
vienmēr ir īpašas. Čakli darbojās mazās rociņas, gatavojot ielūgumus un 
dāvaniņas vecvecākiem. Ar prieku mācījāmies tautasdziesmas, rotaļas, 
dziesmiņas, ar ko iepriecināt savus mīļos. Mīļš paldies mūzikas skolotājai Aijai. 
Kopā ar vecvecākiem gājām rotaļās, dziedājām latviešu tautasdziesmas, 
dzērām tēju, našķojāmies ar cepumiem, ţāvētiem ābolīšiem. Paldies 
vecvecākiem par apciemojumu, ka viņi atrada laiku, lai atbrauktu, atnāktu pie 
mums ciemos, paldies par izteiktiem siltiem, labiem vārdiem. Gaidīsim mīļās 
vecmāmiņas un mīļos vectētiņus arī nākamo gadu ciemos. 

Mīļš un sirsnīgs paldies mūsu vecvecākiem, moţu garu, labu 
veselību un prieku novēlam arī turpmāk. 
  Kā dziju kamols mūţs ir saritināts, 
  Kur dzīpari visdaţādākie mirdz. 
  Ja spētu kāds tos atkal atritināt, 
  Tad vidū būtu vecmāmuļas sirds. 

Ar cieņu, „Taurenīšu” gr.skolotāja RITA PENCE 
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Pāvilostas vidusskolas  
olimpiāžu rezultāti 

Tuvojas noslēgumam mācību olimpiāţu laiks, šogad  no 
Pāvilostas vidusskolas 18starpnovadu olimpiādēs piedalījās 57 
skolēni, no tiem godalgotas vietas ieguva 22 skolēni: 
Marta Zamarīte - 1.vieta matemātikas olimpiādē, 3.vieta latviešu 
valodas olimpiādē 3.un 4.klasei, 3.vieta starpnovadu vizuālās māksla 
olimpiādē. 
Sanija Bērziņa - 3.vieta matemātikas olimpiādē 3.un 4.klasei. 
Elizabete Kiričenko - 1.vieta kombinētā olimpiādē 1.un 2.klasei. 
Krista Ziemele - 3.pakāpes diploms Kurzemes novadu skatuves 
runas konkursā, 1.vieta Pāvilostas novada skatuves runas konkursā. 
Laura Stirna - 3.vieta Aizputes novada atklātās 8.-9.kl. krievu 
valodas olimpiādē, atzinība bioloģijas starpnovadu olimpiādē. 
Kitija Valdmane - atzinība Aizputes novada atklātās 8.-9.kl. krievu 
valodas olimpiādē. 
Markuss Lazukins - atzinība starpnovadu 2.klases dabaszinības 
olimpiādē, 2.vieta starpnovadu vizuālās māksla olimpiādē. 
Anda Uzare - 1.vieta starpnovadu vizuālās māksla olimpiādē, 1.vieta 
starpnovadu vēstures olimpiādē 12.klasei, izvirzīta uz Valsts olimpiādi. 
Una Sekača - 2.vieta starpnovadu vizuālās māksla olimpiādē. 
Itija Ozoliņa - 2.vieta starpnovadu vizuālās māksla olimpiādē, 
atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē. 
Ilze Ieva Vilne - 1.vieta starpnovadu 11.-12.kl. latviešu valodas 
olimpiādē, izvirzīta uz Valsts olimpiādi. 
Mihaēls Doroņins - atzinība starpnovadu 5.-8.kl. matemātikas 
olimpiādē. 
Anna Elīza Šēna - atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē. 
Kārlis Vītols – atzinība starpnovadu ekonomikas olimpiādē. 
Ilze Ieva Vilne – atzinība starpnovadu ekonomikas olimpiādē, 3.vieta 
starpnovadu vēstures olimpiādē 12.klasei. 
Kristaps Ansons - atzinība starpnovadu ekonomikas olimpiādē, 
atzinība starpnovadu fizikas olimpiādē. 
Anta Podziņa - 2.vieta starpnovadu ekonomikas olimpiādē, izvirzīta 
uz Valsts olimpiādi. 
Kristaps Klaks – atzinība starpnovadu fizikas olimpiādē. 
Kārlis Vītols - 2.vieta starpnovadu fizikas olimpiādē. 

Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu 
sagatavošanā olimpiādēm un Pāvilostas novada domei par atbalstu 
nodrošināšanā ar transportu. Paldies visiem olimpiāţu dalībniekiem 
par skolas goda aizstāvēšanu, un nav ko noskumt, ja kādam šoreiz arī 
neizdevās iegūt godalgotu vietu, tomēr ir iegūta vērtīga pieredze. 

    Direktores vietniece izglītības jomā- A.JAKOVĻEVA 
 

Turpinājums no16.lpp.  

Egija Zundmane un Edgars Eduards Kristapsons. Īpaši atzīmējot, ka 
izsūtīto vidū bija 85 Ulmales pagasta, 125 Sakas pagasta (tanī skaitā 
30 Pāvilostas) iedzīvotāji (ziņas no grāmatas „Aizvestie 1949.g.25. 
marts”). Noslēgumā ar klusuma brīdi pieminējām deportācijas un 
komunistiskā genocīda upurus. Vēsturisko materiālu palīdzēja 
sagatavot vēstures skolotāja Ārija Paipa. 

Aizejot brīvlaikā, vēlreiz tika atgādināts par satiksmes noteikumu 
ievērošanu, ugunsdrošību un drošību uz ledus. 

MARITA ROLMANE 
Sporta ziľas 

Lejaskurzemes novadu spēļu sacensības volejbolā A 
grupas zēniem 5.martā. 1.vieta - Aizputes vidusskola, 2.vieta – 
Pāvilostas vidusskola,3.vieta - Grobiņas ģimnāzija. 

Lejaskurzemes novadu spēļu sacensības volejbolā 
Pāvilostā B grupas zēniem 11.martā. 1.vieta - Aizputes vidusskola, 
2.vieta – Aizputes vidusskola, 3.vieta – Durbes vidusskola. 

ZINTIS VĪGULIS 
19.martā Lejaskurzemes novadu spēļu sacensības 

volejbolā Grobiņā Pāvilostas vidusskolas B grupas meiteņu komanda 
pamatskolas  grupā ieguva 2.vietu. 

SOLVEIGA ANSONE 
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līdzfinansējumu (objekta vizualizāciju skat. attēlā). 
Ja LAD lēmums būs pozitīvs un neviens neliks “sprunguļus ritenī,” 

pāvilostnieki jau nākamgad varēs lepoties ar vienu no mūsdienīgākajām mazo 
zvejnieku ostas infrastruktūrām Baltijas jūras piekrastē un tūristi brauks uz 
šejieni ne vien to apskatīt, bet arī iegādāties vietējās jūras veltes. 

Tuvākajā nākotnē Pāvilostas ostā būs arī motorlaivu un zvejas laivu 
raţotnes, kā arī buru laivu un zvejas kuģu apkopes parks - atbilstoši ostas 
attīstības koncepcijai un pagājušajā gadā izstrādātajam ostas ģenerālplāna 
risinājumam, upes otrā krastā (bijušajā kravas piestātnes teritorijā) šobrīd aktīvi 
norisinās darbi pie laivu būves un servisa parka izveides sadarbībā ar SIA 
“BoatPark Pāvilosta,” “EdVic design” un “Kurzemes laivu būvi,” ar kuriem 2012. 
gadā ir noslēgti atbilstoši zemes nomas līgumi. Šobrīd ir piesaistīti visi plānotie 
finanšu līdzekļi, saņemti arhitektūras plānošanas uzdevumi, veikta zemes robeţu 
uzmērīšana, topogrāfiskā apsekošana un gruntsgabala ģeoloģiskā izpēte. 
Pašlaik norisinās darbs pie tehnisko projektu izstrādes piestātnei, rampai un 
raţošanas ēkām. Ja neievilksies projekta saskaņošana, iespējams, jau rudenī 
tiks uzsākti būvdarbi, un nākamgad Pāvilostā atkal tiks būvētas un remontētas 
zvejas, buru un motorlaivas.  

Pāvilostas ostas sāpīgākais jautājums ir ostas akvatorija dziļuma 
uzturēšana.  Pagājušā gada rudenī neparedzēti strauji izveidojušos smilšu 
sanesumu dēļ kritiski samazinājās kuģu ceļa dziļums ostas vārtos, kā rezultātā ir 
apdraudēta kuģošanas drošība vidējā izmēra (“Baltikas” tipa) zvejas traleriem. 
Ironiski, ka Pāvilostas osta savā laikā savu zemessūcēju ir pārdevusi Mērsraga 
ostai kā nevajadzīgu, taču šobrīd lētākā ārkārtas padziļināšana, lai nodrošinātu 
minimālo dziļumu kuģu ceļā, maksā ap Ls 15000 (nepieciešamā ostas akvatorija 
padziļināšana līdz optimālajam dziļumam maksātu ap Ls 50000).   

Lai arī ostas pārvaldes budţetā šobrīd nav ne tam nepieciešamo 
finanšu līdzekļu, ne arī tās rīcībā ir tehnika padziļināšanas darbu veikšanai, 
sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību tika operatīvi atrasts finansējums 
ostas ārkārtas padziļināšanas darbiem, veikti dziļumu mērījumi, atrasts darbu  
izpildītājs, mobilizēta tehnika un saņemtas visas  nepieciešamās atļaujas un 
saskaņojumi – Valsts Vides dienesta tehniskie noteikumi, LR Vides ministrijas 
ekspertīze par  zivsaimniecibas resursiem nodarīto kaitējumu, Latvijas Jūras 
administrācijas veiktie aprēķini par izņemamās grunts apjomu, kā arī apstiprināti 
padziļināšanas darbu un grunts izvietošanas plāni. Diemţēl, slikto laika apstākļu 
dēļ darbi vēl joprojām nav pabeigti, jo padziļināšanas tehnika nevar strādāt stiprā 
vējā un gaisa temperatūrā, kas zemāka par 0 grādiem. Par trīsreiz lielāku 
summu var noīrēt tehniku, kas var strādāt arī šādos apstākļos, taču, iespējams, 
šādu rocību mēs varēsim atļauties tikai tad, kad Pāvilostā darbosies zivju 
pārstrādes rūpnīca un vēl kāds kopīgās labklājības ienākuma avots...  
Šogad Latvijā ir aukstākais pavasaris pēdējo 50 gadu laikā – padziļināšanas 
darbi tika uzsākti vairākas reizes, taču tehnika lūza, cauruļvadi aizsala un darbi 
bija jāpārtrauc, bet tie tiks nekavējoties atsākti, līdzko iestāsies piemērotāki laika 
apstākļi. 

Lai šādas situācijas neatkārtotos nākotnē, šobrīd tiek meklēti risinājumi 
un līdzfinansējuma modeļi pašiem savas padziļināšanas tehnikas iegādei un 
uzturēšanai. Cerams, ka nākamais deputātu sasaukums uzņemsies atbildību par 
finansiālu atbalstu tehnikas iegādei, jo, lai arī ostas dziļuma uzturēšana nav lēts 
prieks, mēs nedrīkstam aizmirst, ka “bez ostas nav  Pāvilostas.” 

Capt. RONALDS GRIŠKĒVIČS  
Pāvilostas ostas pārvaldnieks 

 

KAS NOTIEK PĀVILOSTAS OSTĀ? 
 

 

Šogad ostas ziemas periods ir bijis gana raţīgs. 
Sadarbībā ar privātuzľēmējiem un Eiropas finanšu fondiem 
ir izstrādāti un apstiprināti vairāki perspektīvi projekti ostas 
attīstībai un neizmantoto teritoriju lietderīgai apguvei.  

Šī gada sākumā sadarbībā ar Pāvilostas novada 
pašvaldību, Pāvilostas zvejniekiem un hidrobūvju projektētāju 
uzņēmumu “Borealis” ir izstrādāts arhitektoniski un funkcionāli 
augstvērtīgs zivju tirgus projekts, ko ar lielu entuziasmu atbalsta 
arī viens no Latvijas vadošajiem ostu arhitektiem Egons Bērziņš, 
kurš ir ne tikai Tehniskās Universitātes mācībspēks, bet arī sens 
Pāvilostas fans. Šobrīd būvvaldē ir apstiprināts tehniskais 
projekts piestātnei ar tirgus laukumu, saldētavu, noliktavu, 
tirdzniecības telpām un zvejas kuģu izcelšanas laukumu. Projekts 
ir iesniegts LAD, lai saņemtu būvniecībai nepieciešamo 

 

Ostas valdes sēde    
2013. gada 5.aprīlī notika Pāvilostas ostas valdes 

sēde Nr.1.  
Sēdē piedalījās Pāvilostas ostas valdes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons un valdes locekļi - Pāvilostas novada domes 
pārstāvis Gatis Štokmanis, Satiksmes ministrijas pārstāve Liene 
Priedīte - Kancēviča,  Zemkopības ministrijas pārstāve Inese 
Miķelsone, Ekonomikas ministrijas pārstāve Arta Krūze, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ingrīda 
Sotņikova, uzņēmēju pārstāvis, SIA „ZEJA „Rietumu Krasts” 
pārstāvis Ernests Blaţevičs, Piekrastes zvejnieku pārstāvis Juris 
Blaubārdis, Pāvilostas ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs. 
Darba kārtībā 4 jautājumi. 

1. Ziľojums par ostas darbību 2013.gada janvārī –martā. 
Pieņēma zināšanai ostas pārvaldnieka R.Griškēviča atskaiti 

un uzdeva ostas pārvaldniekam uz nākamo ostas valdes sēdi 
iesniegt informāciju par esošiem nomas līgumiem un nomas 
maksas iekasēšanu (līgumi, termiņi, maksas apmēri), izstrādāt 
zemes nomas kārtību/ kritēriju projektu un sagatavot 
piedāvājumu ostas maksas pakalpojumiem. 

Tā kā ir doma pirkt jaunu zemes sūcēju, kas varētu maksāt 
Ls 30 000,00 (bāzes cena), tad uzdeva pārvaldniekam 10 dienu 
laikā iesniegt  informāciju par zemes sūcēja piedāvājumu, t.sk., 
tehniskos atzinumus par piemērotību mūsu apstākļiem un pilnu 
tehnisko situāciju.  

2. Pāvilostas ostas pārvaldes 2012. gada budţeta 
izpilde (ar grozījumiem) 
Sēdē konstatēja, ka veikti maksājumi no ostas 

budţeta, neveicot grozījumus. Uzdeva ostas pārvaldniekam 
nodrošināt savlaicīgu grozījumu veikšanu. 

Apstiprināja Pāvilostas ostas pārvaldes 2012. gada 
budţeta grozījumus.Apstiprināja Pāvilostas ostas pārvaldes 
2012. gada finanšu pārskatu un uz nākamo sēdi uzdeva ostas 
pārvaldniekam sagatavot vadības ziņojumu. 

3. Pāvilostas ostas pārvaldes 2013. gada budţeta 
projekts 
Apstiprināja Pāvilostas ostas pārvaldes 2013. gada 

budţetu, kura ienākumu daļa plānota lielāka kā pagājušajā 
gadā, jo noslēgti jauni nomas līgumi ar firmām, kas gatavas 
izvērst savu darbību ostas teritorijā. Satiksmes ministrijas 
pārstāve A.Krūze atteicās no atalgojuma, ko saņem valdes 
locekļi par darbu ostas valdē.  

4. Citi jautājumi 
U.Kristapsons informēja par secinājumiem pēc 

tikšanās Satiksmes ministrijā. Ministrijai mazās ostas nevajag, jo 
tur nav kravu apgrozījuma un tranzīta. Interesi izrādījis  LAD, bet 
tikai maziem projektiem. Vienīgi VARAM piekrastes programma 
varētu būt mums saistoša. 

Informāciju apkopoja MARITA HORNA 
 
 



 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Atvari elektrības 
apgaismojuma stāvokli 

Veicot dzīvojamās mājas „Atvari” apskati, saistībā ar iespējamo 
nelegālo elektrības pieslēgumu komunālam elektrotīklam, ļaunprātības netika 
atklātas. Pārbaudes tika veiktas vairākas un daţādos laikos. Apkopojot 
pārbauţu rezultātus kopā ar elektriķi secinājām,  ka paši īrnieki nav sekojuši 
līdz koplietošanas telpu elektrības apgaismojuma nevajadzīgam elektrības  
patēriņam janvāra mēnesī. Tika atrastas vietas, kur būtu iespēja pieslēgties, 
bet pārbauţu laikā pieslēgumi nebija un nekas neliecināja, ka tur tādu ir bijis.  

24 pagrabi, caurstaigājams pagrabs, tehniskais koridors, 
siltummezgls. Apgaismojuma lampiņu skaits ir liels - katrā pagrabā,  koridoros, 
tehniskajās telpās. Daudzas apgaismojuma lampas ir saslēgtas paralēlā 
slēgumā. Ja saprātīgi seko līdzi un izslēdz pagraba apgaismojumus, tad 
elektrības patēriņš ir normas robeţās. Februāra mēnesī elektrības patēriņš  
koplietošanas telpās ir atbilstošs reālam patēriņam. Tas nozīmē, ka paši mājas 
iedzīvotāji seko līdzi lai tiktu izslēgtas visas pagraba apgaismojuma ierīces. 
Paralēli mēs esam atslēguši nevajadzīgās apgaismojuma spuldzes un pēc 
iespējas  pasekosim līdzi mājas pagrabu elektroinstalācijas izmantošanas 
vajadzībām. 

Ja mājas iedzīvotāji izlems, ka mājas finansu uzkrājums ir jāizlieto 
jaunas elektroinstalācijas uzstādīšanai, tad šis jautājums tiktu atrisināts 100 
procentīgi. Jaunas elektroinstalācijas uzstādīšanas izmaksas ir liels finansu 
ieguldījums dzīvojamā mājas attīstībā.   

Domāju, ka šobrīd pietiks ar to, ka mājas iedzīvotāji sāks izturēties, 
kā mājas saimnieki un pasekos, lai kaimiņš neizmanto elektroierīces no 
koplietošanas elektrības un aizejot izslēdz gaismu.  

Atvaru mājas iedzīvotājiem būtu jāvienojas par mājas vecākā 
ievēlēšanu, kas papildus būtu atbildīgais par siltuma reţīma uzturēšanu. Mājas 
iedzīvotājiem ir daudz jautājumi, kas jārisina viņiem pašiem. Piemēram, kaķi 
pagrabos, tīrība koridoros u.t.t.  

SIA Vērgales komunālās saimniecības valdes loceklis   I.LAPIĽŠ 

 

Vērgales kultūras namā  

humora šovs 

 -Kāds sods draud par divsievību?  –Divas sievasmātes. 
 Parādīt sevi, paskatīties uz citiem, pasmieties par visu, 

vai vienkārši pavērot no malas varēsi, ja 30. aprīlī plkst. 
19.00 atnāksi Vērgales kultūras namā uz 

humora šovu ,,Ar smaidu pa dzīvi”. Pasākumu vada pagājušā 
gada laureātu komanda ,,Vietējās delikateses‟‟(vecāku komanda). 
Atgādinājums, ja esam piemirsuši. Piedalās komanda 3-5 
cilvēki (noformējums, nosaukums, devīze un mājās sagatavota 
smejlapa). Komandā iesaistīsies izcilas personības jautrības 
noturēšanai (būs izloze). Visu vēros labestīga, uzpērkama ţūrija. 
Skatītāji aicināti veidot atbalsta grupu ar labu garastāvokli, jaukiem 
smiekliem,  skaļiem aplausiem un aktīvu līdzdarbošanos, par ko 
varēsiet iegūt izcilas balvas.  Pēc 1.daļas sekos 2.daļa ar šādiem 
punktiem: 1. Iekārtošanās pie galdiņiem ar groziņiem. 2. Enerģijas 
uzņemšana un tā  lietderīga izmantošana deju laikā līdz plkst.3.00, 
ko nodrošina un par ko ir atbildīgi muzikanti no vēju pilsētas 
Liepājas- muzikālā apvienība ,,Abi Divi‟‟- solists Raivis Bruţis un 
grupas „Tumsa” taustiņnieks Aigars Šmits. 

Nu, protams, cik maksā? Ja nāksi tikai uz pirmo daļu, 
tad būs jāšķiras no Ls 1 vai 50 santīmiem skolas bērniem 
(dalībniekiem ieeja brīva). Otrās daļas apmeklējums – Ls 2,50 
(dalībniekiem- lats). Komandas pieteikt līdz 26.aprīlim.  

Gribi dzīvot ilgāk? Tad Tev ir jāatnāk, jo smiekli pagarina 
cilvēka mūţu. Uz tikšanos pavisam nopietni ielūdz Velga 
 
 

Komēdija ,,Mēs un mūsu sieva’’ 

Kad? Kur?  - 20.aprīlī,  plkst.14.00 Vērgales 
kultūras namā. 

      Būsim jau piemirsuši, kā garšoja ragu zupa, bet 
drīzumā uz skatuves smarţos pēc ceptām kotletēm. Vēl jau ir 
brītiņš laika pirms lieliem zemes darbiem. Būsim piedalījušies 
talkās, tāpēc mūsu draugi - Rīgas aktieri ar Aīdu Ozoliņu 
priekšgalā, būs patiesi priecīgi, ja sestdien, 20.aprīlī,  atnāksiet, 
atbrauksiet uz Vērgales kultūras namu, lai divu stundu garumā  
vienkārši atpūstos.  

       Kas notiek tad, ja sievai ir vīrs, otrs vīrs, bērns un 
vēl mīļākais? Kad viss ir sagriezts ar kājām gaisā? Un ja vēl vīrs to 
uzzina? Vai vīrieši rīkojas, kā vīriem pienākas? Vai arī tomēr viņi 
mēģina neredzēt redzamo? Kolumba  cienīgi atklājumi, kaislību 
ugunis, dzīvi miroņi, neiedomājami siţeta pavērsieni, pašnāvību 
mēģinājumi, divi ģībieni, gandrīz kautiņš uz līdzenas vietas un 
laimīgas beigas. 

 Par Aīdas Ozoliľas spēlētās varones sirdi un vietu 
viņas dzīvē cīnīsies latviešu komiķi Jānis Kirmuška un Imants 
Vekmanis. Izrādes reţisore ir Indra Vaļeniece. Izrāde ir kā 2.sērija 
komēdijai ,,Pērku jūsu vīru”. 

Biļetes iepriekšpārdošanā (numurētas vietas) 
pieaugušajiem Ls 2.50, skolēniem Ls 1.00, izrādes dienā cenas 
attiecīgi Ls 3.00 un 1.50. Biļetes var rezervēt arī pa telefonu, 
zvanot Velgai 29189223 

Uz tikšanos 20.aprīlī Jūs visus mīļi ielūdz aktieri Aīda, 
Jānis un Imants kopā ar Velgu 
 

Revīzija drēbju skapī, apavu plauktā, 
pieliekamajā, pagrabā… 

Tuvojas pavasara lielā Talka, lai mēs visi kopā sapostu savas sētas, 
apdzīvoto vietu centrus, grāvjus un grāvju malas… Darba daudz. Taču vakaros 
mēs varam atlicināt nedaudz laika un pārskatīt mantas savās mājās.  Mēs 
aicinām piedalīties labdarības pasākumā. Ja mājās ir drēbes, apavi, mantas un 
lietas, kas ģimenei vairs nav aktuālas un vajadzīgas, bet tās vēl ir labas, lai 
kalpotu citiem, esiet atsaucīgi un 22.un 23.aprīlī nesiet, vediet uz Vērgales 
kultūras namu, bet trešdien un ceturtdien-24.un 25.aprīlī lūdzu nāciet un 
paņemiet sev noderīgas lietas.  Ja ir problēmas ar atvešanu, lūdzu zvaniet 
29189223 Velgai.  Palīdzēsim sev sakārtot un pārkārtot savas mantas, 
sagādāsim prieku kādam ar kādu labu lietu.  
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VĒRGALES PAMATSKOLAS ZIĽAS  
 Annijai ZIKMANEI starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 7.klasei – 2.vieta 

(skolotāja Sigita Freimane);  

 Henrijam GĒGERSONAM latviešu valodas olimpiādē 4.klasei – atzinība 
(skolotāja Iveta Vanaga);  

 Kristeram APLOKAM matemātikas olimpiādē 4.klasei – 1.vieta (skolotāja 
Iveta Vanaga); 

 8.klases skolniece Evija BRIKMANE bija labākā šahā 5. – 9.klašu grupā 
Kurzemes novada sacensībās Kuldīgā un ieguva 3.vietu Liepājas skolu 
komandu sacensībās. 

 6.martā Vērgales pamatskolā notika volejbola turnīrs vecāko klašu 
skolēniem.  

 6.martā skolēni pulcējās uz atceres brīdi, lai pieminētu dzejnieku Imantu 
Ziedoni. 

 8.martā Vērgales pamatskolā notika florbola turnīrs jaunāko klašu 
skolēniem. 
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Laiks skrien vēja spārniem! 

Laiks skrien vēja spārniem. Varbūt zemeslode grieţas ātrāk? 
Liekas, tas bija nesen, kad vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās skatē 
un ieguva visvairāk punktus savā D grupā, bet tagad viľi ir gatavi dejot, lai 
iegūtu ceļazīmi uz Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā. Lai viņiem patiesi veicas! 
Senioru ansamblim ,,Vakarvējš‟‟ ir dziesmu draugi gan Durbē un Grobiņā, Aizputē 
un Kuldīgā, Liepājā . Šogad februāri viņi viesojās pie deju draugiem Vircavā, bet 
tagad gatavojas braukt uz Durbi, bet 4.maijā,Svētku gadatirgus laikā, ansamblis 
uzstāsies Vērgalē kopā ar Ventspils blumīzeristiem. Pagājušajā gadā Līgo vakarā 
ar koncertu uzstājās Vērgales pašdarbnieki, bet šogad kopā ar reţisori Ināru 
Kalnarāju tiks veidots uzvedums, ko rādīsim uz Vērgales kultūras nama skatuves. 
Vai tiešām tas bija pirms gada, kad notika Bērnības svētki? Tie tuvojas atkal - 
29.jūnijā, bet 30.jūnijā jūs visi varēsiet būt liecinieki deju kolektīva  karoga 
pacelšanas brīdī Vērgales centrā, bet visa nākamā nedēļa dejotājiem paies 
Dziesmu svētkos. Bebes saietam šogad 20.jūlijā 4.gadadiena un būs arī piektā… 
Augusts Vērgales pagasta svētku mēnesis, šogad - 760! 17.augusta vakarā ar 
koncertu ,,Mēs Jūs mīlam” uzstāsies čigānzēni, bet valsts svētkos būsim kopā ar 
grupu ,,Apvedceļš”. Mums ir laba sadarbība ar aktrisi Aīdu Ozoliņu. Pagājušajā  
gadā Rīgas aktieri viesojās divas reizes, šogad viņi pie mums būs 20.aprīlī ar 
komēdiju ,,Mēs un mūsu sieva‟‟ Sekojiet reklāmai! Vai ir kas tāds, kas man 
neizdevās un kas liek to tomēr paveikt. Tas ir Ploces iedzīvotāju saiets, kas tik 
labi iesākās 2009.gada 3.oktobrī , man bija idejas un plāni, bet… Šogad jābūt! 
Visi kultūras pasākumi balstās tikai uz jums, mīļie iedzīvotāji. Visi, koncerti, 
izrādes, pasākumi kaut ko maksā. Ir svētki, kas mums no laika gala palikuši par 
bezmaksas un par ko maksā pašvaldība, bet lielu daļu pasākumu finansējat jūs. 
Uz koncertiem un teātra izrādēm pie mums brauc arī Liepājas ļaudis, un 
sadarbība ar viņiem ir izveidojusies ļoti auglīga, jo viņi kuplina skatītāju skaitu 
zālē.  Nedrīkstu vairs pieļaut, ka uz labu pasākumu ierodas 15 cilvēki, un tā bija 
patiesi laba Liepājas teātra izrāde. Es cenšos paziņot par svarīgākajiem 
pasākumiem arī tiem, kas nedzīvo centrā. Man ir liels atbalsts no Saraiķu puses, 
kur ar iedzīvotājiem strādā, padod informāciju, sauc kopā un rūpējas bibliotekāre 
Ingūna. Viņa nekad neatteiks. Paldies Tev! Ja jums būs darbs, ja spēsiet 
samaksāt visus maksājumus un nodrošināt arī ģimenes vajadzības, tad nevajag 
jau tik daudz, lai nevarētu atbalstīt arī kultūras pasākumus. Lai mums visiem 
izdodas! Ar smaidu, un labi būs!    

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA 
 

Ar ko ir nozīmīgs 2012. gads  
Vērgales pamatskolā? 
1. Vērgales pamatskola iesaistījusies starptautiskā sadraudzības projektā 

„Kultūras tilti nākotnei”, kurā darbojas gan skolēni, gan skolotāji no sešām 
valstīm – Kipras, Itālijas, Turcijas, Ungārijas, Rumānijas, Latvijas. Projektā 
darbojas divdesmit deviņi 5. – 9. klašu skolēni un desmit Vērgales 
pamatskolas skolotāji. 

2. Vērgales pamatskolā veiksmīgi turpina darbību „Bērnu ţūrija”, kurā 
iesaistījušies 48 skolēni un 3 vecāki un vecvecāki. 

3. Skolas veco tradīciju saglabāšana un jaunu tradīciju radīšana 2012. gadā. 
(Rudens pārgājieni, ekskursijas;Vides dienas 2. septembrī, 31. maijā; Dzejas 
dienas; skolas ozola dzimšanas diena septembra beigās; Mārtiņdienas tirgus 
„Lielā andele”, masku gājiens; 18. Novembrim veltīts  svinīgs sarīkojums; 
Ziemassvētku  koncerts; mācību priekšmetu olimpiādes skolā un novadā; 
Valentīna diena; Lieldienas; pavasara pārgājieni, ekskursijas; pavasara 
talkas skolas un pagasta uzkopšanā; Mātes dienai veltīts koncerts; mācību 
gada noslēguma svētki – Nomināciju diena; „Bērnu ţūrijas” pasākumi visa 
gada garumā; Pēdējais zvans; izlaidums; dziesmu konkurss 
„Sniegpulkstenis”; sporta dienas; skolēnu darbu izstādes (zīmējumi u.c.); 
līdzdalība pagasta pasākumos.) 

4. Kopš 1965. gada Vērgales pamatskolai ir izveidojusies draudzība ar 
Ventspils novada Tārgales pamatskolu. 2012. gadā tikāmies gan skolēni, 
gan skolotāji. 

5. 2012. gads – īpašs ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu skolā, t. i., e-klases 
uzstādīšana, kursi, interaktīvās tāfeles u.c. mācību līdzekļu izmantošana 
mācību procesā. 

Vērgales pamatskolas direktora vietniece ANDA BLŪMANE 
 

2012.gads Saraiķos 
Bibliotēka Saraiķu ciema iedzīvotājiem ir ne tikai 

informācijas pamatpakalpojumu sniedzēja, bet arī vienīgā 
pašvaldības iestāde Saraiķos, vienīgais kultūras centrs, 
tādēļ tās darbība visnotaļ ir saistīta ar visiem notikumiem 
Saraiķos. 

2012.gadā tika uzsākta bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas laukuma izbūve, ir iekārtots bērnu rotaļlaukums par 
kuru bērniem liels prieks. Iesākti veidot apstādījumi laukuma 
teritorijā. Ļoti ceram, ka šos darbus izdosies veiksmīgi turpināt, 
lai Saraiķu centrs iegūtu jaunu seju. Ir sakārtota autobusa 
pieturvieta. Arī bibliotēka ieguva atkal vienu izremontētu telpu. 

Bibliotēkas apmeklētāju sastāvs pamatos nav 
mainījies, jo iedzīvotāji klāt nerodas, bet daļa jauniešu aizbrauc 
mācīties vai strādāt uz pilsētu. Tāpat kā iepriekšējos gados, 
lielāko lasītāju daļu sastāda sociāli vismazāk aizsargātā 
iedzīvotāju daļa – pensionāri, bezdarbnieki un mājsaimnieces. 
Liela bibliotēkas apmeklētāju grupa ir skolēni, kurus piesaista 
datori un internets. Tā kā interneta pieslēgums mājās ir tikai 
retajam, jaunieši izmanto bibliotēkas pakalpojumus, lai 
sagatavotu darbus projektu nedēļām skolā, zinātniski 
pētniecisko un kursa darbu rakstīšanai.  

Mūsu bērnu izpratne par rakstīto vārdu ir atkarīga no 
apkārtējo (vecāku, skolotāju, bibliotekāra) dzīves stila un vērtību 
sistēmas.  Straujās pārmaiņas sabiedrībā, ekonomiskās krīzes 
radītās grūtības ietekmē arī ģimenes. Līdzekļu trūkuma dēļ 
aizvien mazāk naudas tiek atvēlēts jaunu grāmatu, bērnu 
ţurnālu iegādei. Bieţi bibliotēka ir vienīgā vieta, kur bērns kaut 
uz laiku var iegūt kāroto bilţu vai pasaku grāmatu. Tādēļ 
uzskatu, ka izraisīt bērnos interesi par grāmatu, par literārajiem 
varoņiem, par rakstītu vārdu kā vienu no kultūras vērtībām 
spēsim tikai tad, ja vecāku, skolas un bibliotēkas sadarbība būs 
pārdomāta, secīga un vienota. Domāju, ka mums, saistībā ar 
Vērgales pamatskolas skolotāju kolektīvu un pamatskolas 
bibliotēku tas ir izdevies. Sadarbojoties Vērgales pagasta 
pašvaldības publiskajām bibliotēkām ar skolas bibliotēku, ir 
izdevies iegādāties visas nepieciešamās grāmatas, lai bērni 
varētu pilnvērtīgi iesaistīties „Bērnu ţūrijā”. Laba sadarbība 
izveidojusies ar Vērgales kultūras namu, cenšamies kolektīvi 
organizēties un apmeklēt koncertus un teātra izrādes, svētkiem 
rīkotos pasākumus. Paldies, Velgai! 

Vienmēr saņemu atbalstu no Vērgales pamatskolas –
paldies, skolotājām Ivetai Vanagai un Maritai Kalējai!                                                          

Lieliski sadarbojamies ar viesu mājas „Zariņi” 
saimniekiem-Ilmu un Ignātu Rudušiem. Kopīgi veidojām 
pasākumus Lieldienās, rudenī- Raţas svētkus, pavasarī 
iesaistījāmies Lielajā talkā. 

Vietējie cilvēki ļoti atsaucīgi, paldies, viņiem par to! 
Vislielākais paldies mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem un 
jauniešiem, jo viņu palīdzība man nepieciešama vienmēr un to 
arī saņemu. 

Bibliotekāre INGUNA KOPŠTĀLE 
 

Vērgales PII „ Kastanītis”  
    PATS SVARĪGĀKAIS  2012. GADĀ  PĒC ĒKAS 
SILTINĀŠANAS  DARBIEM  IR: 
1) 2012. gadā vislielākais bērnu skaits uz 1. septembri- 61 

bērns  pēdējos 17 gados (pēc statistikas datiem). 
2) Likvidējām ēdamzāli, un visi bērni tiek ēdināti grupiņās. 
3) Ēdamzāles telpu pārveidojām par jaunākās grupiņas rotaļu 

telpu, tā paplašinot jaunākai grupiņai telpas. 
4) 2012. gadā jaunākajā grupiņā bērnus sākām uzņemt no 1 

gada vecuma. 
Iestādes  vadītāja  GAIDA AKERFELDE 

 



Folkloras kopu sarīkojums 
Priekulē 

6.martā Priekules vidusskolā notika reģionālais 
Lejaskurzemes folkloras kopu sarīkojums.  

Foto no „Kursas Laika” arhīva. 
 

Tajā dalībnieki piedalījās, lai gatavotos festivālam „Pulkā 
eimu, pulkā teku”, kas notiks 18. un 19.maijā Alsungā. Sarīkojumā 
piedalījās arī Vērgales pamatskolas folkloras kopa „ČABRAKI”. 
Dalībnieku vidū bija arī tādas pazīstamas folkloras kopas kā 
„Atštaukas”, „Ķocis”, „Misiņkalns”, „Bārtenieki” un citi.     

VITA BRAŢE  
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ĢIMEĽU  
VAKARS  
VĒRGALĒ 

8.martā Vērgales  
kultūras namā notika ģimeľu  
vakars, kad Vērgales centru  
piepildīja daţādu marku  
automašīnas, kas atvizināja  
smaidīgos, priecīgos un  
laimīgos ģimeľu vakara  
dalībniekus.  

Tā kā šogad sanāca  
dubultsvētki, tad foajē un zālē  
visus priecēja padomju laika  
apsveikuma kartiņu izstāde ar  
8.marta simboliku. Paldies  
Mirdzai, Valijai, Velgai, Sigitai  
un Vitai, kas atnesa kartiņas,  
lai taptu šī izstāde. Vecākā kartiņa bija izgatavota 1959.gadā.  
Koncertā dziedāja Elita Veidemane un Aivars Brīze. Viņiem piepalīdzēja 
skaistas balsis no zāles, jo kurš gan neprot dziesmu par visskaistāko 
gadalaiku, aprīļa pilieniem vai smeldzīgo dziesmu – tikai nesaki 
nevienam...  

 
Goda grāmatā tapa jauni ieraksti par mūsu stiprajām ģimenēm -   

Anita un Aivars SPRUDZĀNI – 35 gadi  
Sigita un Jānis VITRUPI – 30 gadi  
Silva un Laimonis SILI – 30 gadi 
Dzintra un Ainars KVIEŠI – 30 gadi  
Una un Jānis BETHERI – 10 gadi  
Iveta un Edijs APLOKI – 10 gadi 

Jubilāru ģimenes saņēma dāvanas un ziedus.  
 

 
ES Mūţizglītības programma 

Vidusjūras pērle - Kipra 
Pasakaini skaista, mītiem un leģendām apvīta Vidusjūras 

sala ar savdabīgu vēstures dvesmu un pārsteidzošu dabu. Ne 
velti Kipras otrs nosaukums ir ,,Afrodītes sala”, tieši tur 
mīlestības un skaistuma dieviete piedzima no jūras putām. Tur 
vairāk kā 300 dienas gadā spīd saule, dzīvo draudzīgi ļaudis, tiek 
gatavoti garšīgi ēdieni. 

Mēs, Vērgales pamatskolas pārstāvji – skolotājas Guna 
Laumane un Ivita Meļķe, Comenius projekta ,,Cultural Bridges to the 
Future” ietvaros no 3.- 8. martam viesojāmies Larnakā, skolā Dimotiko 
Scholeio Katharis – Dimitri Liperti. Tā ir jauna skola, uzcelta 
2005.gadā. Tajā mācās 327 skolēni no 1. - 6. klasei un strādā 27 
skolotāji. Ēka ir interesanta ar to, ka ir celta U burta formā. Skolai ir 
kopējs iekšpagalms, uz kuru iziet visu klašu durvis. Pēc mācību 
stundas, kad noskan zvans, skolēni steidz ārā atpūsties. 

Nedēļa Kiprā aizsteidzās ļoti ātri, jo bija daudz veicamo 
uzdevumu: prezentējām sagatavotos mājas darbus, pārspriedām un 
vienojāmies par tālāk veicamajiem darbiem, viesojāmies izglītības 
iestādēs (skolā, valsts un privātā bērnudārzā), bijām vizītē pie 
Larnakas mēra un devāmies izzinošās ekskursijās. 

Visu 6 dalībvalstu mājas darbs bija izveidot  3 filmētas 
prezentācijas par svētku svinēšanu katrā valstī, lai projekta dalībnieki 
varētu iepazīties un uzzināt kopīgo un atšķirīgo svētku svinēšanā. 
Ziemassvētki un Lieldienas bija obligātas visām valstīm, bet trešā 
prezentācija bija pēc izvēles (tādi svētki, kuri netiek svinēti 
dalībvalstīs). Mēs izvēlējāmies pastāstīt un parādīt, kā tiek svinēti Jāņi 
Latvijā. Mūsu draugi izrādīja lielu interesi par šiem svētkiem, un viņiem 
ļoti garšoja mūsu līdzatvestais Jāņu siers. Galaprodukts šiem mājas 
darbiem būs kopīga bukleta izveide. 

Spilgti palicis atmiņā Kipras skolēnu, skolotāju un vecāku 
ieguldītais lielais darbs šīs vizītes sagatavošanā un sekmīgā norisē: 
jaukie koncerti, apsveikumi un ziedi, dalībvalstīm veltītie plakāti un 
bērnu darbi gan klasēs, gan vestibilā, organizētais ,,Grill Day” 
pasākums (pēdējā diena ar gaļas ēšanu pirms gavēņa ) un, protams, 
mājinieku acīmredzamais sirsnīgums un vienkāršība, kuru sajutām gan 
ikdienas situācijās, gan ekskursijās. 

Gleznainā sala paliks atmiņā ar apelsīnu un citronkoku 
birzīm, banānu un vīnogulāju plantācijām, cipresēm, draudzīgajiem un 
laipnajiem kipriešiem. 

Nākamā projekta dalībnieku tikšanās notiks maijā – 
Stambulā (Turcijā). Tur stāstīsim, mācīsim gatavot un baudīsim katras 
valsts nacionālos ēdienus, bet mājas darbā ir jāsagatavo receptes 
kopīgai pavārgrāmatai. 

Paldies, projekta darba grupai par paveikto un mājās 
palicējiem par atbalstu!  

Comenius projekta vadītāja Vērgales pamatskolā,  
skolotāja  IVITA MEĻĶE 

 
 

 

Pēc svinīgās daļas vadību savās rokās pārņēma Arvis 
Kurmis, kas ar savu dziedāt un spēlēt prasmi pārsteidza nevienu vien 
vakara dalībnieku. Vakara gaitā varēja piedalīties loterijā, cienāties ar 
jubilāru dāvāto kūku un noskatīties „viencēliena lugu” Mārtiņa Lejarāja 
un Anda Trofimova izpildījumā, gan vienkārši jauki atpūsties!  

Paldies, skolas saimniecēm – Sarmītei un Naģeţdai, par 
palīdzību Ļudai un Guntai, Simonai par kafijas „brīnumaparātiem”, 
Inesei Razmai par jauko ierakstu Goda grāmatā un Ārijai par 
smalkajiem sirdsdarbiņiem!  

Paldies, visiem, kas atnāca un atbrauca uz ģimeņu vakaru! 
Novēlam visiem vēlreiz uzziedēt vienā ziedā, ko sauc par mūţa 
mīlestību!  

VITA BRAŢE un  
Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

 

Elizabete Priedoliņa, Pāvilostas mākslas 

skola 3.kurss. 
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25.MARTS – KOMUNISTISKĀ TERORA  
UPURU PIEMIĽAS DIENA 

 
Šajā dienā pieminam tos, kuri tālajā 1949.gadā devās izsūtījumā. Pirms 

daudziem gadiem šajā dienā no Latvijas izsūtīja 42149 cilvēkus, aizgāja 31 vilciena 
sastāvs, tajos bija 13624 ģimenes...  

Godinot izsūtītos, Vērgales kapsētā pie piemiņas akmens tika iedegtas 
sveces un nolikti ziedi.  

VITA BRAŢE  
 
 
 

Konkurss „Balsis” Ventspilī 
16.martā Ventspilī tikās labākie bērnu un jauniešu ansambļi no visas 

Kurzemes, jo Ventspils Jaunrades namā notika Kurzemes novada vokālās 
mūzikas konkurss „Balsis”.  

Kurzemes novada kārtā piedalījās 24 kolektīvi. Vērgales pamatskolas 
meiteņu vokālais ansamblis kopvērtējumā ieguva 2.pakāpes diplomu!   

VITA BRAŢE 

 

GAIDAI AKERFELDEI DZĪVES JUBILEJA! 

     
26. martā PII „ Kastanītī” bija svētku diena – vadītājai G. Akerfeldei skaista jubileja! Sirsnīgi sveicam! Ar „Suminājuma dziesmu” viņu 

sveica kolektīvs:  „Kastanīša” vadītāja ilgus gadus Gaida ir – viņa ir, viņa ir, gan jau ir! Viņa mūsu visu mamma rūpējas par mums tā klusi – cenšas gan, 
cenšas gan, labi gan... 

Bija ieradušies arī „viesmākslinieki” no Rīgas, Spānijas, tepat no dziļajiem laukiem un pat no Francijas, kuros varēja atpazīt bērnudārza bērnus,  
audzinātājas un auklītes. Ikviena jubileja ir SKAISTA!  

MĀRA VIŠEMIRSKA UN PII „KASTANĪŠA” KOLEKTĪVS 
 
 
 

ĢIMEĽU VAKARS ZIEMUPĒ 
16.martā Ziemupes tautas namā jau 31.reizi 

notika ģimeľu vakars „PIE ĢIMENES PAVARDA”. 
„Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība...” – ar šo 

dziesmu visus vakara dalībniekus Ziemupes tautas namā 
sveica Liepājas teātra aktrise Zanda Štrausa.  

Šajā vakarā piedalījās 19 pāri ar daţādu kopā 
nodzīvotu gadu skaitu – no viena līdz 43 gadiem. Pats 
pasākums mērāms 31 gada garumā. Arī šogad tika iedegtas 
sveces lielajā svečturī. Tas tika uzticēts vienīgajai jubilāru 
ģimenei šajā gadā – Dagnijai un Jurim LEJĀM, kuri kopā ir jau 
30 gadus! 

Pārlapojot pirmo svētku albūmu, var redzēt, ka pirmo 
ģimeņu vakara pasākumu 1982.gadā no šogad klātesošajiem 
apmeklējušas divas ģimenes – Skaidrīte un Edgars Blūmi, kā 
arī Daina un Andris Balandes. Sagadīšanās pēc šogad, tāpat 
kā pirms 31 gada, vakara gaitā tika dejota „putniņdeja”. 

Priecē, ka šis pasākums ir nozīmīgs jau trešajai 
paaudzei. Reiz uz pasākumu nāca vecvecāki, tad viņu bērni, 
tagad arī bērnu bērni. 
Pusnaktī  katram pārim par godu tika ienestas 19 mazas 
kūciņas, aizdegtas 19 mazas svecītes un, katram pie sevis 
iedomājoties savu kvēlāko vēlēšanos, tās nopūstas. 
 „Mēs Tev dāvinām sevi pasaulīt! Mēs sev dāvinām 
tevi pasaulīt!”- tā šajā brīdī dziedāja Zanda, un mēs viņai 
dziedājām līdz. 

Par jauko vakara muzikālo pavadījumu visu 
dalībnieku vārdā paldies Edgaram Ziņģem no Kuldīgas! 

Uz tikšanos 2014.gada martā ! 
VITA BRAŢE, DAINA VĪTOLA  

. 
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VĒRGALES 
SNIEGPULKSTENĪTIS 

Leduspuķe ar brīnumu acīs 
Dziesmu vēstules lasa - ...  
Sniegpulkstenītis pasmaida sniegā un skan...  

Spītējot marta mēnesim neraksturīgiem 
laika apstākļiem, tuvākus un tālākus ceļus 
mērojuši, 21.martā Vērgales kultūras namā pulcējās 
dziesmu vakara „VĒRGALES 
SNIEGPULKSTENĪTIS” dalībnieki un skatītāji. 

Dziesmu vakaru ar „Pavasara dziesmiņu” 
atklāja Vērgales pamatskolas skolniece Elīna Miltiņa. 
Arī šogad vakaru kuplināja ne vien pašmāju izpildītāji, 
bet arī ciemiņi no Pāvilostas, Liepājas un Tārgales. 
Skatītājiem tika piedāvāts plašs priekšnesumu klāsts – 
gan tautas dziesmas, gan populāras estrādes 
dziesmas, gan skatītājiem kopā ar dalībniekiem bija 
iespēja dejot rokenrola ritmos!  

Vakara gaitā tika sumināti tie, kuri sagatavoja 
dalībniekus un spēlēja muzikālos pavadījumus – Dace 
Bunka, Andra Catlakša, Aija Gertsone, Marita Kalēja, 
Margita Kronberga, Aldis Briljonoks un Inese Pumpure.  

Pateicības ziedi arī Vērgales 
Sniegpulkstenīša krustmātei Mirdzai Sīpolai. Viņa 
savukārt saka mīļu paldies visiem, kuri piedalījās šajā 
dziesmu vakarā. Īpaši pedagogiem, kuri koncerta 
tapšanā ieguldījuši vislielāko darbu! 

VITA BRAŢE 
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SARAIĶU LIELDIENAS 

 
Lai arī laika apstākļi Otrajās Lieldienās mūs īpaši nelutināja, Saraiķos silti 

sprakstēja ugunskurs, cepās pantāgs, gardi smarţoja viesu mājas "Zariľi" 
saimnieces Ilmas pašas ceptā ķirbju kūka, un svinētāju netrūka. Šūpojāmies, 
ripinājām olas, meklējam Lieldienu zaķa sadētās olas viesu nama teritorijā, skrējām 
jautrās stafetēs. 

Liels paldies viesu mājas "Zariņi" saimniekiem – Rudušu ģimenei un maniem 
čaklajiem palīgiem- Sintijai, Ainai, Annijai, Lindai, Gundai, Ingmāram, Dairim, Saivai, 
Karlīnai, Airitai, Janai, Artai, Santai, Sendrai  par palīdzēšanu svētku organizēšanā. 

Saraiķu bibliotēkas vadītāja   INGUNA KOPŠTĀLE 
 

 
 

Lieldienas Vērgalē!  
Šajā gadā Lieldienas atnāca ar ziemai raksturīgiem laika apstākļiem, taču 

tas netraucēja svētku svinētājiem baudīt svētkus.  

 
Svētku ieskaņā Vērgales kultūras nama bērnu dramatiskais kolektīvs priecēja 

skatītājus ar leļļu teātra izrādi par zaķiem, un pamatskolas skolēni sniedza koncertu, kurā 
tika izpildītas dziesmas par pavasari, Lieldienām un putniem. Visi kopā mēģinājām 
atminēt, kuram putnam pieder katra konkrētā dziesma – vīterošana, gājām rotaļās, tika 
izspēlētas „gaiļu cīņas” un noskaidroti uzvarētāji. Kompetenta ţūrija – Brigita DIMANTA un 
Antra ŠMITE vērtēja krāsainās un tik ļoti daţādās Lieldienu olas, kuras mājās iepriekš bija 
nokrāsotas daţnedaţādās krāsās un tehnikās. Uzvarētāji, interesantāko olu autori, balvā 
saņēma šokolādes olu.  

Turpmākā darbība jau norisinājās brīvā dabā – olu ripināšana, fotogrāfēšanās, 
šūpošanās, mazākie svinētāji meklēja Lieldienu zaķa sadētās olas un pie kultūras nama 
nobaudīt gardumu „pieci vienā” ar ievārījumu. Lai taptu šis našķis, paldies Sarmītei 
Vērniecei, Ligitai Ginterei, Mārītei Švītiņai un Ļudai Ūšei. Visus centrā priecēja lielie un 
mazie salidojušie putni un Lieldienu olas, kurus palīdzēja izgatavot Ingas Čipānes meita. 
Bet neviens nepalika vienaldzīgs, ieraugot mīļo zaķu ģimeni, kuras autors ir mājturības 
skolotājs Andris Paipa no Pāvilostas. Paldies, Vērgales pamatskolas 4., 5., 7., un 8.klasei 
par skaistajām ligzdām! No augšas visu notiekošo vēroja Dzidras Andersones veidotais 
Lieldienu zaķis. Paldies Maritai Kalējai par pasākuma kopā saturēšanu! 

VITA BRAŢE 
 

Lieldienu zaķa cienasts 
Ziemupē 

 
Foto: Daina Vītola. 

 

Sestdien, 30.03. mazi un ne tik mazi 
ziemupnieki tautas namā atzīmēja Lieldienas.  
Katram tika dota iespēja piedalīties sev tīkamākajā 
svētku radīšanas procesā - paši mīcījām mīklu un 
cepām zaķaušus, krāsojām olas, aplīmējām izpūstās 
olas, dekupāţas tehnikā apdarinājām traukus. Vēlāk 
skatījāmies filmas un ripinājām olas. Dalībnieku dzīves 
un iemaņu pieredzes daţādas. Jaunākajām vien divi 
gadiņi, bet  daţām jau pāri 50. 

Zaķaušus pievārījām lielu bļodu. Ja Rīgā un 
Liepājā, skatoties kino, grauţ popkornu un dzer kolu, 
tad Ziemupē - zaķaušus ar  zāļu tēju. 

Paldies, visiem, kuri piedalījās, uz tikšanos 
nākamajā reizē! 

SKAIDRĪTE UN DAINA ZIEMUPĒ 
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PATEICĪBAS 
No sirds pateicamies Sakas baptistu draudzei, mācītājam 

Denisam Doroľinam un pārējiem, kuri bija kopā ar mums Elfrīdu Zeltīti 
Podziľu pēdējā gaitā pavadot! 

PIEDERĪGIE 
 

Mīļš paldies BRIGITAI DIMANTAI par palīdzību grūtā brīdī.  
ZOJA SPURE 
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DZĪVES BRĪŢOS 
Tu aprīļa bērns, un tāpēc kā palu straumei tev būt, 
Kas vienmēr nemiera pilna sev plašāku gultni grib gūt. 
Tu aprīļa bērns, un tāpēc kā Gaujas bērzam tev būt, 
Kas vienmēr pumpurus sevī un sauli galotnē jūt. 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus –  

Mariju BĒRZIĽU – 99     Andreju GAILI - 70  
Vēru VASIĻČIKU – 85     Zitu UZARI - 70 
Aneti GEDVĀRDI – 83     Rūdolfu NORVEŢU - 65 
Veltu GRĪNU – 83       Juri CELMIĽU - 60 
Dzidru BRANTEVICU – 82   Vairu KĀRKLIĽU - 60 
Ritu LUKŠĒVICU – 81     Zinti VĪGULI - 60  
Birutu PUĻĶI – 80      
Vizmu REBUKU, Vitu DIĶI, Hariju ŠILINSKI, Andri LIĽĶI, Modri 

LAZDU, Lindu FREIDENFELDI, Edgaru ZAICEVU, Jāni JAUNSKUNGU, 
Anitu ŠTEINBERGU, Ģirtu ZEĻENKOVU, Ievu KANGĪZERI, Ilzi KANGĪZERI, 
Juri ŪDRIĽU! 

Pilngadniekus – Sabīni GIRGENSONI, Ditu LANKU, Induli 
BARSUKOVU! 

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus -  

Zelmu OZOLIĽU – 92    Mildu GRIČELIENI – 70  
Stepaniju BARKIENI – 90   Jāni KALĒJU – 70  
Valdi VĪTOLIĽU – 81    Tāli MARHILĒVIČU – 60  
Marijonu LITVINU – 80   Valdi LAUGALI – 60  
Ervīnu GLEZERI, Artu KLĀSĒNU, Kasparu ZATOVICU, 

Andu MIHELSONI, Jēkabu DUNKERU, Arvilu GĒGERSONU, Aivu 
KAZBUĶI!  

Pilngadniekus – Agitu TUBINU, Madaru KLEINŠMITI! 
 
 
SVEICAM  

Ilonu ŠMITI un Kristapu  
BRĒDIĶI ar dēla MARKUSA piedzimšanu! 

Noru un Ivo MEĻĶUS  
ar dēla MIKA piedzimšanu! 

Daci un Jāni RAČUS ar meitas SANIJAS piedzimšanu! 
Sanitu un Ivaru KRĒSLIĽUS ar dēla HENRIJA piedzimšanu!  
Sanitu PĪLĒNU un Ainaru ZĒRANDU ar dēla LAURA 

piedzimšanu! 
 

 
 
No tīra zelta – to mūžu 
Uz kāzām nedāvās radi: 
Jo sudrabam, dimantam, zeltam 
Iz vajadzīgi vien gadi! (A.Štrauss) 

Liliju un Viktoru zelta kāzās sveic meita, 
 znots, mazdēls un pārējie radiľi! 
 

SLUDINĀJUMI 
Jauna ģimene vēlas iegādāties īpašumu – lauku māju 

vai apbūves gabalu Pāvilostas vai Sakas apkārtnē privātmājas 
būvniecībai. Izskatīsim arī nodalītus vai nodalāmus 
zemesgabalus, kuros iespējama apbūve. Sakarā ar plānoto 
pārcelšanos, varam piedāvāt kā maiņas variantu pilnībā 
atrenovētu privātmāju Liepājā. Zvanīt: mob. 26331704, vai e-
pasts: ingars.jaunzems@lesjoforsab.com 

 

  
10.maijā būs iespējams iegādāties “Skrīveru saldumus” 
9:15 Pāvilostas novada dome, 9:30 Pāvilostas tirgus laukums 
10:15 Pāvilostas vidusskola, 10:30 Pāvilostas PII “Dzintariņš” 
12:00 Sakas pagasta pārvalde, 13:20 Vērgales centrs, k/n 
14:30 Ziemupe, 15:15 Saraiķi, 15:45 Ploce 

Nedaudz par mums: www.skriverusaldumi.lv 
 
 
 

 

 

INFORMĀCIJA 
Juriste Argita JAUNSLEINE iedzīvotājus pieņems šā gada 

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

 

Atnāc, paliec, mīlestība mana 
Pirms 50 gadiem, 1963. gada 6.aprīlī, Daina un 

Ernests iejūdza ratos divus zirgus un devās uz Vērgales 
izpildkomiteju reģistrēt savu laulību. Ciemiņus uz kāzu 
vakariņām ielūdza jau mājās braucot, piebraukdami  gan pie 
vienas , gan otras mājas. Tā pārim tādu īstu kāzu nemaz nebija. 
Tādēļ, tuvojoties piecdesmitgadei, vīrs Ernests izlēma to labot. 
Palūdza man izlikt afišu, sarunāt muzikantus un aicināt uz balli 
visus gribētājus. Pats apziņoja radus un sarūpēja kāzu 
mielastu. Un tā sestdienas vakarā, piedaloties radiem, tuviem 
un ne tik tuviem ciemiņiem (arī no kaimiņciema), zelta kāzas 
tika nosvinētas godam. Visu klāt bijušo vārdā saku paldies 
jubilāriem par jauko vakaru. 

     
 

Atnāc, paliec, mīlestība mana, 
Smilšu pulkstens līdzi jūras smiltīm slīd; 
Es vēl nepaguvu vienam dzērvju kāsim 
Tavu palaunaga maizi parādīt. 
Paņem putna ceļu šodien plaukstā- 
Vai tad atnākšanas brīdī darīt nemēdz tā? 
To visbrīnumaino piesaukt ļoti tuvu, 
Lietus lāsei pielikt lielo jūru klāt? 
Atnāc, paliec, mūžam neapjaustā, 
Rītu manā vietā sauks un lūgsies cits; 
Baltā jaunība un pelēksirmā stunda 
Tavai svētku dienai nešaubīgi tic.   (Sk.Kaldupe) 

Mīļš sveiciens Dainai un Ernestam Kopštāliem zelta 
kāzās. Vēlam veselību un dzīvesprieku! 

Visu  radu, draugu uz ziemupnieku vārdā – DAINA 
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