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AICINĀJUMS18.maijā Pāvilostas pilsētai 134.dzimšanas diena.  
Aicinām noformēt savu iestāžu un māju fasādes, izmantojot Pāvilostas 
pilsētas karoga un ģerboņa krāsas – smilšu, zilu, baltu, sarkanu un 
sudraba. 

ATGĀDINĀJUMS 18.maijā izkārsim valsts karogus!  

AR VĒJU 
ATNESTI VĀRDI 

Šī gada grāmatā  
droši pāršķiram jaunu  
lappusi – pavasari.  
Šoreiz tas gan laikam  
neatnesa cerēto  
prieku, bet neko darīt.  
Daži rīti liecināja nevis  
par dabas atmodu, bet  
gluži pretēji, par ziemas 
sākumu. Šobrīd, kad  
viss sliktais jau garām,  
dzīve var sākties. Nezinu kāpēc, bet ir 
sajūta, ka maijā dzīve sākas pilnīgi no 
jauna. Ik mirkli pavada domas, ka 
visvisskaistākās lietas ir vēl priekšā, viss 
vēl tikai būs. Kaut kas ir ielauzies mūsu 
dzīvē, kaut kas, kas neļauj vairs laiski 
vadīt dienas, kā kaķiem zvilnēt maija 
saulītē. Nu kā lai ar vienaldzību noskatās, 
kā dzīvespriecīgs zaļums pārņem katru 
zemes stūrīti? Jāceļas, jāiet, jo ik rīts 
steidzas pretī kā strauja upe. Šajā brīdī 
vientulības sajūtai un nogurumam mūsu 
dzīvē vairs nav vietas. Lai nostumtu malā 
šos nelūgtos viesus, jālūkojas putnu 
darbīgajā dzīvē un jāvēlas, lai ikvienam no 
mums pieliptu šo mazo un lielo lidonīšu 

čaklums un spars, kas, no malas veroties, 
ir apbrīnas vērts!   

Varbūt jau šobrīd domās ejam pretī 
vasarai, cauri Vasarsvētku smaržām. Drīz 
tiks gādātas meijas, istabās nesīsim bērzu 
zarus, un, ja vēl ziedētu ceriņi, tad būtu 
pati pilnība! Reibinošā smarža rada 
sajūtu, ka daba ir atvērusies visā savā 
krāšņajā jaukumā. Svinīgu sajūtu rada 
pat vienkārša māla krūze uz galda, kuru 
klāj pelēks linu galdauts. Lai šie svētki 
atnes siltu un jauku laiku, viegli izteiktus 
vārdus kā vēja atnestus! Vēl jau 
baidīsimies no ievziedu vēsuma, kad 
naktīs kodīs pavasara salnas un laika 
vērotāji sacīs, ka snieg „dzeguzes sniegs”. 
Bet mierinājumam klusībā iedomāsimies 
vēlēšanos un nopūtīsim pieneņpūku sveci, 
domājot labu, labu un tikai labu. 
 

 

 

Labu vēsta arī šie senās īru svētības vārdi, 
kuri ceļojuši no mutes mutē, neskaitāmas reizes 
pārrakstīti un, iespējams, nav vairs precīzi, tādi kā 
pirmoreiz, bet tomēr ir patiesi un spēcinoši: „Lai viegli 
aizlokās zem tavām kājām ceļš, lai vēji vienmēr pūš 
no mugurpuses, lai saules siltums rotājas tavā sejā, 
lai tavus laukus un dārzus atsvaidzina rāms lietutiņš 
un līdz tam laikam, kad atkal tiksimies, lai Dievs tevi 
tur savas rokas delnā!” 

VITA BRAŽE 
 

Autore: Ieva Matisone, Pāvilostas mākslas skolas  4.kurss. 
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DOMES ZIĽAS            
            25.aprīlī notika kārtējā domes sēde. Tajā darba dēļ nepiedalījās 
deputāti Uldis Kurzemnieks un Andris Zaļkalns.  
            Piedalījās pašvaldības darbinieki: galvenā grāmatvede Inguna 
Blaubārde, juriste Argita Jaunsleine (pie 21.jautājuma, kuru izskatīja kā 
pirmo), informatīvā izdevuma redaktore Marita Horna, Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītāja Anita Sprudzāne, Sakas pagasta pārvaldes vadītāja 
Daiga Enkuzena, SIA „Vērgales komunālā saimniecība” darbinieki Ivars 
Lapiľš un  Sigita Vitrupa  (pie 2.jautājuma), SIA „Pāvilostas komunālais 
uzľēmums” pārstāvis Oskars Vērnieks (pie 3.jautājuma) un  uzaicinātā 
persona – Lāsma Petermane, kuru uz Ģenerālpilnvaras pamata pārstāvēja  
Agris Petermanis (pie 21.jautājuma, kuru izskatīja kā pirmo). 
           Sēdē izskatīja 30 jautājumus. 
1. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada pārskatu.  
2. Apstiprināja pašvaldības SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 
2012.gada pārskatu.  
3. Apstiprināja pašvaldības SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 
2012.gada pārskatu.  
4. Atļāva Oskaram Vērniekam papildus SIA „Pāvilostas komunālais 
uzľēmums” valdes locekļa amatam strādāt Pāvilostas vēlēšanu iecirknī par 
vēlēšanu komisijas locekli, jo likums “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” paredz, ka valsts amatpersonai ir jālūdz 
atļauja amatu savienošanai. 
5. Sakarā ar to, ka ar š.g. 31.maiju Baiba Blaubārde beidz darba 
tiesiskās attiecības ar Pāvilostas novada pašvaldību, nolēma ar 2013.gada 
31.maiju izslēgt viľu no Administratīvās komisijas un Pamatlīdzekļu un 
materiālo vērtību norakstīšanas komisijas. 
6. Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam atvaļinājumu no 2013.gada 13.maija līdz 17.maijam (5 
kalendārās dienas) par 2012.gadu. U.Kristapsons no balsojuma atturējās. 
7. Nolēma atsavināt Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu- automašīnu VAZ, valsts reģistrācijas Nr. DM 2272, 
pārdodot par brīvu cenu. 
8. Apstiprināja kustamās mantas - kokmateriālu izsoles rezultātus 
un pirkuma līguma projektu. Pilnvaroja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāju U.Kristapsonu parakstīt kokmaterālu pirkuma līgumu. 
Iegūtie līdzekļi – Ls 6550 tiks izlietoti Ploces ciema ielu apgaismojuma 
ierīkošanai. 
9. Piekrita slēgt pirkuma līgumu par Pāvilostas novada pašvaldības 
dzīvokļa Nr.21 īpašumu Pāvilostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 95. 
10. Nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Dzintaru 
ielā 3, Pāvilostā. Atsavināšanas veids- īpašuma pārdošana izsolē. 
Nosacītā cena- Ls 25 000. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Dzintaru iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 
atsavināšanas izsoles noteikumus. Pamatojoties uz likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, Uldis 
Kristapsons balsojumā nepiedalās  
11. Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu „Vēberi”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala /kadastra Nr. 
6486 008 0145/ 4,64 ha platībā un uz zemes gabala atrodas dzīvojamā 
māja (6486 008 0145 001). 
12. Pagarināja telpu Dzintaru ielā 71, Pāvilostā, nomas līgumu ar SIA 
„Reime” uz 5 gadiem. Atļāva SIA „Reime” nodot nomātās telpas 
apakšnomā SIA „Meţa vērtētājs”. 
13. Apstiprināja  šādus Pāvilostas novadpētniecības muzeja maksas 
pakalpojuma tarifus: Pieaugušajiem - Ls 0.50; skolēniem – Ls 0.15; 
studentiem, pensionāriem un  invalīdiem (uzrādot apliecību ) – Ls 0.30. 
Izstādes apmeklējums – Ls 0.30; gida pakalpojumi muzejā par vienu 
ekskursiju – Ls 2.00; gida pakalpojumi ārpus muzeja stundā – Ls 6.00. 

Kopēšana  1 A4 formāta lapa 0.06 

Izdruka no datora 1 A4 formāta  melnbalta 0.06 

Izdruka no datora 1 A4 formāta  krāsaina 0.31 

Ieraksts diskā, atmiľu kartē 0.24 

Skenēšana 1 lappuse  0.18 

Internets par 1 minūti  0.04 

 

1. No muzeja maksas atbrīvoti:  
1.1. novada skolu audzēkľi  
1.2. bērni līdz 6 gadu vecumam 
1.3. Latvijas muzeju darbinieki , ICOM biedri;  
1.4. ekskursiju gidi; 
1.5. masu mediju pārstāvji; 
1.6. atsevišķu pasākumu - visi muzeja apmeklētāji. 

14. Nepiešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atlaides īpašumam 
Niedoli, Vērgales pagastā.  
15. Neatcēla nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudu par 
nekustamo īpašumu „Kroľkalni”, Ziemupē, Vērgales pagastā, par laika 
periodu no 2008. gada 15. novembra līdz 2013.gada 02.aprīlim. 
16. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Vilmas, Vērgales 
pagasts, īpašnieka Andreja Štanges nodokļa parādu un nokavējuma 
naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 07.05.2013.  
– LVL 51,60 (kārtējie maksājumi LVL 9,48, parādi LVL 32,90 un 
nokavējuma nauda LVL 9,22). Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
Lēmumu var pārsūdzēt likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 371. panta 
noteiktajā kārtībā. Saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
40.pantu, lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. 
17. Ar 2013.gada 31.maiju atbrīvoja Guntu Limbergu no Pāvilostas 
novada bāriľtiesas locekļa amata. 
18. Apstiprināja Pāvilostas novadpētniecības muzeja attīstības 
stratēģiju. 
19. Apstiprināja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra 
izstrādāto konkursa „Pāvilostas lielākais ēdājs 2013” nolikumu 
(skat.www.pavilosta.lv). 
20. Nenoteica nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 79, Pāvilosta, 
zemes vienībai 8580 m 2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
neapgūta  komercdarbības objektu apbūves zeme.  NĪLM kods 0800. 
21. Par Sakas novada domes 18.12.2008. lēmuma Nr. 19 atcelšanu. 
Nolēma  pagarināt uz laiku līdz 2 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas 
brīţa administratīva akta izdošanas termiľu par 02.04.2013. iesniegumu, 
kurā lūgts atcelt adresātam nelabvēlīgo prettiesisko administratīvo aktu – 
Sakas novada domes 2008.gada 18.decembra lēmumu Nr.19 (protokola 
Nr.16) „Par zemes lietošanas mērķi zemes kadastrālās vērtēšanas 
vajadzībām”. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības juristei sagatavot 
pieprasījumu Valsts Zemes dienestam skaidrojuma sniegšanai. Nolēma 
pie jautājuma izskatīšanu nākamajā domes sēdē uzaicināt pilnvaroto 
personu. 
22. Piekrita izdalīt no pašvaldības zemes zemi 0,007 ha platībā 
transformatora apakšstacijas TP-211 uzturēšanai. Izveidotajam zemes 
īpašumam piešķirt jaunu zemes kadastra apzīmējumu un īpašuma 
kadastra numuru, piešķirt jaunu adresi zemes vienībai un uz tās esošajai 
ēkai „Transformatora ēka TP-211”, Rīvas, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, noteikt zemes lietošanas mērķi ar maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve, NĪLM kods 
1201. Minēto zemes vienību reģistrēt NĪVKRIS kā pastāvīgu īpašuma 
objektu un ierakstīt zemi zemesgrāmatā uz Ekonomikas ministrijas vārda 
un raţošanas ēku uz AS „Latvenergo” vārda.  
Piešķīra adresi transformatora būvei ar nosaukumu TP-2132 
„Transformators TP-2132”, kas atrodas uz zemesgabala „Baseins”, 
Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads.  
Piekrita nekustamā īpašuma Mazurdzenieki, Sakas pagasts, sadalīšanai  
trijos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību.  Atdalītajām   
zemes vienībām  piešķīra nosaukumus  Kārsas un Ķīvītes, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajām zemes vienībām  7,1ha  un 7,2ha platībā 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
24. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
Tvērēji, Vērgales pagasts, zemes vienībai. 
25. Pagarināja uz 10 gadiem  zemes nomas līgumu, kas noslēgts 
2007.gada 20.februārī,  uz zemes lietojumu Kalvenieki, Sakas pagasts, 3,8 
ha platībā.  

Turpinājums 3. lpp. 



 

 

  

Pāvilostas novada pašvaldības  
2012.gada pārskats 

Ir izstrādāts un 25.aprīļa domes sēdē apstiprināts 2012.gada pārskats. Publicējam 
saīsinātu domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona VADĪBAS ZIĽOJUMU. 

Pāvilostas novads reģionālās reformas rezultātā ir izveidojies, apvienojoties Pāvilostas 
pilsētai, Vērgales pagastam un Sakas pagastam. Novada kopējā teritorija ir 515 km2. Pāvilostas 
novads robeţojas ar Grobiľas, Durbes, Aizputes, Alsungas un Ventspils novadiem. Tam ir 46 km 
gara jūras robeţa. 

Iedzīvotāju skaits Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā ir 3094, kas sastāda: 

t.sk.  kopā sievietes vīrieši 

Pāvilostas pilsētā 1091 594 497 

Sakas pagastā 589 271 318 

Vērgales pagastā 1414 728 686 

Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļā 2012. gadā reģistrētas: 20  dzimšanas;  
28  miršanas; 14   laulības. 
 Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieľemto 
lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko  un  tehnisko apkalpošanu,  tās sastāvā: kancelejas 
vadītāja; projektu koordinatore; grāmatvedība. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „RAS –30“; SIA „Vērgales  
komunālā saimniecība”; SIA „Liepājas tūrisma informācijas birojs”; SIA “Pāvilostas komunālais 
uzľēmums”.        

 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): biedrībā „Latvijas Pašvaldību 
savienība”; Latvijas Pašvaldību mācību centrs; Latvijas Pilsētu savienība; Liepājas rajona 
partnerība; Latvijas piļu un muiţu asociācija; Kurzemes tūrisma asociācija. 

Pāvilostas novada pašvaldības budţets 2012.gadā: 
 ieľēmumi  Ls 1 873 769.00  
 izdevumi   Ls 2 161 661.00 
Budţeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2012 Ls 74 666.00 Ļoti nozīmīgi ir tas, ka pašvaldībai 

nav saistības uz 19.04.2013. ar aizdevumiem. Ļoti izteikti izpaudās katastrofāli mazais 
finansējums - pašvaldības saľemtā dotācija autoceļu un ielu uzturēšanai 2012.gadā, kas uz visu 
novadu bija tikai Ls 42 809.00.  

2012.gadā pašvaldība turpināja realizēt 2011.gadā iesāktos projektus un īstenoja 
izstrādāto koncepciju finanšu vadības jomā. Piesaistīti līdzekļi no ES struktūrfondiem, projektu 
realizācijai. 2012.gadā tika īstenoti šādi ar ES struktūrfondu atbalstīti  projekti: 

 Akmensraga ceļa rekonstrukcija 2.kārta ; 

 Saraiķu ciema brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide 1. kārta; 

 Pāvilostas pilsētas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana un ventilācijas 
sistēmas izbūve; 

 Pāvilostas mākslas skolas ēkas rekonstrukcija; 

 Ziemupes centra dīķa iztīrīšana; 

 E.Šneidera laukuma gājēju celiľa un parka apgaismojuma izbūve ; 

 Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija; 

 Pāvilostas jauniešu SERF kluba izveide; 

 Pāvilostas Mūzikas skolas ēkas fasādes vienkāršotā rekonstrukcija;  

 Vērgales pagastā gājēju celiľa izbūve; 

 Rīvas bibliotēkas apkures rekonstrukcija; 

 Pāvilostas tirgus laukuma rekonstrukcija; 

 Vērgales PII „Kastanītis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; 

 Pāvilostas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. 
Vairāki projekti tika jau  atbalstīti un uzsākti projektēšanas darbi 2012. gadā, bet tiks 

realizēti 2013.gada laikā: 
o Ūdenssaimniecības attīstība Pāvilostas pilsētā 3.kārta; 
o Vērgales sporta nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; 
o Vērgales pagasta Ploces ciema ielu apgaismojuma izbūve; 
o Pāvilostas Upesmuiţas estrādes rekonstrukcija. 
  Novada pašvaldības administratīvajā teritorijā bezdarba līmenis ir 6,5 % no 
darba spējīgiem novada iedzīvotājiem.  Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem Kurzemes reģionā, 
un tam ir tendence mūsu novadā vēl samazināties par pāris procentpunktiem. 

2013.gads būs finansiāli sareţģīts, tādēļ tiks veikta ļoti stingra kontrole par budţeta 
izpildes gaitu, jo plānojam daudzus investīcijas projektus veikt pašvaldības iestādēs, kurām būs 
nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. 

Kopumā, strādājot veiksmīgas Finanšu vadības apstākļos, pašvaldība tuvināsies 
svarīgāko mērķu sasniegšanai un paaugstinās funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanas 
efektivitāti - sakārtos pašvaldības iekšējo vidi, samazinās izdevumus, palielinās ieľēmumus un 
citus resursus. 

 
 

Turpinājums no 2.lpp. 

26. Noslēdza zemes nomas līgumu uz 
pieciem gadiem uz zemes lietojumu Kalvenieki, 
Sakas pagasts, 2,6 ha platībā. Zemes nomas 
maksu gadā noteica 3% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. 
27. Noslēdza zemes nomas līgumu uz 
pieciem gadiem uz zemes lietojumu Auderi, 
Vērgales  pagasts, zemes vienību 3,0 ha 
platībā, uz zemes lietojumu Mētriņas, Vērgales  
pagasts, , zemes vienību 0,45ha platībā un uz 
zemes lietojumu Ormaņi, Vērgales  pagasts, 
zemes vienību 10,2 ha platībā. Zemes nomas 
maksu gadā noteica 3% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. 
28. Noslēdza zemes nomas līgumu uz 
pieciem gadiem uz zemes lietojumu Lejupes, 
Vērgales  pagasts, uz zemes vienību 0,7 ha 
platībā. Zemes nomas maksu gadā noteica 3% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 
maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
29. Vienu personu uzľēma dzīvokļu rindā. 
30. Anulēja  deklarētās dzīvesvietas 
īpašumā „Rīva 1”, „Rīva 2”,  „Rīva 3”, Rīvās, 
Sakas pagastā, četrām personām. 

Nākamā komiteju sēde piektdien, 24.maijā, 
plkst. 9.00. Nākamā domes sēde plānota 
30.maijā. 
 

30.aprīlī notika domes ārkārtas sēde 
Nr.10. Tajā nepiedalījās deputāti Gatis Brēdiķis, 
Andris Zaļkalns – darba dēļ, par Ginta Jurika, 
Indras Ziemeles, Gata Štokmaľa neierašanās 
iemesliem informācijas nav. Pie 1.jautājuma 
izskatīšanas piedalījās Argods Lūsiľš. 
Sēdes darba kārtībā 3 jautājumi. 
1. Apstiprināja Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam galīgo 
redakciju  un pieľēma lēmumu nodrošināt 
teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
publiskošanu no 2013.gada 7. maija līdz 
2013.gada 28. maijam, kurā sabiedrībai ir 
iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju. Paziľojumu skat. 7.lpp. 
2. Apstiprināja kultūras, izglītības un 
uzľēmējdarbības atbalsta komisijas sēdes 
lēmumu par Pāvilostas novada pašvaldības 
kultūras, izglītības un uzľēmējdarbības atbalsta 
finansēšanas konkursa iesniegto projektu 
izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu 
rezultātiem. Skat.4.lpp. 
3. Noteica Pāvilostas novada vēlēšanu 
komisijas un vēlēšanu iecirkľu komisiju 
locekļiem šādu darba stundas tarifa likmi (LVL): 
1. Pāvilostas novada vēlēšanu komisija: 1.1. 
komisijas priekšsēdētājs – 2,35; 1.2. komisijas 
sekretārs – 2,30; 1.3. komisijas loceklis – 1,65. 
Vēlēšanu iecirkľa komisija: 2.1. komisijas 
priekšsēdētājs – 2,20; 2.2. komisijas sekretārs – 
2,15; 2.3. komisijas loceklis – 1,65. 

Informāciju sagatavoja 
MARITA HORNA 
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Pāvilostas novada pašvaldības kultūras, izglītības un mazās 
uzľēmējdarbības atbalsta projektu finansēšanas konkursam  

2013. gadā iesniegtie /atbalstītie projekti: 
 

N.P.K. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Pieprasītais 
finansējums no 

pašvaldības 

Piešķirtais 
finansējums no 

pašvaldības 

 Kultūras un izglītības projekti Max summa vienam projektam 500.00 LVL 2000.00 2000.00 

1. Sakas novada atklātais 
sabiedriskais fonds „Sakas 
pensionāru nodibinājums” 

Pāvilostas kapličas labiekārtojums, plānots nobruģēt 
ieejas laukumu pie kapličas 

500.00 500.00 

2. Benita Baltrune  Vērgales kapličas labiekārtošana „Atvadas”, plānots 
kapličas sienu un griestu remonts, jaunas grīdas 
ieklāšana un jauna paaugstinājuma izbūve zārka 
novietošanai. 

500.18 500.00 

3. Sintija Freidenfelde- 
Vītoliľa 

Bērnu spēļu un atpūtas laukuma ierīkošana Vērgales 
pagasta dzīvojamo māju „Alfas”, „Sudrabi” un „Atvari” 
pagalmā 

392.00 - 

4. Biedrība „Vērgalīte” „Mūţam citas nemīlēšu” 500.00 - 

5. Marita Kurčanova Pāvilostas vidusskolas „Zaļās klases izveide”, 
Masīvkoka mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana, 
ugunskura vietas izveide Sakas upes līkumā pie 
Pāvilostas vidusskolas. 

387.71 250.00 

6. Zigmunds Vilnis Smilšu tēlniecības festivāls „Zelta smilšu grauds” 
Ārzemju viesu uzľemšana, naktsmītľu nodrošināšana, 
t- kreklu izgatavošana organizatoriem. 

360.00 260.00 

7. Inga Šnore Pāvilostas Mūzikas skolas meistarklase „RITMS- 
MŪZIKAS PAMATS”. Noorganizēt sitamo instrumentu 
meistarklasi Ventspils mūzikas skolā un koncerta 
apmeklējums Ventspils kultūras centrā. 

70.00 70.00 

8. Ligita Eihvalde Tautastērpu pilnveide Pāvilostas deju kolektīvam- 
vasaras koncertu vajadzībām. 

305.24 133.00 /8.gbl 
blūzēm 

9. Biedrība „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” 

Dzīvosim veseli. Fizioterapeita vingrošanas 
programmas izstrāde.   

487.00 70.00/ vingrošanas 
programmas 

izstrādei 

10. Zaiga Uzare Video materiālu veidošana un vēsturisko notikumu 
liecību apkopojums par Pāvilostas novadu 

238.35 - 

11. Slava Pencis Siltumnīcas izveidošana Pāvilostas vidusskolas 
teritorijā. 
Iegādāties materiālus (šūnu polikarbonātu) un atjaunot 
siltumnīcu pie Pāvilostas vidusskolas, stādu, dārzeľu, 
garšvielu un puķu stādu audzēšanai. 

387.00 217.00 

 Kopā kultūras un izglītības 
projektiem: 

 4127.48 2000.00 

 Uzľēmējdarbības atbalsts Max summa vienam projektam 200.00 LVL 1000.00 999.00 

12. Sintija Spriľģe Šuvēju prasmju apgūšana un šujmašīnas iegāde. 
Šujmašīnas iegāde un šuvējas prasmju kursu 
apmeklējums. 

199.00 199.00 

13. Marika Griķīte Z/s „Kalnarāji” (Saka) vienas dzīvojamās telpas 
remonts un pielāgošana, atbilstoši PVD vadlīnijām, 
ţāvētu augļu un ārstniecības tēju raţotnes izveidei 

200.00 - 

14. Mareks Šīmanis Bērza apaļkoka dārza un interjera priekšmetu raţošana 
un tirdzniecība. Putnu būrīšu izgatavošana. 

200.00 200.00 

15. Agita Pētersone Ceptuves teritorijas labiekārtošana 200.00 - 

16. Laine Šildere Atbalsts biškopības uzsākšanai. Četru bišu saimju 
iegāde. 

200.00 200.00 

17. Zita Uzare Atbalsts mazās uzľēmējdarbības uzsākšanai biškopībā 200.00 - 

18. Kārlis Donis Atpūtas vietas labiekārtošana Ulmalē. Labiekārtošanas 
kokmateriālu apstrāde gaterī. 

200.00 200.00 

19. IK Vairogi 5 Lietots motorzāģis Husquarna. Motorzāģa iegāde 
īpašumā, lai uzsāktu privātbiznesu.  

200.00 200.00 

 Kopā uzľēmējdarbības 
projektiem: 

 1599.00 999.00 

 KOPĀ:  5726.48 2999.00 
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PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2013 
2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES 

pilsoľiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. 
Vēlēšanu iecirkľu darba laiks: 
27.05.2013. no  16:00 – 20:00  
28.05.2013. no    9:00 – 13:00 

Šajās dienās iecirkľos vēlētāji varēs iepazīties ar materiāliem par  deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, 
noskaidrot nepieciešamo informāciju par vēlēšanu norisi, iesniegt pieteikumus balsošanas nodrošināšanai vēlētāja atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri 
veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkľa 
teritorijā. Balsošanai atrašanās vietā jāpiesakās no   2013.gada 27.maija  līdz 01.jūnijam plkst. 12.00. 

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (eID 
karte). Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš: 

29.05.2013. no  17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana) 
30.05.2013. no    9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana) 
31.05.2013. no  10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana) 

  sestdien, 01.jūnijā, iecirkľu darba laiks no 7:00 līdz 22:00 
Iecirknis Nr. 577 Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tālr. Nr. 63484559 
Iecirknis Nr. 601 Vērgales pagasta pārvalde, Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, tālr. Nr. 63490836 
Iecirknis Nr. 598 Sakas pagasta pārvalde, Pagasta māja, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466, tālr. Nr. 63453658 
 

2013.gada pašvaldību vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti 
Pāvilostas novadā 

Kandidātu saraksta nosaukums: Mēs savam novadam 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Darba vieta, ieľemamais amats 

1  Uldis Kristapsons Pāvilostas novada pašvaldība, domes priekšsēdētājs 

2 Jānis Vitrups Pāvilostas novada pašvaldība, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  

3 Alfrēds Magone Pāvilostas novada pašvaldība, Vērgales sporta zāles vadītājs  

4 Aldis Barsukovs Pāvilostas novada pašvaldība, sporta organizators 

5 Dace Bērzniece Pāvilostas Mūzikas skola, skolotāja 

6 Gatis Brēdiķis SIA "VEGA", projektu vadītājs 

7 Vita Cielava Agronomu biedrība, valdes locekle; Pāvilostas novada pašvaldība, darba aizsardzības un ugunsdrošības inţenieris 

8 Gints Juriks Vērgales pamatskola, direktors; Liepājas SSS, treneris 

9 Mārtiľš Lieljuksis Pāvilostas novada pašvaldība, autobusa vadītājs  

10 Egons Stankēvičs Pāvilostas novada pašvaldība, automobīļa vadītājs 

11 Daina Vītola Ziemupes bibliotēka, vadītāja; Ziemupes tautas nams, vadītāja, Vērgales TIC, darbiniece; Pāvilostas pašvaldība, 
deputāte 

12 Andris Zaļkalns Dienvidkurzemes virsmeţniecība, vecākais meţzinis 

 
 

 

 Priekšvēlēšanu programma: 
Mērķis: videi draudzīgs, jaunām idejām atvērts un 

saimnieciski rosīgs Pāvilostas novads. 
1. Kopējie attīstības principi: 
1.1. izmantot pieejamos resursus, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada 
attīstību mērķa īstenošanai; 
1.2. plānot un veidot infrastruktūras objektus, pakalpojumus- ievērojot 
novada iedzīvotāju intereses; 
1.3. veicināt novada iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos 
novada pārvaldē; 
1.4. pilnveidot sociālo, kultūras un izglītības pakalpojumu pieejamību 
novada iedzīvotājiem. 
2. Izglītība, kultūra, tūrisms un sports: 
2.1. par prioritāti noteikt izglītību, veicinot izglītības iestāţu attīstību un 
izaugsmi; 
2.2. saglabāt visas novadā esošās kultūras un izglītības iestādes; 
2.3. veicināt Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skolu radošā potenciāla 
izmantošanu; 
2.4. atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbu, nevalstisko organizāciju 
iniciatīvu un pensionāru apvienību darbību; 
2.5. papildināt sporta infrastruktūras materiāli tehnisko bāzi, izbūvēt 
sporta laukumu pie Vērgales sporta halles; 
2.6. atbalstīt Pāvilostas SERF kluba darbu; 
2.7. veicināt tūrismu, īpašu uzmanību pievēršot tiem tūrisma veidiem, 
kas raksturīgi Pāvilostas novadam. Aktivizēt laivu tūrismu; 

 

 

2.8. popularizēt novadu, mūsu tūrisma uzľēmējus, palielinot finansējumu 
reklāmām kaimiľzemēs; 
2.9. informatīvo izdevumu iespiest tipogrāfijā avīzes formātā. 
3. Uzľēmējdarbība: 
3.1. stimulēt uzľēmējdarbību, kas rada jaunas darba vietas un veicina 
ģimeľu atgriešanos novadā; 
3.2. atbalstīt lauku attīstības speciālistu darbu; 
3.3. pilnveidot vietējo preču klāstu Pāvilostas tirgū vasaras sezonā; 
3.4. sadarbībā ar ostas pārvaldi iegādāties mūsdienīgu padziļināšanas 
tehniku, kas varētu nodrošināt ostas akvatorijā nepieciešamo kuģu 
ienākšanas dziļumu; 
3.5. piesaistot fondu līdzekļus, līdz 2020.gadam pagarināt Pāvilostas 
ostas Ziemeļu un Dienvidu molus; 
3.6. palielināt finansējumu pašvaldības projektu konkursam; 
3.7. sadarbībā ar uzľēmējiem risināt jautājumu par skolēnu 
nodarbinātību vasarā. 
4. Vide un labiekārtošana: 
4.1. veidot un uzturēt Sakas upes ainavu kā pilsētvides un tūrisma 
objektu. Tebras un Durbes upēm veikt krastu sakopšanas darbus; 
4.2. veikt pludmales zonējuma izstrādi un tā noteikšanu dabā, kā arī 
pludmales zonas 
labiekārtošanu; 
4.3. gājēju celiľu seguma nomaiľas turpināšana Pāvilostā; 
4.4.  iespēju robeţās veikt Pāvilostas pilsētas grants ielu asfaltēšanu; 

Turpinājums 6.lpp. 
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Priekšvēlēšanu programma 
Mērķis: 
Finansiāli spēcīga, kompetenta un par saviem iedzīvotājiem 
atbildīga pārvaldība. 
Pārvalde: 
- īstenosim caurspīdīgu pašvaldības darbu; 
- palielināsim pagastu pārvalţu ietekmi lēmumu sagatavošanā; 
- turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus projektus, piesaistot ES 
fondu un citas finansējuma iespējas; 
- līdzsvarota finanšu sadali visam novadam; 
Izglītība: 
- saglabāsim un veicināsim novada bērnu dārzus, mūzikas un 
mākslas skolas darbu, rūpēsimies par to tālāk attīstību; 
- saglabāsim optimālu novadu skolu tīklu; 
- nodrošināsim lauku teritorijā dzīvojošo skolēnu nokļūšanu mājās pēc 
interešu pulciľu un skolu rīkotajiem pasākumiem; 
- atbalstīsim novada jauniešu izglītības iegūšanu pašvaldībai 
nepieciešamās profesijās. 
Veselība un sociālā drošība: 
- atbalstīsim pensionārus un invalīdus, izveidojot pašvaldībā mobilo 
sociālo brigādi; 
- brīvpusdienas visiem novada skolēniem līdz 4.klasei; 
- atbalstīsim jaunu audţuģimeľu izveidošanu; 
 - sociālās mājas izveidi novadā. 
Tautsaimniecība un tūrisms: 
- atbalstīsim lauksaimniecības attīstību novadā; 
- radīsim labvēlīgu vidi jauniem uzľēmējiem; 
- veicināsim finansējuma atbalstu pašvaldības projektu konkursos; 
-veicināsim infrastruktūras attīstību- uzlabojot pludmales servisu, 
ceļus un ietves, ielu apgaismojumus u.c. 
Kultūra un sports: 
- atbalstīsim sporta aktivitātes novadā; 
- pilnveidosim un turpināsim popularizēt novada kultūrvēsturisko 
mantojumu; 
 

 

- turpināsim pagastu un pilsētu līdzšinējās svētku tradīcijas; 
- atbalstīsim iedzīvotāju interešu grupas, sabiedrisko organizāciju aktivitātes 
novadā; 
- veicināsim sadraudzības pasākumus starp novada iedzīvotājiem. 
 Plašāka informācija par kandidātu sarakstiem:  
http://www.cvk.lv/cvkserv/pv2013/saraksti/ 
 
Pāvilostas  novada vēlēšanu komisijas tālrunis – 63484559; 29725727. 
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis: 67049999. 

PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA 
 

Priekšvēlēšanu diskusiju raidījums 
„Novadi izvēlas‖ 

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, ikvienam iedzīvotājam ir 
iespēja no 2. līdz 30.maijam LTV 7  un ReTV  noskatīties priekšvēlēšanu 
diskusiju raidījumus „Novadi izvēlas”. 
  Kopumā divdesmit piecos raidījumos  būs iespēja  iepazīt  katra 
Kurzemes novada, kā arī pilsētas deputātu kandidātu sarakstu pārstāvjus, 
uzzināt par to galvenajām prioritātēm turpmākajiem četriem gadiem, par 
svarīgu problēmu iespējamajiem risinājumiem savā novadā vai pilsētā. 

 Aizputes TV sagatavotais diskusiju raidījums par Pāvilostas 
novadu būs skatāms  22.maijā LTV7 pl.20:15-21:00 un  ReTV pl. 12-
12:45. 

Diskusiju raidījumā no Pāvilostas novada piedalījās tikai viens 
pārstāvis- U.Kristapsons no apvienības “Mēs savam 
novadam", diemţēl vēlētāju apvienība "Vienoti novada attīstībai" savu 
dalību raidījumā atteica.  

Priekšvēlēšanu diskusiju raidījumi pēc to pārraidīšanas televīzijā 
būs skatāmi arī internetvietnē:www.youtube.com/user/aizputestv 

Raidījums „Novadi izvēlas” ir Elektroniskās plašsaziľas līdzekļu 
padomes pasūtījums. 

Aizputes TV SELGA DREIMANE 
 
 
 
 

Turpinājums no 5.lpp. 

4.5. nodrošināt pašvaldības pārziľā esošo ceļu kvalitātes uzlabošanu, 
grants segas atjaunošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot novada centrus savienojošiem ceļiem; 
4.6. iespēju robeţās nodrošināt jūras krasta nostiprinājumu veidošanu un 
rekonstrukciju Pāvilostas 
pilsētā; 
4.7. nodrošināt ielu apgaismojumu ciemata centros, turpināt tā izbūvi Plocē; 
4.8. turpināt rūpēties par novada teritorijas sakoptību; 
4.9. turpināt Ziemupes un Saraiķu ciemu centru labiekārtošanu; 
4.10. turpināt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Plocē, 
Pāvilostā- jaunā ciemā un Parka-Pļavu ielu rajonā. 
5. Dabas aizsardzība, sabiedriskā kārtība: 
5.1. uzlabot atkritumu savākšanu un iespējas savākt šķirotus atkritumus; 
5.2. izveidot glābšanas dienestu Pāvilostā; 
5.3. turpināt novērošanas kameru uzstādīšanu sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai; 

 

5.4. aktivizēt pašvaldības policijas darbu visā novada teritorijā. 
6. Sociālā palīdzība: 
6.1. turpināt sociālās mājas „Ploce 23” uzlabošanu; 
6.2. izveidot sociālo punktu Vērgalē un Ziemupē; 
6.3. Pāvilostā izstrādāt projektu par publiskās pirts ierīkošanu; 
6.4. palielināt sociālos pabalstus iedzīvotājiem, kuriem ir zemi 
ienākumi. 
7. Pārvalde: 
7.1. atbalstīt pašvaldības darbinieku izglītošanos, prasīt kompetenci 
un atbildību darba jautājumu 
risināšanā; 
7.2. izmantot ES finanšu līdzekļu piesaisti novadam ar mērķi uzlabot 
iedzīvotāju labklājību un vidi; 
7.3. pieļaut novada parādu palielinājumu, tikai un vienīgi saľemot 
adekvātu līdzfinansējumu no ES vai citiem ārējiem finansētājiem; 
7.4. aktīvi pārstāvēt sava novada intereses ministrijās. 

 

Kandidātu saraksta nosaukums: VIENOTI NOVADA ATTĪSTĪBAI 

N.p.k. Vārds, uzvārds Darba vieta, ieľemamais amats 

1 Ēriks Erleckis A/S Liepājas Metalurgs, Remontu celtniecības ceha vadītājs  

2 Arta Bunka Pāvilostas novada pašvaldība, Sakas pagasta sociālais darbinieks  

3 Nauris Vītols Nav norādīta, pašnodarbināts 

4 Mārtiľš Akerfelds SIA "Bitex", valdes loceklis; SIA "Būvnieks M", valdes loceklis 

5 Sintija Freidenfelde - Vītoliľa SIA "Balticagrar", lietvede  

6 Irina Kurčanova Pāvilostas novada pašvaldība, Pāvilostas novadpētniecības muzejs 

7 Ieva Kreicberga SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Uzľēmēju darbības konsultante 

8 Māris Dimants SIA "Stamid-M", Valdes loceklis 

9 Artis Arājs SIA "Sandao", strādnieks  

10 Mareks Šīmanis SIA "Ceļu, tiltu būvnieks", Asfaltētājs, ceļu strādnieks  

11 Artūrs Bikovs MB "Dzelzbetons", būvinţenieris 

12 Kristīne Balka LPP veikals "Liedags" , vadītāja 

 

http://www.cvk.lv/cvkserv/pv2013/saraksti/
http://www.youtube.com/user/aizputestv


Pāvilostas novada ielas, ceļi un tilti 
Autoceļi Ielas Tilti 

Kopā 
tajā skaitā Kopā tajā skaitā 

skaits garums brauktuves laukums 
ar melno segumu garums Brauktuves laukums ar melno segumu 

km km km m2 km m2 gab. m m2 

120,39 7,97 26,650 106600 4,2 24600 5 156 1041 

Uz 31.12.2012.  
 

Sociālais dienests ziľo 
 Aprīļa mēnesī 1 ģimenei piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 26 
ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 6 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 1 
personām pārtraukts pamatpabalsts sakarā ar noslēgto darba līgumu un 2 
personām sakarā ar līdzdarbības pienākumu nepildīšanu, 11 ģimenēm piešķirts 
dzīvokļa pabalsts, 1 ģimenes 2 bērniem piešķirtas pašvaldības apmaksātās 
pusdienas, 5 ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei, 2 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts pēc 
soda izciešanas, 1 personai piešķirts ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums. 
Kopā pabalstos izmaksāts Ls 1388, tai skaitā – Ls 639 pamatpabalstos, Ls 430 – 
dzīvokļu pabalstiem, Ls 89 – veselības aprūpei, Ls 230 – citiem mērķiem saskaľā 
ar domes saistošajiem noteikumiem.  
 Gribētos lieku reizi parunāt par regulārajiem pabalstu saľēmējiem. Kas ir 
šie pabalstu saľēmēji – sliľķi, šmaukļi vai patiešām cilvēki objektīvās grūtībās? 
Varbūt viľi nestrādā nevis tāpēc, ka apzināti izvēlējušies vieglāko ceļu, bet tāpēc, 
ka ar algu, ko nopelnīs, nav iespējams nodrošināt visus izdevumus, kas nāk līdzi 
darba dzīvei, – tie ir transporta izdevumi, jādomā, kur likt bērnus, arī apģērbam 
jābūt atbilstošam u. tml. Bet, objektīvi vērtējot, šo cilvēku darba kvalifikācija šodien 
ir pārāk zema, lai viľiem maksātu vairāk. Tā daļēji ir viľu pašu problēma, bet 
mums jārunā par ekonomikas modeli Latvijā kopumā. Sociālie darbinieki ir atbildīgi 
par pašvaldības naudas godprātīgu izlietojumu. Ja cilvēks atsakās vai ignorē 
piedalīties līdzdarbības pasākumos, tad atsakās arī no iespējas saľemt 
pabalstu.  Visa sākums un gals ir izglītība. Ne tik daudz formālā izglītība, bet tas, 
ka izglītība cilvēkam dod prasmes kulties pa dzīvi jeb veidot savu dzīvi. 

Bet, piemēram, cilvēks zina, ka viľam jādodas uz slimnīcu. Skaidrs, ka 
ārstēšanās viľa iepriekš sabalansētajā budţetā iecirtīs tādu robu, ka pēc tam ilgi 
nevarēs atkopties. Pārdos govi, lai varētu samaksāt par slimnīcu, salaidīs savu 
budţetu mīnusos un tad ies uz pašvaldību pēc pabalstiem. Atlaides veselības 
aprūpē un medikamentu iegādē, atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksā. 
Paradoksāli – no vienas puses, mums ir ļoti daudz nabadzīgu cilvēku, viľiem klājas 
grūti, un pabalsti ir mazi. Bet, no otras puses, saskaitot kopējais atbalsta apjoms 
pie tām finanšu iespējām, ko valsts un pašvaldības var atļauties, izrādās, nav 
nemaz tik mazs.  

Tāpēc svarīgi ir ik pa laikam pārvērtēt tos mērķus, vai tie ir patiesi tie, 
pēc kuriem vajadzētu tiekties. Ja nav enerģijas un gribasspēka, tad, iespējams, tie 
mērķi nav īstie, tos vajadzētu pārskatīt un izvirzīt pareizos. 

„Slinkums velkas tik lēni, ka nabadzība ātri to panāk.” (sakāmvārds) 
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 

 

 
„Paziľojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 

2012.- 2024. gadam galīgās  redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai‖ 

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka, 
pamatojoties uz Pāvilostas novada domes ārkārtas sēdes 
2013. gada 30. aprīļa lēmumu, tiek apstiprināta un nodota 
sabiedriskai apspriešanai  Pāvilostas novada teritorijas 
plānojuma 2012.- 2024. gadam galīgā redakcija (domes 
sēdes protokols Nr. 10, 1. paragrāfs), saskaľā ar  16.10.2012. 
MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” un Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 12., 20., 23. pantu. 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. 
gadam galīgā redakcija tiek nodota sabiedriskai apspriešanai 
no 2013. gada 7. maija līdz 2013. gada 28. maijam, 
publicējot pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv, sadaļā 
Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde.  

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.  

Teritorijas plānojuma izstrādi veic personu apvienība 
no SIA „Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 
3i”.Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu 
īstenošana: Pāvilostas novada administratīvā teritorija 
(Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti).  Projekta 
ietvaros izstrādātie dokumenti veidos pietiekamu Pāvilostas 
novada attīstības plānošanas dokumentu bāzi, kas atbilst LR 
likumdošanas prasībām. 
 
 
  
 
 

KĻŪDAS LABOJUMS 
Aprīļa izdevumā ieviesusies kļūda Saistošo 

noteikumu Nr.17 PĀVILOSTAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS 
ATBILDĪBAS NOTEIKUMI numerācijā. Noteikumi bija publicēti 
4-6 lpp.  
Labojumi –  
1) zem 11.punkta seko divi apakšpunkti ar numerāciju 11.1. 
publicētā 11.2. vietā un 11.2. publicētā 11.3. vietā; 
2) 18.punkta vietā ir punkts 17. Koku un krūmu patvaļīga 
stādīšana. 
3)19.punkta vietā jābūt punktam 18. Un attiecīgi abi 
apakšpunkti ir 18.1. un 18.2. nevis 19.1. un 19.2.  
4) 19.punkts ir – Miera un naktsmiera traucēšana. 
5) 21.punktam numerācija pēc punkta 21.3. turpinās 21.4. un 
21.5., nevis atkārtojas vēlreiz 21.1. un 21.2. 
Atvainojamies lasītājiem par neprecizitātēm. Turpmāk 
centīsimies uzmanīgāk sekot līdzi precīzai numerācijai.   

Informatīvā izdevuma galvenā redaktore 
MARITA HORNA 

 

ATGĀDINĀJUMS LAUKU BLOKU 
KARŠU ĪPAŠNIEKIEM! 

Lauku bloku kartes LAD var iesniegt līdz 15.maijam gan sūtot pa 
pastu, gan EPSā, kas ir noslēguši līgumu par elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas pakalpojumu izmantošanu. Iesniegumus akcīzes degvielai jāiesniedz 
līdz 30.maijam! 

Saimnieciskās darbības veicējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
deklarācija Valsts ieľēmumu dienestā jāiesniedz līdz 1.jūnijam. 

Pāvilostas novada lauku attīstības konsultante ANITA ŠTEINBERGA 
 

Liepājas  reģiona novadu  būvvaldes 
atskaite par darbu  

2013. gada 4 mēnešiem 
Pāvilostas novadā sastādīti 3 pieņemšanas akti, saņemtas 13 būvatļaujas. 
Izmaksas (latos): valsts, pašvaldību līdzekļi 62 310,-; privātie līdzekļi 40 000,-.  
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Vai tu zini... 
 25.maijā plkst. 16.00 izlaidums Pāvilostas mākslas skolā. Šogad skolu 

absolvē 5 audzēkľi - trīs no Pāvilostas un 2 no Vērgales. 

 3.maijā informatīvā izdevuma veidotājas Marita Horna un Vita Braţe 
viesojās Rucavā un kopā ar kolēģiem no citiem Liepājas reģiona novadiem 
pārrunāja darba aktualitātes un dalījās pieredzē. Sarunā piedalījās arī 
psihoterapeite Aina Poiša, kura pastāstīja par savu pieredzi, sadarbojoties ar 
masu medijiem un  vadot TV raidījumu.  

 Mūzikas skolas izlaidums - 29.05. plkst. 16.00. Mūzikas skolu 
absolvē       A. Šēna (klavieres),   L. Krafta ( klavieres), S. Moţenova ( trompete). 

 28.05. Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkľi sniegs koncertu  Pāvilostas 
bērnu dārzā. 
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IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ 
1) Kas apsaimnieko daudzdzīvokļu mājas Rīvās? Vai ir likumīgi piešķirt tur 
dzīvokļus, zinot, ka tajos nav ūdens un apkures? Atbild SIA ‖Pāvilostas 
komunālai uzľēmums‖ valdes loceklis Oskars Vērnieks: „2011. gada 27.oktobrī 
Pāvilostas novada Sakas pagasta trīs daudzdzīvokļu mājas – Rīvas-1, Rīvas-2, Rīvas-3 
- novada dome nodeva apsaimniekot Pāvilostas komunālajam uzľēmumam. Māju 
iekšējais un ārējais tehniskais stāvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī. Mājām nepieciešams 
remontēt jumtu segumus, lietusūdens notekcaurules, kā arī dūmeľus, kas  ir avārijas 
stāvoklī. Tas viss prasa lielus kapitālieguldījumus.  Neskatoties uz to, ka 
apsaimniekošanas maksa šajās mājās ir ļoti minimāla - 0.04 Ls/m2, iedzīvotājiem jau ir 
izveidojies parāds. Ilgs laiks pagāja, kamēr apzinājām iedzīvotājus, kuri dzīvokļus ir 
aizľēmuši, bet faktiski tur nedzīvo. Lielākā daļa Rīvas 1 un Rīvas 2  dzīvokļi ir pieslēgti 
ūdensvadam. Centralizēta apkures sistēma šajās mājās netiek nodrošināta, tāpēc katrs 
īrnieks šos jautājumus risina individuāli. Maija mēnesī tiks sakārtota kanalizācijas 
sistēma. Piebildīšu, ka visi īrnieki, kas vēlas īrēt dzīvokļus Rīvās, tiek brīdināti par 
dzīvokļu tehnisko stāvokli un brīvprātīgi pieľem lēmumu tur dzīvot.”   
2) Kāpēc grants smilts maisījums, ko pašvaldība iegādājas par nodokļu 
maksātāju naudu, netiek savākts reizē ar smilšu kastēm, bet tiek izbērts ietvju 
malās, tā bojājot jaunos bruģētos trotuārus? Kāpēc neizlietotais grants smilts 
maisījums izbērts pie Valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa Dzintaru ielā 1 
pamatiem? Atbild Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine Gunita 
Vērniece: „Jau 10 gadus tiek izmantota pārbaudītā un vides pārvaldes atļautā ceļu un 
trotuāru kaisīšanas ar pretapledojuma maisījumu tehnoloģija. Un šobrīd tas ir labākais, 
ko var izmantot mūsu laikapstākļos. Šo gadu laikā nav gājis bojā neviens koks vai 
krūms zālājā, kur tiek samests sniegs ar maisījumu, nedz arī bojāts trotuārs. Un 
pārpratums ar pārpalikumu izbēršanu ir novērsts.” 
3) Par punktu 20.1.. Vai pašvaldība izvietojusi atkritumu tvertnes pietiekošā 
skaitā? To katastrofāli trūkst Pāvilostas pilsētā un pludmalē. Atbild Pāvilostas 
novada pašvaldības saimniecības pārzine Gunita Vērniece: „Pie visām  
pašvaldības iestādēm ir atkritumu tvertnes, kā to paredz sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi (punkts 3.2.11.).  Noteikumi arī aizliedz izmest līdzi 
atnestus sadzīves atkritumus atkritumu tvertnēs, kas uzstādītas publiskās vietās 
(parkos, skvēros, sporta laukumā, sabiedriskā transporta pieturvietās, pludmalē un 
tamlīdzīgi). Un vēl – atkritumu tvertľu uzstādīšana nemainīs bezatbildīgo attieksmi pret 
vidi, kurā dzīvojam, jo vēl aizvien ir daudz tādu cilvēku, kuri neuzskata par vajadzību aiz  
sevis savākt.”  

4) Par punktu 20.5.. Kā pašvaldība drīkst sodīt iedzīvotājus, ja paši ietves 
kaisa ar sāls maisījumu? Atbild saimniecības pārzine Gunita Vērniece: „Saistošos  
noteikumos ir teikts, ka Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu (būvju, zemesgabalu) īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki/pilnvarnieki, 
lietotāji/nomnieki nodrošina slideno virsmu nokaisīšanu ar smiltīm vai citu slīdamību 
ierobeţojošu materiālu (izľemot sāli, izdedţus un citus atkritumus) ziemas periodā. 
Pašvaldība nekaisa ietves ar sāls maisījumu, bet gan ar pretapledojuma maisījumu, 
kurā sāls koncentrācija nepārsniedz 8%. Par ietves kaisīšanu ar sāls maisījumu nav 
sodīts neviens iedzīvotājs.”  

5) Kad un par kādu summu tika pārdots Pāvilostas ostai piederošais 
zemes smēlējs, kas tagad atrodas Mērsraga ostā? Kas pieľēma lēmumu par 
zemes smēlēja pārdošanu un kāpēc? Kur tika izlietots no šī darījuma iegūtais 
finansējums? Atbild Pāvilostas ostas pārvaldes grāmatvede Dzidra Šteinberga: 
„Zemessmēlējs tika pārdots 2007.gad 16.martā par Ls 23 600, t.sk. PVN Ls 
3600.Lēmums par zemessmēlēja pārdošanu pieľemts Pāvilostas ostas valdes sēdē 
2007.gada 20.februārī, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret nav, atturas nav. Šajā pašā 
valdes sēdē tika pieľemts lēmums par kredītu ľemšanu no bankas par Ls 26 000, lai 
varētu pabeigt iesāktos kuģu kanāla attīrīšanas darbus no smilšu sanesumiem. 
Saľemtais finansējums par zemessūcēju tika izlietots kredītu atmaksai.” 
 

6) 2012.gada pavasarī  dome solīja atrisināt jautājumu 
par meţa zvēru postījumiem Pāvilostas kapsētā, taču 
postījumi notiek vēl joprojām.  Kad  beidzot tiks atrisināts šis 
jautājums? Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: ”Ar meţzini A.Zaļkalnu un Akmensraga 
medību kolektīva vadītāju A.Sanderu bija vienošanās, ka pie 
Pāvilostas kapiem tiks apmedītas stirnas. Kā informēja kolektīva 
vadītājs, 2012.gadā Pāvilostas kapu apkārtnē ir nomedītas 2 
stirnas. Šobrīd ir liegums stirnu medībām līdz 01.jūnijam. Pēc 
minētā datuma mednieku kolektīvs centīsies apmedīt stirnas kapu 
tuvumā esošajā teritorijā.” 
7) 23.aprīlī Pāvilostas novada mājas lapā ievietots 
paziľojums, ka  aizliegts visā Pāvilostas novada 
administratīvajā teritorijā kurināt ugunskurus, kā arī dedzināt 
zarus, kūlu, u.c.. Cik protokoli šajā laikposmā, proti, no 23.-
30.aprīlim sastādīti par ugunskuru un kūlas dedzināšanu? 
Atbild lietvede Liene Vaškus: Par šādu laika periodu nav 
sastādīts neviens protokols. 

Aprīlī informatīvajā izdevumā bija publicēti 
Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR.17 „Pāvilostas novada administratīvās 
atbildības noteikumi‖.  Iedzīvotājiem, izlasot šos noteikumus, 
radušies vairāki jautājumi. /Publicētajos noteikumos bija 
ieviesušās vairākas punktu numerācijas kļūdas. Kļūdu labojumu 
skat. 7.lpp./ 

Uz 1.- 7.jautājumu atbild lietvede Liene Vaškus. 
1. 1) Par punktiem  11.1. un 11.2..  Kur var iepazīties ar 

noteikumiem par ēku numurzīmju izlikšanu un uzturēšanu 
kārtībā? „Var iepazīties  „Sakas novada Pāvilostas pilsētas 
teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam” Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 189.4.1.punktā, kas nosaka, ka uz visiem 
nekustamiem īpašumiem jābūt izvietotai numura zīmei pēc 
vienota novada domē apstiprināta parauga – balts fons un melni 
burti. Plāksnītes ar ielu nosaukumu un mājas numura zīmi 
jāstiprina 2,5 – 3,0 metru augstumā pie ēkas fasādes ielas pusē 
vai pie ţoga.” 

2. 2) Par punktiem 13.1. un 13.2.. Vai tas attiecas uz visiem 
iedzīvotājiem vai tikai daţiem? Kad šo augstāk minēto punktu 
izpilde tiks beidzot kontrolēta? „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.” 

3. 3) Kā jāsaprot punktā 13.2. minētais – „braucamās daļas 
netīrīšanu‖? Vai iedzīvotājiem jātīra arī braucamā daļa? 
„Braucamās daļas netīrīšanu” varētu izskaidrot, ka tā  ir 
piebrauktuve, kas ir attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas 
paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās 
daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un nekustamajam 
īpašumam.” 

4. 4) Kur var iepazīties ar punktā 15.7. minētajām atļaujām?  
„Atļaujas ir domē.” 

5. 5) Vai Pāvilostā ir un kur pieejams pakalpojums- automašīnu 
un citu transporta līdzekļu mazgāšana? „Pāvilostā nav 
pieejams pakalpojums – automašīnu un citu transporta līdzekļu 
mazgāšana.” 

6. 6) Par punktu 18.2..1) Kur novadā ir peldvietas? 2) Kur ir 
peldvietas ar izvietotām norobeţojošām zīmēm(bojām)?   
„Peldvieta ir pludmalē un zonējuma zīmes pludmalē tiks 
uzstādītas kopā ar atkritumu urnu un ģērbtuvju izvietošanu.” 

7.  7) Kā reāli tiks kontrolēts 21.2. punktā minētais pārkāpums? 
Kas par šo pārkāpumu ziľos?  Vai būs speciāla komisija, kas 
apsekos īpašumus? „Pēc Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumiem Pāvilostas novadā 3.2.11. punkta nosaka, ka pie 
iestāţu, uzľēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko 
pakalpojumu vietu ieejas durvīm ēku īpašniekam, 
apsaimniekotājam ir pienākums novietot urnas sīkajiem sadzīves 
atkritumiem un nodrošināt to pastāvīgu uzturēšanu atbilstoši 
sanitārajām normām.” 
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Pārstrādei nodod tikai 1/4 no videi 
kaitīgajiem atkritumiem 

2012. gadā pārstrādei nodoti tikai 26% no realizētajām 
elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, liecina Latvijā lielākā videi 
kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāja „Latvijas Zaļais elektrons” 
darbības rezultāti. Neskatoties uz to, ka ar katru gadu pieaug pārdoto 
elektropreču apjoms, sabiedrības izpratne un paradumi par nolietotās 
elektrotehnikas nodošanu nemainās. Arī iepriekšējos gados 
pārstrādei nodots vien nedaudz vairāk par ceturto daļu no tirgū 
realizētajām iekārtām. 

„Mūsu sabiedrībā turpinās krāšanas kults, kas joprojām 
nolietoto tehniku liek uzglabāt pieliekamajos, bēniņos, 
saimniecības telpās un garāžās. Gan ražotājiem un pārdevējiem, 
gan pārstrādātājiem un patērētāju organizācijām ir jāizglīto 
sabiedrība, informējot un skaidrojot šādas rīcības nelabvēlīgo 
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.” 

Pēc A/S „Latvijas Zaļais elektrons” datiem 2012. gadā 
populārākajās preču grupās iedzīvotāji viss aktīvāk nodevuši: 
monitorus – 49% no šinī gadā realizētajām apjoma, mobilos telefonus 
– 25%, televizorus – 20%, liela izmēra mājsaimniecības iekārtas – 
25% (veļasmašīnas, elektriskās cepeškrāsnis, mikroviļľu krāsnis, 
radiatori u.c.), liela izmēra dzesēšanas iekārtas (ledusskapji, 
saldētavas u.c.) – 25%, IT un elektronisko sakaru iekārtas (peles, 
printeri, skaļruľi, procesori, klaviatūras, kopētāji, telefoni, projektori 
u.c.) – 25%. Uz katru Latvijas iedzīvotāju pārstrādei gadā ir jānodod 
4kg elektrisko un elektronisko iekārtu, Latvijā šis skaitlis joprojām ir 
nedaudz virs diviem kilogramiem no cilvēka.  
Kā nodot nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas? 

Savukārt mazās nolietotās elektrotehnikas savākšanai 
“Latvijas Zaļais elektrons” ir izvietojis īpašas kastes „Maxima XX‖ un 
„Maxima XXX‖ veikalos. Tāpat vecās elektropreces var nodot „RD 
Electronic‖ veikalos. 

Ja kādam Pāvilostas novada iedzīvotājam 
nepieciešams izvest lielgabarīta atkritumus (elektropreces u.c.), 
sazinieties ar Gunitu Vērnieci pa tālruni 29725727. 
 
 Jauniešu apmācības 

noslēgušās! 
SIA ‟‟Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra‟‟ un 

„Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla” organizētais pasākums 
jauniešiem „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves 
un uzņēmējdarbības veicināšanai” 26.aprīlī noslēdzās. Šajā dienā 
jaunieši prezentēja savus biznesa/projekta plānus, kas saistījās ar 
tūristu piesaistīšanu Pāvilostai. Daudzas idejas bija tiešām labas un 
reāli īstenojamas! Cerams, ka jaunieši tās attīstīs un ieviesīs  „‟dzīvē‟‟. 
Turpinājumā jaunieši  konkursā pierādīja savas iegūtās prasmes tīklu 
aušanā, mezglu siešanā un špleisēšanā, veicot to visu noteiktā laikā. 
Noslēguma daļā jaunieši kopā ar divām jaukām saimniecēm gatavoja 
daţādus zivju ēdienus – gan salātus, gan siltos ēdienus, kur galvenā 
sastāvdaļā, protams, bija zivs! Šo dienu jo īpašāku un svarīgāku 
darīja viesi- jaunieši no Tukuma,  kuri bija ieradušies ciemos pie 
Pāvilostas jauniešiem! Lai gan apmācības ir galā, jauniešiem, kuri 
vēlēsies piedalīties biznesa plānu konkursā par naudas balvām, viss 
vēl priekšā, jo savu plānu aizstāvēšana notiks vasaras beigās, kad šīs 
apmācības noslēgsies pārējās iesaistītajās vietās-Engurē, Grobiľā un 
Salacgrīvā. 

Nobeigumā vien gribu teikt lielu paldies Intai Vīgantei par 
ieguldīto darbu ar jauniešiem, Irinai Kurčanovai, Varim Vīgantam un 
Haraldam Lukševicam par praktiskajām iemaľām, ko sniedzāt 
jauniešiem, kā arī saimniecēm Dzidrai Zingnikai un Valērijai 
Pētermanei par gardajām receptēm, kuras kopā varējām apgūt un 
nobaudīt! Un, cerams,- uz tikšanos nākošgad līdzīgā projektā! 

Lauku attīstības konsultante Pāvilostas novadā  
ANITA ŠTEINBERGA 

 
 

 
04.04.13. 12:00 Celtnieku ielā, Pāvilostā, suľa saimniekam izteikts 
aizrādījums par nakts miega traucējumu. 
05.04.13. 9:18 Viļľu ielā, Pāvilostā mājas īpašniekam sastādīts pārbaudes 
akts par to, ka mājas īpašnieks nav nomainījis mājas numura zīmi. 
05.04.13. 9:30 Zeltenes ielā, Pāvilostā, īpašuma saimniekam sastādīts 
pārbaudes akts par to, ka nav sakopts īpašums. 
05.04.13.  9:46 Dzintaru ielā, Pāvilostā, sastādīts pārbaudes akts par to, ka 
nav sakopts īpašums. 
09.04.13.  Upes ielā, Pāvilostā, konstatēta iekļūšana privātmājā, kur bija 
veikta zādzība. Vainīgā persona aizturēta un nodota Valsts policijas 
darbiniekiem. 
19:30 Veikalā “TOP” Tirgus ielā, Pāvilostā, stipri iereibis vīrietis draudēja 
veikala darbiniecēm. Par notikumu paziľots Valsts policijas Aizputes 
iecirknim, vīrietis izraidīts no veikala un nogādāts savā dzīves vietā. 
20:59 Nezināma persona stiprā alkohola reibumā izsaukusi ātro palīdzību. 
Ierodoties pēc izsaukuma adreses, atrasts vīrietis, kas draudēja  “TOP” 
darbiniecēm. Otro reizi nogādāts mājās. 
8:38 Apsekots dzīvoklis, kurā notiek skandāli. 
16:19 Pie estrādes alkohola reibumā guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts mājās. 
15.04.13. 10:07 Ienāca informācija, ka pie mājas "Kalmaļi" pļavā pie egles guļ 
maziľš ronis. Ierodoties minētā adresē, informācija apstiprinājās. Ronis tika 
ielikts maisā un aizvests uz jūru. 
18.04.13. 13:26 Pie mājām "Sproģi" dega kūla. Ierodoties notikuma vietā, 
konstatēts, ka pie mājām "Tebras" upes krastā aizdedzināta kūla. Vainīgā 
persona atrasta. Degošo kūlu likts nodzēst un vainīgā persona tika atvesta uz 
Policijas iecirkni, kur sastādīts administratīvais protokols pēc LAPK.179.p 1.d. 
Ugunsdrošības prasību pārkāpšana. 
21.04.13. 12:56 Pie pieturas Gulbji dega kūla. Pēc informācijas 
pārbaudīšanas  izsaukti ugunsdzēsēji un  ugunsgrēks tika nodzēsts. 
22.04.13. 15:12 Pie mājām "Ķetleri" deg kūla, meţs. Pie mājām "Ķetleri" 
dedzināti  zari, kā rezultātā aizdegusies kūla un blakus esošais meţs. 
Dzēšanas darbos iesaistītas četras ugunsdzēsēju automašīnas. Ugunsgrēks 
likvidēts. Vainīgajai personai sastādīts administratīvais protokols pēc 
APK.179.p1.d. Ugunsdrošības prasību pārkāpšana. 
27.04.13. 15:02 Dzintaru ielā, Pāvilostā, gulēja piedzēries vīrietis. Viľš tika 
nogādāts savā dzīves vietā. 
27.04.13. 19:59 Parka ielā, Pāvilostā, dedzināja zarus. Tika aizrādīts un 
ugunskurs nodzēsts. 
30.04.13. 22:16 Sakas ielā, Pāvilostā, nozagts velosipēds. Vainīgā persona 
aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem. 

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 
1. Kāpēc domes automašīna, ko vada pašvaldības darbu rīkotājs 
A.Alnis, regulāri brauc pa ietvi, kas savieno E.Šneidera laukumu ar 
Lejas ielu (gar bērnu laukumu)? Pāvilostas novada administratīvās 
atbildības noteikumi gan nosaka, ka tas ir pārkāpums. Uz kuru konkrēti 
tad šie noteikumi attiecas?  Pašvaldības darbu rīkotājs A.Alnis patiešām, 
daţreiz, pildot savus dienesta pienākumus ir spiests braukt tur, kur nav 
atļauts to darīt. Viľam ir jāorganizē darbi, jāatved un jāaizved materiāli un 
instrumenti, jāsavāc vecās lapas (tieši tas ir darīts Lejas ielā). Un ko mēs 
darīsim, ja ugunsdzēsēji nevarēs piebraukt pie ugunsgrēka vietas, jo tur ir 
sakopts mauriľš, ātrie netiks pie slimnieka, jo tur ir ietve, policija nevarēs 
apkalpot izsaukumu, jo ceļā būs vēl kaut kas vērtīgs? Katrā gadījumā A.Alnis 
speciāli nebraukā pa ietvēm un zālājiem. 
2. Kad tiks izskausta alkohola reibumā esošo personu atrašanās 
pilsētas centrā un savu dabisko vajadzību kārtošana tam nepiemērotās 
vietās? 
Saľemot informāciju par iereibušām personām, pašvaldības policija uzreiz 
reaģē uz to. Atbildot uz otro jautājuma daļu, iespējams, ka mums ir jāiet cits 
ceļš. Cik Pāvilostā ir sabiedriskās tualetes? Pāvilostas iedzīvotājiem ir 
jāgrieţas pie saviem deputātiem ar lūgumu uzstādīt nepieciešamajās vietās 
WC. Policists nevar stāvēt uz katra stūra un ķert “pie  rokas” katru, kas savu 
dabisko vajadzību kārto nepiemērotās tam vietās. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks  
ALEKSANDRS URTĀNS 

 

Notikumi 2013. gada aprīlī 
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 TIC ZIĽAS 
Pāvilostas TIC darbinieces pēc talkas apsekoja daļu no Pāvilostas tūrisma uzľēmumiem; 
25.aprīlī 15 poļu ţurnālistu delegācija viesojās Sakas pagasta „Ievlejās”, lai iepazītos ar maizes cepšanas procesu un tūrisma 

piedāvājumu, apmeklēja Pāvilostas novada muzeju un jūrmalu. Viľus pavadīja un ar novada tūrisma piedāvājumu iepazīstināja Pāvilostas novada 
TIC vadītāja M.Tumpele; 

3.maijā Pāvilostas novadā viesojās 4 Sanktpēterburgas ţurnālistu delegācija, kuri gatavo tūrisma maršrutu auto ceļotāju grupām. 
Pāvilostas novadā viľi apskatīja tūrisma informācijas centru, Pāvilostas novadpētniecības muzeju, jauniešu Serf klubu, koka laivas, viesnīcu „Vēju 
paradīze”, tika iepazīstināti ar zivju kūpināšanas procesu un apmeklēja Akmeľraga bāku, viesu namu „Villa Diana”, zobenzivs ekspozīciju un 
piemiľas vietu līnijkuģim  „Maskava”. 

7.maijā Pāvilostas TICu apmeklēja Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Aiga Petkēvica, lai apkopotu Pāvilostas novada TIC 
sagatavotos plānotos velo maršrutus un  iekļautu tos kopējā velo maršrutu numerācijas sistēmā. Plānots, ka projekta „Central Baltic Cycling” 
ietvaros šie maršruti tiks marķēti ar norādes zīmēm un iekļauti kopējā Kurzemes velo maršrutu brošūrā, kura tiks gatavota 7 valodās. 

Pāvilostas novada TIC vadītāja  
MAIRITA TUMPELE 

 

 

Rāda gatavību Dziesmu un  Deju svētkiem 
Šajā vasarā, Rīgā, no 30.jūnija līdz 7.jūlijam notiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki.  Svētkiem gatavojas 40 000 

dalībnieku dalībnieki no visas Latvijas. 
Sestdien,27.aprīlī, Nīcas kultūras namā notika Liepājas un Liepājas apriľķa tautas deju kolektīvu atlases skate XV Deju svētkiem. Tajā 

piedalījās 24 tautu deju kolektīvi. Kolektīvu sniegumu vērtēja ţūrija : svētku virsvadītāji  un ţūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Ērglis- svētku 
Deju lieluzveduma  „Tēvu laipas” mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs. 

 
Vērgales kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs  „Vērgalīte”. Foto no www.rekurzeme.lv 

 
Pāvilostas pilsētas  kultūras nama jauniešu deju kolektīvs. Foto: Mārīte Urkauska. 

 
 

Ar skaļām gavilēm ţūrijas paziľojumu  ka visi ir svētku dalībnieki, uzľēma  gan deju kolektīvi,  gan koris!  
Paldies visiem dejotājiem un koru dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem, diriģentiem un kultūras namu vadītājām Silvai Vārsberga i un Velgai 

Freimanei par ieguldīto darbu! 
Lai skaisti un saulaini svētki Rīgā! 

metodiķe izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA 
 

 
 
 

 

No Pāvilostas novada skatē piedalījās 3 
deju kolektīvi: Vērgales kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs  „Vērgalīte” (vadītāja 
Kristīne Jaunbrūna) un ieguva 1.pakāpes diplomu, 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Daiga Cābele) 
un Pāvilostas pilsētas  kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs (vadītāji Daiga Cābele un Einārs 
Vārsbergs), abi kolektīvi ieguva 2.pakāpes 
diplomus. 

Kolektīvi dejoja 3 dejas - divas izlozes 
un vienu izvēles deju no svētku lieluzveduma 
„Tēvu laipas” programmas. 

Svētdien, 28.aprīlī, Liepājā  notika koru 
atlases skate XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu 

svētkiem. Skatē piedalījās 21  koris: vīru, sieviešu  

un jauktie no Liepājas un Liepājas 
apriľķa.   No Pāvilostas novada 
piedalījās Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama sieviešu koris 
(diriģenti Renārs Juzups un Liene 
Breča). Koris dziedāja divas izlozes 
un vienu izvēles dziesmu no svētku 
repertuāra. Liels prieks korim bija 
par iegūto 1.pakāpes diplomu. 
Lietišķās mākslas eksperte Anete 
Karlsone daudz labus vārdus veltīja 
kora jaunajiem tautas tērpiem un 
iespējams, ka svētkos uzaicinās 
piedalīties tautas tērpu skatē. 
Paldies par atbalstu ikvienam, kurš 
piedalījās  tērpu tapšanā!  

Koru sniegumu skatē 
vērtēja svētku virsdiriģenti Ivars 
Cinkuss, Aira Birziľa, Juris Kļaviľš, 
Mārtiľš Klišāns un Kaspars 
Ādamsons. 
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Par Vides Aizsardzības 
kluba rīkoto talku dabas 

liegumā „Ziemupe‖ 
2013.gada 20.-21.aprīlī Vides Aizsardzības 

klubs (VAK) rīkoja dabas sakopšanas talku dabas 
liegumā  „Ziemupe” Pāvilostas novadā, kur robeţojas 
Sakas un Vērgales pagasti. Talcinieki galvenokārt bija 
VAK biedri un atbalstītāji, kas ieradās ar īpaši organizētu 
autobusu no Rīgas, bet talkā aktīvi piedalījās arī Dabas 
Aizsardzības pārvaldes pārstāvji un vietējie iedzīvotāji no 
Pāvilostas novada. Talkas pirmajā dienā tika sakopts 
Baltijas jūras krasts 7km garumā no Rudupes grīvas, gar 
Akmeľraga bāku līdz pat Laiku valkam, kas gandrīz 
pilnībā atrodas dabas lieguma „Ziemupe”  teritorijā. 

 Tika savākts ap 100 maisu daţādu atkritumu – 
pārsvarā jūras izskaloti sadzīves atkritumi no kuģiem, 
gan arī atpūtnieku un makšķernieku piekrastē atstātie 
atkritumi.  Tomēr talka nebija tikai atkritumu vākšana – 
tika apskatīta arī Akmeľraga apkārtne – teritorija, kura 
2003.gadā, VAK izpratnē nepamatoti, tika izslēgta no 
dabas lieguma „Ziemupe” ar ieceri veidot Akmeľraga 
ciemu vien daţus simtus no Baltijas jūras krasta vietā, 
kur visapkārt ir dabas liegums un pret antropogēno slodzi 
ļoti jutīgas pelēkās kāpas, tajā skaitā arī sastopami 
aizsargājami augi – tūsklapes, zilpodzes (attēlotas 
Pāvilostas novada ģerbonī!!!) un citi. Nesenā pagātnē 
šajā nelielajā teritorijā jau uzceltas daţas ēkas, par kuru 
tiesisko statusu joprojām nav vienprātības. 

Diemţēl nelegāla apbūve arī tika konstatēta 
jau pašā lieguma teritorijā mazāk par 100 metriem no 
jūras krasta starp Akmeľragu un Rudupi (skat. Foto 
pielikumā). Strīdīga apbūve tika dokumentēta arī 
Griguļupes grīvā, vēlāk nosūtot vēstuli ar jautājumiem 
Pāvilostas novada domei. 

Tāpat arī talkas laikā tika vākti paraksti 
publiskās apspriešanas ietvaros pret Pāvilostas novada 
teritorijas plānojuma jauno versiju, lai nepieļautu M-3 
teritorijas veidošanu iepretim Akmeľraga bākai vien 
500m no Baltijas jūras, kas tieši robeţojas ar Ziemupes 
liegumu, paredzot jaunu apbūvi pašreizējā meţa teritorijā 
un nekontrolētu antropogēnās slodzes pieaugumu uz 
Ziemupes skaisto, bet trauslo piekrastes dabu. Turklāt 
strīdīgā zeme jau pieder privātpersonām un it kā ir 
saľemtas būvatļaujas, par ko gan plašākai sabiedrībai 
nav skaidru ziľu. 

Pēc talkas tās dalībnieku vairums nakšľoja 
apkārtnes viesu namos, bet nākamajā dienā devās 
ekskursijā uz Auţuļu liepu, Akmeľraga bāku, Pāvilostas 
Pelēkās kāpas liegumu, turpinot diskusiju par paveikto 
un vēl darāmo unikālo Kurzemes piekrastes dabas 
vērtību nosargāšanā. Tika arī paľemtas ūdens analīzes 
Rudupē un Griguļupē lieguma „Ziemupe” teritorijā, lai 
sīkāk izzinātu šo upju aizaugšanas procesu cēloľus un, 
iespējams, sadarbībā ar Dabas Aizsardzības pārvaldi un 
Pāvilostas novada pašvaldību sarīkotu šo upju tīrīšanas 
– sakopšanas talku. Analīţu rezultāti būs zināmi 
30.aprīlī, testēšanu veic Baltijā akreditētā laboratorija SIA 
„BIOR”. 

Sīkāk par talku un tās norisi var lasīt 
draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/latvijasmezi)  
(http://www.draugiem.lv/latvijasmezi/#/latvijasmezi/news/
ziemupe/) 

Informāciju sagatavoja talkas rīkotājs un idejas autors,  
VAK biedrs EDMUNDS KANCE 

 

 

Jauniešus aicina pieteikties 

Izaugsmes iespēju skolai „Tramplīns‖ 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus, kas šobrīd ir bez 
darba, pieteikties Izaugsmes iespēju skolai „Tramplīns”, kura notiks no 2013. gada 10. 
līdz 15. jūnijam viesu namā „Ezernieki”, Augšlīgatnē. Pasākuma mērķis ir veicināt 
jauniešu nodarbinātību.  
Dalībnieku profils:  

18- 25 gadus veci jaunieši, kas šobrīd ir bez darba, bet vēlas meklēt risinājumus un 
kļūt nodarbināti. Piedaloties apmācībās, jauniešiem būs iespēja mācīties citādi un: attīstīt 
savas kompetences- prasmes, iemaľas, attieksmes; gūt motivāciju savu ideju 
īstenošanai; apzināt savus un apkārtējos resursus; gūt ieskatu sava zīmola veidošanā; 
uzzināt par neformālās izglītības iespējām nodarbinātības veicināšanā; izveidot savu 
personīgās attīstības plānu; gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas sadarbībai! 

Dalība pasākumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, 
ēdināšana un materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz pasākuma norises 
vietai. Lai pieteiktos, aizpildiet pieteikuma anketu (http://ejuz.lv/vasarasskola) līdz 2013. 
gada 19. maijam. Vietu skaits ir ierobeţots – 40 dalībnieki. 

Pasākums ir atvērts arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām, organizatori var 
nodrošināt atbalstu (zīmju tulks, asistents utt.). Informāciju par to, vai dalībnieki ir 
apstiprināti, personīgi saľems līdz 2013. gada 28. maijam.  

Informācija par programmu www.jaunatne.gov.lv. Kontaktinformācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ES programmu daļas 
projektu koordinatore. Tālr.: +371 67358069, vladislava.skele@jaunatne.gov.lv 
 

 

No 3.maija līdz 15.jūnijam   
Pāvilostas domes ēkas otrā stāva zālē apskatāma 

Gundegas Tūtānes  
gleznu izstāde ZĪME 

Apskatīt var katru darba dienu no plkst. 10.00 – 18.00.  
18.maijā, Pāvilostas pilsētas svētku dienā no plkst. 10.00 – 13.00. 

 

 

Elitas Viliamas gleznu izstādes  

„Atgriešanās”  

atklāšana un tikšanās ar mākslinieci 
š.g.16.maijā plkst.14:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 

E.Viliamas darbos atainoti Pāvilostas zvejnieku portreti, jūra, bākas un dabas skati. 
Viľa veido arī ekslibrus un pastmarkas. 
Izstāde būs apskatāma līdz 10.jūnijam. 

 

Svarīgs nav mūsu darbu lielums, bet gan mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam 
savos darbos./Māte Terēze/ 

Pāvilostas Mūzikas skolā 2013. gada 13. maijā plkst. 16.30  
Mātes dienas absolventu koncerts 

„Es savai māmiņai” 

Uzstājas:  mūzikas skolas vokālais ansamblis A. Ķikutes vadībā, 2012./2013.m. 
g. absolventes: Anna Elīza Šēna (klavieres), Loreta Krafta (klavieres), Sindija 

Moţenova (trompete). 
 
 
 

 
 

http://www.draugiem.lv/latvijasmezi
http://www.draugiem.lv/latvijasmezi/#/latvijasmezi/news/ziemupe/
http://www.draugiem.lv/latvijasmezi/#/latvijasmezi/news/ziemupe/
http://www.draugiem.lv/latvijasmezi/#/latvijasmezi/news/ziemupe/
http://ejuz.lv/vasarasskola
http://www.jaunatne.gov.llv/
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Pāvilostai 134 

18. maijā 
10:00 Mini futbola ceļojošais kauss  - pilsētas stadionā 
10:00 Svētku tirgus -Tirgus laukumā/informācija tirgotājiem pa tālr.Nr. 
29366112/ 
10:00 -13:00 Gundegas Tūtānes gleznu izstāde „Zīme‖ - Pāvilostas 
domes ēkā 2.stāvā  
12:00 -16:00 Liepājas Dizaina un Mākslas vidusskolas audzēkľu 
darbu izstāde „Starp ezeru un jūru‖ - Muzejā 
                                

 PIE TIC 
10:30 Tūrisma sezonas atklāšana „Pāvilostas mini maratons 

pieaugušajiem un bērniem‖ 
11:00 Konkurss „Pāvilostas lielākais ēdājs 2013‖ 
11:00 Radošās darbnīcas - seju apgleznošana, balonu locīšana, 
glittera tetovējumi, cukura vates darbnīca, laimes lāde – kur katra 
bērna sapnītis var piepildīties  

 Lielo peļu Mikija un Minnijas ciemošanās Pāvilostā 

 Pāvilostas mākslas skolas dabas materiālu darbnīcas 
12:00 Grupu „PIEMARE‖ un  „2 x‖ koncerts 
12:30 Velo - moto parāde /pulcēšanās plkst.11:00 pilsētas 
stadionā/  
12:30 Svētku dalībnieku gājiens /no Pāvilostas novada domes – 
TIC/ 
13:00 Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerts. Lietus 
gadījumā koncerts notiks kultūras namā. 
14:00 „XMatti‖ ekstrēmo sporta BMX paraugdemonstrējumi 
                 

 18:00 PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ  

 Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātra izrāde -  R.Blaumanis 
„Brīnumzālīte‖ 

 Elitas Viliamas gleznu izstāde „Atgriešanās‖ 
                 22:00  Balle kopā ar grupu „Vecpilsētas kungi‖ ieejas 
maksa- Ls 1,50, Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu dalībniekiem 
ieeja bez maksas /vietu rezervēšana pie galdiľiem līdz 17.maijam pa 
tālr.Nr.29366112/ 
22:00 „Brauciens pretī saules rietam‖ - organizē biedrība 
„Pāvilostas laivas‖ 

Visas dienas garumā biedrība „Pāvilostas laivas” aicina 
vizināties ar laivām pa Sakas upi un jūru. 
 

Talka 2013 Pāvilostā 
 Ceturtdienas vakarā ar satraukumu vēros debesīs, jo lietus lija 
bez mitas,  bet galvā klejoja daudz daţādu domu – vai piektdien līs, vai 
paspēsim visu plānoto padarīt? 

Taču piektdienas, 19.aprīļa, rīts mūs iepriecināja ar skaidrām 
debesīm un  saulīti. Plkst. 9.00 Stadiona ielas galā (Sakas upes krastā) 
sapulcējās diezgan liels pulks talcinieku, kopā 22. Sadalījāmies pa grupām 
un darbs varēja sākties – meţa dienesta meţziľu vadībā izkopām Sakas 
upes krastu virzienā uz Pāvilostas vidusskolas pusi ,  neaizmirsām  izzāģēt 
atvases krasta nogāzē, kā arī skolotājas Valentīnas Masko vadībā 
sakārtojām šeit izveidojušos parciľu. Prieks bija par to ,ka visiem bij jautrs 
un   darboties rosinošs  garastāvoklis.  Pēc kārtīga darba visi sēdāmies pie 
Lielā zupas katla. Par garšīgo zupu paldies Pāvilostas vidusskolas virtuves 
darbiniecēm! 

 
 
 

saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE 
 

Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros 
 18. maijā plkst. 10:30 pie TIC 
tūrisma sezonas atklāšana 

„PĀVILOSTAS  MINI MARATONS 

pieaugušajiem un bērniem” 

Aicinām veidot savu kolektīvo skrējēju grupiľu vai skriet individuāli. 
 

plkst. 11:00 pie TIC tiks izsludināts konkurss 

„PĀVILOSTAS LIELĀKAIS ĒDĀJS 2013” 

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. 
 

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš”  
20. maijā plkst. 9.00  

aicinām pie sevis tos, kas vēlas dziedāt un darboties līdzi komponistam 
un dziedātājam  

Didzim Rijniekam  koncertā  

„Apaļš gads”. Ieejas maksa Ls 0,80. 

 

Nākamais darba cēliens bija 
plānots 27.aprīlī, lai  kopā ar visas Latvijas 
talkotājiem atbalstītu Lielo talku un dotos 
uz jūras krastu savākt atkritumus, kas 
izskaloti krastā vai paslēpušies kāpās, bet, 
diemţēl, neieradās neviens, kam šis 
pasākums šķistu interesants. Skumji. 

Taču LIELS  PALDIES  visiem, 
kuri atbalstīja un piedalījās talkā un 
strādāja gan savās iestādēs, gan 
individuāli! Tikai ar kopīgiem spēkiem 
varam padarīt kādu sava novada stūrīti 
skaistāku! 

Informācijai: talkas ietvaros tika 
savākti  1,99 tonnas  atkritumu.  

 

Foto: Aija Ozoliľa. 

MĪĻIE, mēs atkal dziedam JUMS! 
10. maijā Pāvilostas kultūras namā jau piekto gadu pēc kārtas 

izskan Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” 
bērnu koncerts veltīts Mātes dienai. Mātes diena iekrīt mācību gada 
beigās. Tas ir laiks, kad bērni ļoti daudz  iemācījušies, daudz prot un var 
izdarīt. Mēs - iestādes darbinieki vēlamies, lai visu, ko bērni spēj 
paveikt, redz un dzird arī bērnu tuvie un mīļie cilvēki. Tie ir ne tikai tēti 
un mammas, brāļi un māsas, bet arī omītes, opīši, krustmātes, krustēvi, 
kaimiľi un draugi. Tāpēc vienu reizi gadā cenšamies ap sevi pulcēt 
plašāku skatītāju loku, izejot no pirmsskolas iestādes telpām un kāpjot 
uz plašās kultūras nama skatuves. Bērnu aizrautība un degsme, ar 
kādu viľi uzstājas ir iedvesmojoša un dod sieku pozitīvu emociju. Esmu 
pārliecināta, ka man piekritīs visi, kas šos koncertus ir dzirdējuši. 

 Koncerta tapšanā lielu darbu ieguldījuši ne tikai bērni, bet arī 
iestādes darbinieki. Īpašu paldies vēlos teikt pirmsskolas mūzikas 
skolotājai Aijai Gertsonei, kura ir šo koncertu idejas autore, un kura 
iegulda vislielāko darbu bērnu priekšnesumu sagatavošanā. Paldies 
Ligitai Eihvaldei, kura vada enerģisko dejotāju pulciľu, paldies grupu 
skolotājām, skolotāju palīgiem un pārējiem darbiniekiem par to, ka katrs 
savu roku ir pielicis, lai viss izdotos lieliski.  

Novēlu, lai katra MĀTE Mātes dienā jūtas pacilāta, lepna un 
laimīga par saviem bērniem un ģimeni, lai katrs TĒVS jūtas tikpat 
pacilāts, lepns un laimīgs par saviem bērniem un ģimeni. Lai MĀTES 
UN TĒVA mīlestības ieskauti, pacilāti, lepni un laimīgi aug bērni.  

Vadītāja MONTA PĒTERMANE 

http://www.pavilosta.lv/
mailto:marita.kurcanova@pavilosta.lv
mailto:tic@pavilosta.lv
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Pāvilostas SERF klubs 

 
Foto: Dagnis Bricis. 

 Vējš, saule, jūra un reizēm kvalitatīvi viļľi, tas ir viss, ko 
mums piedāvā Pāvilostas pludmale, tāpēc, jau kuro vasaru tur 
darbosies serf klubs, kas šogad ieguvis jaunuzceltu mājvietu 
Dzintaru ielā 1c. 
 Klubs piedāvā: 
• instruktora uzraudzībā apgūt vindsērfingu, kaitsērfingu, 

sērfingu; 
• iznomāt attiecīgo inventāru ar visiem nepieciešamajiem 

aksesuāriem; 
• ja kāds no šiem sporta veidiem liekas pārāk sareţģīts, tad var 
izvēlēties SUP (liels serf dēlis ar airi), kas neprasa praktiski 
nekādas iemaľas, lai jūs pilnvērtīgi pavadītu dienu uz ūdens. 
• konsultācijas, video analīzes un daţādus padomus par augstāk 
minētajiem ūdens sportiem. 
  Šīs vasaras plānotie pasākumi. 
 17.06. - 19.06. Spinout/Surfpro nometne  
 20.06. - 23.06. Vindsērfinga seminārs (organizē LVA) 
 01.07. - 03.07. Spinout/Surfpro nometne 
 22.07. - 24.07. Spinout/Surfpro nometne 
 29.07. - 04.08. Serf seminārs (organizē Pāvilostas serf klubs) 
 12.08. - 14.08. Spinout/Surfpro nometne 
 19.08. - 21.08. Spinout/Surfpro nometne (rezerves datums) 
  SUP (stand up paddle-board) maratons - notiks Sakas 
upē, datumi vēl nav saplānoti. 
  Izľemot saplānotos datumus, katru dienu no plkst. 11-17 
būs bērnu nodarbības grupās, vietējiem bērniem no mazturīgākām 
ģimenēm īpaši noteikumi, par to sazināties personīgi ar Dagni. 
Tiekamies uz ūdens! 

 DAGNIS BRICIS,  dagnisb@windsurf.lv,  +37126444934 

Arhitektūras gada balva 
No 58 iesniegtajiem darbiem ”Latvijas arhitektūras gada 

balvas 2012"  pusfinālam ţūrija izvirzījusi 17 pretendentus, 
pastāsta uzľēmējs Valts Videnieks. To skaitā arī 
kafejnīca Laiva un laivu būves birojs Pāvilostā. Projekta 
autors — Brigita Bula, arhitekti — Brigita Bula, Ivars Brediks, 
grafikas dizainers — Kirils Kirasirovs. Ţūrijas pamatojums 
objekta izvirzīšanai:  „Vienkāršiem līdzekļiem iekārtojot kafejnīcu 
un biroju bijušajās aptiekas telpās Pāvilostā, ir izveidots interjers, 
kura vieglums, vienkāršība un elegance sasaucas ar Baltijas jūras 
piekrastes lakonisko vidi, uzstādot augstāku latiľu ierastajai 
mazpilsētu sabiedrisko vietu estētikai.”  

„Arhitektūras gada skate ir lielākais notikums Latvijas 
arhitektūrā, otrās kārtas darbus vērtēs starptautiska ţūrija, un 
nominācija gada balvai jau nozīmē, ka informācija par šiem 
objektiem izskanēs plaši. Varam būt ļoti lepni, ka vienkāršs objekts 
Pāvilostā ir izvirzīts konkursa 2. kārtai kopā ar tādiem objektiem kā 
Latvijas Mākslas akadēmijas jaunais korpuss un būve 
Likteľdārzā”, ir pārliecināts V.Videnieks.  

MARITA HORNA  
 
 

Stīdzinieki Liepājā 
 Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, bet vēl 22.aprīlī  
Liepājas mūzikas vidusskolā notika jauno vijolnieku un čellistu koncerts- 
festivāls „Mēs esam un būsim tie labākie…‖. Tajā piedalījās jaunie talanti 
no Kurzemes mūzikas skolām. No Pāvilostas Mūzikas skolas piedalījās 
skolotājas Daces Bērznieces vijoļspēles audzēknes- Alise Aleksandra 
Griškēviča, izpildot solo programmu, un Aivija Dima, muzicējot Apvienotā 
stīgu orķestra sastāvā.  
 Interesanti, ka festivālā varēja piedalīties daţāda veida stīdzinieku 
ansambļi. Savu varēšanu rādīja 3 ansambļi- Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas 
vidusskolas, Saldus mūzikas skolas un mūsu- Pāvilostas tautas mūzikas 
ansamblis, kura sastāvā Alise Aleksandra Griškēviča, Elīna Freidenfelde, 
Rasa Lācīte, Aivija Dima, Kate Štokmane, Anna Šēna, Terēze Cābele, Agnese 
Ģēģere, Linda Ansone, atskaľojot latviešu tautas dziesmu D. Bērznieces 
apdarē „Rikšiem bērīt es palaidu”.  

 
Alise Aleksandra Griškēviča, Elīna Freidenfelde,  

Rasa Lācīte Foto: Inga Šnore. 
  

LATVIJAS ĢITĀRISTS 2013 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurss notiks četrās vecuma grupās – sākot no 2003. gadā dzimušajiem un 
jaunākiem ģitāristiem, beidzot ar 1994. gadā dzimušiem ģitāristiem. Pāvilostas 
Mūzikas skolu  pārstāvēja skolotāja Reiľa Krūziľa 2. ģitārspēles klases 
audzēknis Mihaēls Doroľins. 

Konkursa mērķis ir veicināt jauno ģitāristu spēlēšanas prasmi un celt 
motivāciju – tādēļ programmu, ko katrs atskaľos konkursā, varēja brīvi 
izvēlēties. 

Konkurss ir lieliska iespēja uzzināt katra dalībnieka sniegumu, gan 
objektīvi norādot uz lietām, kas jāattīsta un jāuzlabo, gan neskopojoties ar 
labiem, iedvesmojošiem vārdiem! Katrs dalībnieks ieguva diplomu par dalību 
konkursā, bet laureāti tika arī pie jaukām veicināšanas balvām. 

 
 
 

 

INGA ŠNORE 

 

Pāvilostas 
Mūzikas skola 
apsveic visus 
konkursu 
dalībniekus un 
saka lielu paldies 
vecākiem, bez 
kuru morālā 
atbalsta nebūtu 
iespējama 
audzēkľu dalība 

koncertā.  

Šī gada 22. martā, pavasara 
brīvdienu pirmajā dienā,  Alsungas 
mūzikas skolā notika  klasiskās 
ģitārspēles konkurss bērniem un 
jauniešiem! Laureāti no katra Latvijas 
reģiona maijā tiksies konkursa 
„Latvijas gada ģitārists 2013‖ finālā, 
kurā noskaidrosies labākie no 
labākajiem šogad!  

Konkurss pirmo reizi notika 
2012. gada pavasarī Alsungā un ilga divas 
dienas, tādējādi aizsākot tradīciju, kas 
šogad vēršas plašumā, iesaistot visus 
Latvijas novadus! 

Konkursam tika aicināts 
pieteikties ikviens jaunais ģitārists, kas 

apgūst klasisko ģitārspēli. 

Skolotājs Reinis Krūziľš un 
audzēknis Mihaēls Doroľins.  

Foto: Inga Šnore. 

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA PIRMDIEN, 
3.JŪNIJĀ, PLKST. 17.30 MŪZIKAS SKOLĀ 

 

mailto:dagnisb@windsurf.lv
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GRĀMATU SVĒTKI  
NĪCĀ 

26.aprīlī Nīcā notika 12. novadu grāmatu 
svētki. No mūsu novada piedalījās Pāvilostas, 
Vērgales, Ziemupes, Saraiķu bibliotekāri un 
lasītāji. 

Svētki notika Nīcas plašajā, skaistajā 
kultūras namā un bija kupli apmeklēti – grāmatu 
draugi no visas apkārtnes piepildīja lielo zāli un 
citas telpas. Izdevniecības piedāvāja plašu 
jaunāko grāmatu klāstu, varēja piedalīties loterijā 
un laimēt grāmatas. 

Svētkus atklāja Nīcas domes 
priekšsēdētājs Petermanis. Pēc apsveikumiem un 
ziedu pasniegšanas notika diskusija par Latvijas 
ceļu stāvokli. 

No daudzajiem pasākumiem lielākā daļa 
no mūsu pulciľa izvēlējās daţus, jo visus 
apmeklēt fiziski nebija iespējams. Izvēlējāmies 
sarunu par dzīvi ar Ingu Jērumu un Regīnu Devīti 
(„Ugunsgrēka” Zentiľu). Tas bija ieskats aktrises 
darba ikdienā, veiksmēs un neveiksmēs. 
Plaši apmeklēta bija jauniešiem domāta tikšanās 
ar ceļotājiem Ilonu Balodi un Rolandu Ūdri. Ļoti 
interesants pasākums ar mūziku un ceļojuma 
iespaidiem skaľās un bildēs – Rīga – Pekina. 

Aizkustinoša bija tikšanās neklātienē ar 
Mārtiľu Freimani. Par Mārtiľu atmiľās, dzejā, 
dziesmās un vārdos dalījās trīs viľa draugi no 
Mārtiľa fonda. Daudzu skatītāju un arī pašu 
izpildītāju acīs bija aizkustinājuma asaras. 
Pārdošanā bija vairākas Mārtiľa dzejas grāmatas. 

Vēlu vakarā Pāvilosta mūs sagaidīja ar 
vēju un rietošas saules stariem. Diena bija 
saturīga un iespaidiem piepildīta Paldies, 
organizētājiem un šoferītim Mārtiľam!  

EDĪTE BIĢELE, lasītāja. 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Dzintariľš‖ informē! 

22. maijā Pāvilostas un Vērgales pirmsskolas iestāţu sešgadīgie bērni dosies kopīgā 
ekskursijā uz pilsētu ar nākotni – Ventspili, novērtēt rotaļu laukumus un trenaţierus brīvā dabā. 

28. maijā 5 – 6 gadīgie bērni apmeklēs Pāvilostas mūzikas skolu un iepazīsies ar tās 
piedāvātajām iespējām. 

31. maijā plkst. 16.00 pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” audzēkľu 
izlaidums. 

Līdz 2013. gada 14. jūnijam aicinu iegriezties pirmsskolas iestādē ar iesniegumu 
visus tos vecākus, kuri vēlas, lai ar 2013. gada 1. septembri, viľu bērni sāk apmeklēt 
pirmsskolas iestādi. Uzľemam bērnus no 1,5 līdz 6 gadu vecumam, arī no kaimiľu novadiem.  

Vadītāja MONTA PĒTERMANE 
 

Deju kolektīvu skate 

 
19.aprīlī Pāvilostas pilsētas kultūras namā notika skolēnu deju kolektīvu skate, kurā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 2.-4.klašu un 5.-

7.klašu deju kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomus. Kolektīvus vērtēja ţūrija – Inga Papirte, Iveta Dambe un Aija Niedola. 

SILVA VĀRSBERGA 

F
ot

o:
 M

ār
īte

 U
rk

au
sk

a.
 

10. aprīlī Cīravas 
kultūras namā satikās 23 
pirmsskolas vecuma bērni 
no Aizputes, Durbes, 
Kazdangas, Vaiľodes, 
Pāvilostas, Vērgales un 
Cīravas. 

Šogad Pāvilostas 
pilsētu pārstāvēja divi cālēni: 
Samanta Zveja (4 gadi) 
izpildīja Latviešu tautas 
dziesmu „Ķizi bē!”, bet Petra 
Perella Griškēviča (5 gadi) 
izpildīja V. Siliľas dziesmu 
„Zaķu un vilku dziesmu”. 
 Paldies mazajiem 
dalībniekiem par skanīgo un 
drošo izpildījumu, bet viľu 
vecākiem par brīnišķīgā 
skatuves tēla radīšanu! 

Muzikālā skolotāja  
AIJA GERTSONE 
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BŪT ĀRPUS IKDIENIŠĶĀ 
2.aprīlī pensionāru padomes seniorus kultūras namā uzaicināja Silva Vārsberga, 

lai noskatāmies teātra video no Pāvilostas amatierteātrī iestudētajām izrādēm. Interesanti. 
Noskatījāmies vairākus video. Pārsteidza aktieru izdoma, humors, drosme. Gluţi kā kino.  

Vērojām skolēnu deju pulciľa nodarbību un izlocījām kājas dejā ar mazajiem 
dejotājiem. 

13.aprīlī viesojāmies pie Virgas pensionāriem. Lai aiz loga vēl ziemas noskaľa, 
bet zālē mājīgi silts. Skatāmies un klausāmies aktierus Intaru Rešetinu un Ievu Pļavnieci. 
Dziesmas no teātra izrādēm mijas ar konferansjē. Deva adrenalīna labam noskaľojumam, 
pārdomām. Virgā seniori smaida, dzied, dzīvo ar prieku. 

 
 

24.aprīlī piedalījāmies Latvijas – Šveices sadarbibas programmas noslēguma 
pasākumā Rīgā, Spīķeru koncertzālē. Pasākumu vadīja aktieri I.Briķe un I.Andţāns. Ar labi 
padarīta darba sajūtu klātesošos uzrunāja Sabiedrības integrācijas fonda padomes 
priekšsēdis Andris Rāviľš. Projektu sadarbības programma īstenota no 2009. – 2012.gadam. 
Šveices pārstāvis Patriks Etjēns pateicās par darbu visiem, kas iesaistījās šajā projektā. 
Jāatzīmē,  ka no 400 pieteiktiem projektiem, atbalstīti 62. Kurzemē tikai 12, tai skaitā arī 
mūsu.  

Pārstāves no Igaunijas un Lietuvas stāstīja, kā viľi strādā pie projektiem. 
Noslēgumā – radošās darbnīcas – biedrību  projektu prezentācijas – vingrošana, šķirnes 
trušu audzētāji, bērnu dienas centrs, papīra leļļu izgatavošana, „Aventis” mūzikas 
instrumentu izgatavošana un gleznošanas darbnīcas. 

LŪCIJA MATROZE 
 

 Bērnu ţūrijas izrāde 

 
Izrādes dalībnieki. Vidū ar saules brillēm Kurmītis – Daniels Zundmanis. Foto: Marita Horna. 

28.aprīlī Pāvilostas bibliotēkas izturīgākie, čaklākie Bērnu ţūrijas eksperti  rādīja 
teatralizētu uzvedumu „Kurmītis un bikses”. 
  Jāpiebilst, ka grāmata „Kurmītis un bikses” ieguva 1. vietu Bērnu/ jauniešu ţūrijā 
2012, līdz ar to radās ideja iesaistīt ţūrijas dalībniekus teātra spēlē. Uz pasākumu tika 
aicināti vecāki, vecvecāki.  

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, Maritai Hornai, Silvai Vārsbergai, Dainim 
Vītolam, Ērikam Bunkam, kā arī skatītājiem. 

 MAIRITA VĪTOLA 
 

Pāvilostas vidusskolas 
īsziľas 

 10.04. Sestā un septītā klase bija mācību 
ekskursijā Liepājā Olimpiskajā centrā. 

 2.04. – 26.04. Izstādes apmeklējums 
muzejā pa klašu grupām. 

 24.04. Sadarbībā ar AS „Latvijas valsts 
meţi”, 10.klases skolnieki kopā ar klases audzinātāju 
Baibu Arāju, atbalstīja apkārtnes sakopšanas 
aktivitāti, dodoties talkā uz bijušās padomju armijas 
daļas meţa teritoriju. Vienlaicīgi guva izzinošu 
informāciju par meţa resursu atjaunošanās 
procesiem. Talkas noslēgumā pie ugunskura 
talciniekus sagaidīja ceptas desiľas. Sakām paldies 
AS „Latvijas valsts meţi” talkas organizatoriem par 
sarūpēto darbu un jauko atpūtu. 

 26.04. Talsu jauniešu centrs viesojās skolā. 
Ar skolu iepazīstināja skolēnu līdzpārvaldes meitenes 
Terēze Cābele, Egija Zundmane. Mūsu skolas 
jaunieši iesaistījušies projektā, kas saistīts ar 
zvejniecības tradīciju apguvi un citām uzľēmējdarbībā 
noderīgām zināšanām, prezentēja viesiem savas 
projekta idejas. 

 Pēc mājas darbu iesūtīšanas ZZ 
Čempionātam, par atraktīvo sporta veidu, pusfinālā 
Kuldīgā vieglatlētikas manēţā 10.maijā  piedalīsies 5. 
Klase 4.-5.klašu grupā (audzinātāja Ilze Ozoliľa),   
6.klase (audzinātāja Ārija Paipa) 6.-8.klašu grupā.  

 Š.g. 9.maijā plkst.14.30 Pāvilostas 
vidusskolas aktu zālē skolēnu atskaites koncerts. 
Koncertā skolēni atskaľos dziesmas no latviešu 
teātra izrādēm. Gaidīsim vecākus, vecvecākus un 
katru, kas vēlēsies ieklausīties dziesmu skaľās. 

 31.maijā plkt.8.30 liecību izsniegšana, 
„Cerību” balvas pasniegšana. 

MARITA ROLMANE 
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Autore: Dinija Mackēviča, Pāvilostas mākslas skolas 

3.kurss. 

 
Autore: Luīze Svilpe, Pāvilostas mākslas skolas 1.kurss. 
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2013.gada 20. aprīļa saulainajā dienā 

pēc visiem sagatavošanas darbiem bijām gatavi 
sagaidīt aicinātos viesus un bijušos 
absolventus. 

Kamēr citi posās gājienam, skolotājas 
Ludmila Vasiļčika un Agrita Valkaša klusām 
Pāvilostas kapsētā aizdedza svecītes mūţībā 
aizgājušo skolotāju atdusas vietā. 

Ap plkst. 13.00 skolotāji, kas reiz 
strādājuši skolā Šneidera laukumā  2, iepazinās ar   
mākslas skolas telpām, atceroties, kā šeit izskatījies 
pirms vairāk kā 50 gadiem. Tikmēr pie skolas sāka 
pulcēties dejotāji, absolventi, skolnieki, skolotāji un 
citi viesi. 

Svinīgi sveica klātesošos Pāvilostas 
direktore Aina Ansone, dodot vārdu bijušai šīs 
skolas skolniecei, tagad ģeogrāfijas skolotājai 
vidusskolā Indrai Plēpei, kas nolasīja amizantu 
stāstu par tītaru, kas patiesībā bija kondors, bet, 
neizmēģinot savus spēkus, neuzdrīkstoties riskēt, tā 
arī neuzzināja, ka spēj lidot un ka nemaz nav tas, 
par ko sevi uzskatīja. Indra Plēpe atceras, ka kā 
skolniece šeit bērnībā skaitījusi svinīgi dzejoli. Tad 
bijusī direktore Vera Vasiļčika uzrunāja klātesošos 
un pēc ziedu nolikšanas pie Ernesta Šneidera 
piemiľas akmens kavējās atmiľās.  

 
Foto redzama direktore A.Ansone un bijusī direktore 

V.Vasiļčika. 
Foto: Edgars Eduards Kristapsons. 

Skolotāja Rita Lukšēvica ieskicēja, kā reiz tika 
organizēts mācību process pa divām skolas ēkām. 
Pēc brīţa visi stājās aiz Pāvilostas vidusskolas 
karoga, ko nesa pārmaiľus Renards Rolmanis un 
Kristaps Klaks, asistējot Evitai Jakovļevai un Andrai 
Lankai, lai dotos uz tagadējo skolu Dzintaru ielā 52. 
Pensionētie skolotāji izmantoja iespēju uz skolu 
braukt ar autobusiľu. Pašvaldības mašīnai rūcot 
(šoferis Aivars Alnis), strāvas ģeneratoram un 
mūzikas uzturētājam Tinro Ķeirim darbojoties, 
gājiens varēja sākties. Dalībnieku labo omu, raito 
soli palīdzēja uzturēt jautrās dziesmas skaľas. 
Katru soli fiksēja fotogrāfs Edgars Eduards 
Kristapsons, filmētājs Ģirts Jakovļevs.  
 

 
Foto: Edgars Eduards Kristapsons. 

 

Īpaši sveikti un godināti skolotāji Vija Gabaliľa, Velta Citskovska, Gaida Cubaha, 
Rita Lukševica, Valentīna Masko, Ausma Laugale, no kuriem daţiem tuvākajā laikā ir bijušas 
arī nozīmīgas dzimšanas dienas. 

Ar lielu cieľu, zālē klātesošajiem pieceļoties kājās, sveikta pirmā mūsu skolas 
direktore Vera Vasiļčika, kas ieguldīja lielu enerģiju, panākot šīs ēkas celtniecību. 

Pēc koncerta visi čalojot devās baudīt svētku torti skolas ēdamzālē. Prieks par 
atkalredzēšanos un jauko atmosfēru neļāva tik ātri pamest šīs viesmīlīgās telpas.  

Vakarā kultūras namā pasākumu atklāja Maritas Hornas sagatavotais 
priekšnesums, kura dalībnieki bija skolas absolventi, noslēdzot to ar balonu palaišanu laukā. 
Tad ballīte varēja sākties. Raitiem dejas ritmiem skanot, kājām naski dejas soļus liekot, ātri 
aizsteidzās laiks, nemanot izskanot skolas salidojumam. 

Direktora vietniece audzināšanas jomā MARITA ROLMANE 
 

Sakām paldies skolotājiem, darbiniekiem un absolventiem, kas ar savu 
klātbūtni atbalstīja Pāvilostas skolas salidojuma pozitīvu norisi, visiem, kas sūtīja 
mums apsveikumus un laba vēlējumus šajos svētkos. 

Īpašs paldies, kas palīdzēja salidojuma organizēšanā un norisē: 

 Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājam Andrim Paipam par afišas, plakāta 
izveidi un skolas absolventu darbu izstādi muzejā. 

 Informātikas skolotājai Allai Lācītei par darbu, kas ieguldīts skolas absolventu saraksta 
apkopošanā, publicēšanā skolas mājas lapā un elektroniski reģistrēto absolventu 
uzskaiti, atzīmēšanu, kā arī absolventu saraksta iesiešanā. 

 12. klases skolniecei Andai Uzarei par skolas bukleta izveidi, 

 Pāvilostas k/n vadītājai Silvai Vārsbergai par ieguldīto darbu kultūras nama sakārtošanā 
salidojuma saviesīgam vakaram un māksliniecisko noformējumu. Muzeja vadītājai Irinai 
Kurčanovai par līdzdalību skolotāju A.Paipas un I.Vīgantes skolēnu darbu izstādes 
organizēšanā. Mākslas skolas direktoram Zigmundam Vilnim un pedagogiem par 
atsaucību viesu uzľemšanā pirms svētku gājiena. 

 Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam un viľa komandai par 
atbalstu. 

 Skolas direktorei Ainai Ansonei un direktora vietniecei mācību darbā Ainai Jakovļevai. 

 Mūzikas skolotājai un popgrupas vadītājai Dacei Bunkai, mūzikas skolas direktorei Ingai 
Šnorei un citiem mūzikas skolas pedagogiem par muzikāliem priekšnesumiem.  

 Skatuves runas pulciľa vadītājai Agritai Valkašai par sagatavoto prozu un dzeju. 

 Pāvilostas kultūras nama deju kolektīvu vadītājiem Daigai Cābelei, Eināram 
Vārsbergam par sagatavotajām  atraktīvām dejām. 

 Koncerta vadītājām 12. klases skolniecēm - dvīľu māsām Antai un Kristīnei Podziľām. 

 Tinro Ķeirim un Dainim Vinkleram par koncerta apskaľošanu. 

 Ģeogrāfijas skolotājai Baibai Arājai par māksliniecisko noformējumu skolā.  
Turpinājums 15.lpp. 

Pāvilostas skolas salidojums Pāvilostas skolai 50 
 

Skolā absolventu 
reģistrētājiem un biļešu pārdevējiem 
darba pilnas rokas, kad visi gājiena 
dalībnieki ienāca skolā. Patīkami 
bija dzirdēt, ka skola visiem šķita 
jauka, gaiša, īpaši slavējot tās 
skaisto fasādi. Daţs absolvents bija 
priecīgs, atrodot vietu garderobē, 
kur kādreiz atstājis savas 
virsdrēbes, tādejādi ļaujot labāk 
atskatīties pagātnē. 

Augsti novērtēts skolnieku 
sniegtais koncerts, kas ar īpašu 
rūpību tika gatavots vairākas 
nedēļas iepriekš. Patīkami dzirdēt, 
ka mūsu skolnieku sniegtie 
priekšnesumi ir ļoti kvalitatīvi, kas 
nepārprotami norāda  uz skolotāju 
augsto profesionalitāti, spējot 
nesavtīgi sniegt zināšanas un 
padomus, lai katrs bērns būtu īpašs 
savā jomā, spētu izkopt talantu. 
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Gribam pateikties 
Gribas pakavēties patīkamās atmiľās par Pāvilostas vidusskolas 50 gadu 

jubileju un absolventu salidojumu 20.aprīlī. Atkal piedzīvots jauks un aizkustinošs 
mirklis. Gūtas pozitīvas emocijas, satiekot klases un skolas biedrus, savus bijušos 
skolotājus. 

Vidusskolas audzēkľu, skolotāju – absolventu jaukais koncerts ar deju 
kolektīvu un mūzikas skolas audzēkľu priekšnesumiem. Apsveicēju siltie, sirsnīgie 
vārdi, cerīgie vēlējumi veltīti skolai un skolotāju kolektīvam. 

Turpinājumā iespēja ar bijušajām klases audzinātājām un audzinātājiem, 
mācību priekšmetu skolotājām pakavēties atmiľās pie kafijas tases un baudīt 
lielkūku, kura kvantitātes dēļ nezaudēja kvalitāti. Paldies, čaklajai kūkas cepējai 
Ilzei, lai viľai veiksme ik katru dienu, un arī pārējām virtuves meitenēm! 

Paldies, par tikšanos klases audzinātājām Ritai Lukšēvicai un Ausmai 
Laugalei, ka atnācāt un varējām Jūs sirsnīgi sveicināt, lai Jums spēks un veselība! 

Vakara noslēguma balle – aģitbrigādes sniegums – komisks, vedinot uz 
nostalģiskām atmiľām par pagājušajiem laikiem. Jautrais salūts –krāsainu balonu 
palaišana debesīs, it kā aiznesot sveicienu tiem skolotājiem un absolventiem, kuri 
nebija atnākuši, no tiem, kuri bija atnākuši uz salidojumu Pāvilostā. 

Varējām griezties deju solī ar bijušajiem skolas biedriem, kuri ar gadiem 
kļuvuši pieklājīgāki, uzmanīgāki un galantāki. 

Ekskursija pa naksnīgo pilsētu un pastaiga gar jūras krastu, bet tas jau ir 
cits stāsts..... 

Paldies, organizētājiem, vidusskolas kolektīvam par jauko pasākumu! 
1974. gada absolventes INESE ERMSONE, IRĪNA PURIĽA  

 
 Š. g. 12. aprīlī Rīgā notika latviešu valodas un literatūras 39. valsts 

olimpiāde 11. un 12. klasēm. No 1256 Latvijas novadu un pilsētu olimpiāţu 
dalībniekiem uz Rīgu uzaicināja 86 labākos. Šis gods tika arī Pāvilostas 
vidusskolas 12. klases skolniecei Ilzei Ievai Vilnei, kura godam pārstāvēja savu 
skolu un ieguva III pakāpes diplomu valsts olimpiādē. 17.maijā Ilzei jādodas uz 
Rīgu, kur notiks laureātu apbalvošana. 

                                          Latviešu valodas un literatūras skolotāja INESE RENĶE 
 

Turpinājums no 14.lpp. 

 1.- 4.klašu audzinātājiem Intai Priedoliľai (rokdarbu pulciľa vadītājai 1.-4.kl.), 
Ivetai Arājai, Gaidai Benetei, Agritai Valkašai un meiteľu mājturības skolotājai 
Intai Vīgantei par  skolēnu darbu izvietošanu apskatei skolas gaiteľos un 
klasēs. 

 Skolas karoga nesējiem gājienā uz skolu Dzintaru ielā 52 Renardam 
Rolmanim, Kristapam Klakam. 

 Fotogrāfam Edgaram Eduardam Kristapsonam, filmētājam Ģirtam 
Jakovļevam. 

 Absolventu reģistrētājām un biļešu pārdevējām skolniecēm Evitai Jakovļevai, 
Andrai Lankai, Annijai Kristai Bērziľai, Sabīnei Sļesarenko, Egijai Zundmanei 
Ilzei Ievai Vilnei, Evitai Lazukinai un skolotājām Annai Kaţei, Gaidai Benetei, 
Intai Vīgantei, Maritai Rolmanei. 

 Skolotājām Ludmilai Vasiļčikai un Agritai Valkašai par svecīšu aizdegšanu 
Pāvilostas kapos mūţībā aizgājušo skolotāju atdusas vietās. 

 Maritai Hornai par sagatavoto priekšnesumu kultūras namā un sponsoru 
piesaisti pārsteigumam - balonu palaišanai gaisā. Paldies sponsoriem -Uldim 
Kristapsonam, Gatim Štokmanim, Guntaram Zamarītim, Tamārai 
Kurzemniecei, Aldim Strazdiľam.  

 Skolas pavārei Ilzei Liľķei par gardo un skaisto jubilejas torti. 

 Skolas ēdināšanas bloka darbiniecēm par operatīvu darbu jubilejas kūkas 
pasniegšanā un citiem galda klāšanas darbiem. 

 Skolas apkopējām par tīrības uzturēšanu skolā un Pāvilostas k/n. 

 Visiem pārējiem skolas skolēniem un skolotājiem, tehniskiem darbiniekiem, 
kas labprāt iesaistījās pasākuma organizēšanā. 

Gājiena pozitīvā norisē paldies sakām: 

 Ivetai un Jānim Pētermaľiem, kas uzticēja strāvas ģeneratora izmantošanu 
mūzikas nodrošināšanai, 

 Aivaram Alnim par automašīnas izmantošanu aparatūras pārvadāšanā, 

 11.klases skolniekam Tinro Ķeirim un skolotājai Bunkai Dacei par mūzikas 
nodrošināšanu gājienā. 

Pāvilostas pašvaldības policistam par kārtības nodrošināšanu visas dienas garumā. 
  
 

 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

―Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us 
Together‖ Comenius projekta tikšanās vizīte Lietuvā, Kauľā 

9.-12.aprīlī 2013.g. Kauno M.Tado Ivanausko vidurine 
mokykla 

Šajā tikšanās reizē mūsu skolu Kauľā pārstāvēja 
skolotājas Marita Rolmane un Inta Vīgante.  

Lietuva mūs sagaidīja ar aukstu laiku (tāpat kā Latvijā), 
taču līdzi vedām mūsu ar sirsnību un gādību sarūpēto mājas 
darbu. Uzdevums visām valstīm bija vienāds – jāizgatavo kaste, 
kurā jāievieto 7 lietas, kas atspoguļo cilvēku nodarbošanos 
senatnē, bet izgatavotās lietas vai nodarbošanās ir aktuāla arī 
mūsdienās. Tad nu likām visas idejas kopā, kā rezultātā 
izveidojām nelielu pūra lādi, kurā ievietojām lauku rupjmaizes 
klaipiľu, dzintara rotu-eľģelīti, koka rotaļlietu-propelleru, adītas 
zeķītes, piparmētru tējas maisiľu, koka karoti un māla trauciľu. 
Tad izveidojām aprakstu par katru lietu, kuru vēl vajadzēja iztulkot 
angliski. Paldies skolēniem, projektā iesaistītiem skolotājiem, 
skolēnu vecākiem un uzľēmējiem, kuri atbalstīja un palīdzēja 
piepildīt mūsu pūra lādi, īpaši - Ilvai Bunkai, Silvai Klakai un  
Agitai Pētersonei. 

Skolā mēs apskatījām izstādi „Pirmās minūtes Kauľā”, 
kur skolas vestibilā bija izvietotas tikšanās dalībnieku foto un 
skolēnu rokdarbu izstāde. Interesanti, ka nākamās mācību 
stundas lietuviešu bērniem pasniedzām mēs – projekta skolotāji 
no dalībvalstīm. Stundas laikā atvērām savu pūra lādi un 
stāstījām par 7 ievietotām lietām, skatījāmies prezentāciju par 
Pāvilostu, dziedājām un iemācījām latviešu rotaļdeju „Tūdaliľ, 
tagadiľ”, sazinājāmies angļu, krievu un latviešu valodās.  

Katram skolēnam tika pa gabaliľam rupjmaizes un 
konfektei, kur mūsu maize tika īpaši izcelta un slavēta. 

 
Svinīgi mūs sagaidīja skolas skolēni un direktors. Skolēni 
dziedāja un dejoja, arī dalībvalstu dziesmas. Sirds iesilst 
klausoties, kā lietuviešu meitenes dzied mūsu šūpuļdziesmu 
„Čuči, guli, mazais šmuli” un uz ekrāna parādās Latvijas karogs, 
Pāvilostas mols, foto no projekta tikšanās Pāvilostā.  
Pārstāvju apspriedē notika apmainīšanās ar lietām no kastēm. Tā 
rezultātā uz Pāvilostu atceļoja 7 lietas no 7 daţādām valstīm – 
izšuvumi, pīts trauks, keramika, lellīte, kurpnieka liesta. Mūsu 
rupjmaizi par izcilu atzina arī dalībvalstu pārstāvji! 
Pēc viesošanās citās valstīs, joprojām ir gandarījums un labi 
padarīta darba sajūta par to, kā organizējām un vadījām pirmo 
projekta dalībnieku tikšanos  Pāvilostā 2011.gada oktobrī. Arī 
šoreiz saľēmām uzslavas un pateicības vārdus. 
Projekta tikšanās dienās kopīgi iepazinām Kauľas vecpilsētu, 
Trakai pili un Viļľu. 
Tagad jāsāk gatavoties noslēguma tikšanās reizei maijā, kur 
notiks konference par projektā paveikto, katrai valstij jāsagatavo 
materiāls par izglītības sistēmu valstī, problēmām un jāprezentē 
sava konkrētā uzdevuma veikums projektā. 
Sīkāk: http://www.pavilosta.lv/lv/izgltba/skola/projekti/comenius-
2011---2013 

Comenius projekta koordinatore 
 Pāvilostas vidusskolā - INTA VĪGANTE 

ES Mūžizglītības 
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MAZULĪŠU VECĀKI! 
Tuvojas vasara, bet pēc tam būs atkal 1. septembris, 

kad komplektēsim jaunas grupas mūsu pirmsskolas izglītības 
iestādē „ Kastanītis” . Aicinu vecākus, kuri vēlas, lai viľu 
atvasītes apmeklē Vērgales bērnudārzu, maija  mēnesī  
pieteikties pie iestādes  vadītājas, iepriekš sazinoties pa tālruni 
29224893. Rindas uz vietām bērnudārzā  mums pagaidām 
nav, bet vietu skaits jaunākajā un vidējā grupā ir ierobeţots. 
Atgādinu, ka mēs jaunākajā grupā  uzľemam bērnus no 1 
gada vecuma. 

Lūdzu neatlieciet pieteikšanos uz 31. maiju! 
                                  Iestādes  vadītāja  GAIDA AKERFELDE 
 

Nāc, nāc kopā pabūt, atkal Taviem svētkiem 
jābūt –  

Bērnības svētkiem! 
Straujiem soļiem tuvojas 29.jūnijs, kad Vērgales 

kultūras namā būs atkal Bērnības svētki. Tie ir svētki ģimenei, 
kas rada prieku un jaukas atmiľas bērniem un vecākiem, 
krustvecākiem un viľu mīļajiem cilvēkiem. Tie ir svētki, kad 
bērni ,,oficiāli” tiek pie krustvecākiem. Pasākumu vadīs pasaku 
feja Ingūna ar palīgiem no Ozolniekiem. Pieteikties un 
samaksāt dalības maksu Ls 5.00 kultūras nama vadītājai 
Velgai līdz 10.jūnijam. Afiša jūnija informatīvajā izdevumā. 
 

2013.gada 18.maijā, plkst.21.00  
Vērgales muzejā Muzeju nakts –  

„MEŢA SAPNIS ZAĻŠ PIE MANIS 

NĀK!” 

 

Jau saskaitāmas dienas  

līdz Līgo vakaram… 
Būs atkal Jāľugunis, būs atkal Jāľu dziesmas, un ja 

vēl līdz šodienai turam godā senču tradīcijas, tad varam lepni 
teikt- esam un būsim latvieši! Jāľu nakts burvību izrādīs 
daţādu paaudţu vērgalnieki Vērgales kultūras namā  23.jūnijā 
plkst.21.00(reţisore I. Kalnarāja), bet Līgo balle sāksies 
muiţas laukumā plkst.23.00,kur visus gaidīs četri 
muzikanti- Laumaľi un Co. (Pasākums notiks zālē, jo plašajā 
laukumā nevaru nodrošināt labu dzirdamību un mūsdienīgās 
tehnoloģijas).Sekojiet afišām un informācijai nākošajā avīzē. 

 VELGA 
 

Ar smaidu pa dzīvi! 
Visi, kas atnāca uz pasākumu 30.aprīļa vakarā ieguva zināmu 

humora devu, kas ir dzīves garšviela.  

 
Pavasaris klāt, visi mosties sāk, tomēr šogad pavasaris kavējas, jo 

baidās, ka to apliks ar nodokli... Vakaru ievadīja kultūras nama vadītāja Velga ar 
Ē.Vilsona pasaku par neārstējamo slimību un Zaķu ģimeni. Humora šovs šogad 
noritēja jaunās skaľās. Uz anekdošu viļľa visus noturēja kuplā karsējkomanda  - 
Aigars Stonis, Aivars Grava, Harijs Treibahs un Normunds Dunkers. Mums aug 
arī jaunā maiľa – naski anekdošu stāstītāji ir arī Vērgales pamatskolas skolēni – 
Jānis Dunkers, Mārcis Novads un Reinis Trofimovs. Pasākumā neiztikām bez 
pārsteigumiem. Skatītāju vērtējumam „IEVAS PĀRVĒRTĪBAS” – Liltas Gulbes un 
Aīdas Elviľas izpildījumā un „MĀJOKĻA JAUTĀJUMS”, kas ietvēra lielu 
dalībnieku skaitu. Ģimene, kurai veica pārvērtības – māte Benita Baltrune, vīrs 
Normunds Dunkers, meita Mārīte Švītiľa. Pēc mājokļa pārvērtībām Benita ieguva 
ne tikai divas reizes vairāk mēbeļu, bet arī otru vīru – Jānis Vitrups, otru meitu – 
Ļuda Ūše. Jāpiebilst, ka pārvērtības bija skaļas – āmuru klaudzēšana mijās ar 
motorzāģa troksni.  
 Uz humora šovu bija ieradušies arī ciemiľi. Vecpils pagasta aktieri dalījās 
pieredzē ar gatavošanos vēlēšanām, bet Jūrkalnes četras dāmas gaidīja VIĽU, 
A.Grīnieces komēdijā „Puķu brokastis”.  
Divu studu garumā skatītāji aplaudēja, smējās un vienkārši jauki pavadīja laiku!  
Paldies, ka atnācāt, paldies dalībniekiem, kas piedalījās, bet īpašs prieks bija par 
to, ka reţisore no Vecpils teica, ka Vērgalē ir vienreizēji jauka publika!   

VITA BRAŢE 
 

LAUKSAIMNIEKIEM 
TRAKTORTEHNIKAS APSKATES  

VĒRGALES PAGASTĀ 
TREŠDIEN, 5.JŪNIJĀ 

plkst. 10.00 pie k/s „Vērgale – 1‖ darbnīcām; 
plkst.14.00 Ziemupē; plkst.15.00   Saraiķos. 

Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu kombainiem, 
zāles novākšanas mašīnām Ls 11,42*, piekabēm Ls 8,52**, speciālai 
tehnikai  -           Ls 16,92*** uz vietas inspektoram (* 8,50/TA/+1,30/  atļauja 
par piedal. ceļu sat. /+1,22 uzlīme/  +0,40/ komisijas nauda norēķinoties skaidrā 
naudā. ** 5,60/TA/ + 1,30/  atļauja par piedal. ceļu sat. /+1,22 uzlīme/ +0,40/ 
komisijas nauda norēķinoties skaidrā naudā. *** 14,00/TA/ +1,30/  atļauja par 
piedal. ceļu sat. /+1,22 uzlīme/ +0,40/ komisijas nauda norēķinoties skaidrā 
naudā). Tehnikai jābūt apdrošinātai, kā arī līdzi OBLIGĀTI jābūt 
traktortehnikas vadīšanas apliecībai. Sīkāka informācija Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūrā Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai pa tālruľiem - 
63425564; J.Siliľš – 29284739. Papildus informācija par aģentūras darbu 
un sniegtiem pakalpojumiem mājas lapā: www.vtua.gov.lv.  

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

VĒRGALES PAGASTA LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTE  
RUDĪTE BĒRZIĽA 
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2013. gadā 21.maijā plkst.12.00 
VĒRGALES PAMATSKOLAS ZĀLĒ Pāvilostas Mūzikas skolas 

audzēkľu koncerts 

„VASARAS IESKAŅĀ” 

Koncertā uzstājas klavierspēles un akordeona 
spēles, ģitāras un trompetes spēles audzēkľi tautas mūzikas 
ansamblis. 

GAIDĪSIM VISUS INTERESENTUS- DRAUGUS, 
MĀMIĽAS UN TĒTUS, VECMĀMIĽAS UN VECTĒTIĽUS, 

BRĀĻUS UN MĀSIĽAS 
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2.aprīlis – APGRIEZTO VĪĻU DIENA 
3.aprīlis – BĒRNĪBAS DIENA  
4.aprīlis – diena, kad zēni pārģērbjas par meitenēm un meitenes par zēniem  
5.aprīlis – PASAKU TĒLU VAI FILMU VAROĽU DIENA  
Noteikumi – konkrētie apģērbi jānēsā visu dienu! 

Ideja par JOKU NEDĒĻU pieder Vērgales pamatskolas 9.klases skolniecei Daigai 
KALĒJAI, kura nolēmusi, ka aprīļa pirmajā nedēļā būtu īstais brīdis jokot. Savukārt visu 
noorganizēt viľai palīdzēja klasesbiedrene Santa KLEŠČENOKA. Abas meitenes visas 
nedēļas garumā aktīvi sekoja tam, kā katrā klasē skolēni gatavojušies katrai konkrētajai dienai. 
Abas meitenes pastāstīja, ka, viľuprāt, visvairāk izdevusies bija apgriezto vīļu diena, jo šajā 
dienā bija novērota vislielākā skolēnu aktivitāte – 56 dalībnieki. Liela aktivitāte bija vērojama arī 
bērnības dienā – 39 skolēni bija atskatījušies pagātnē un mēģinājuši sameklēt savus bērnības 
dienu apģērbus un rotaļlietas. Meitenēm matos bija krāšľas lentas, daudziem līdzi paľemtas 
senas un mīļas rotaļlietas, arī knupīši. Dienā, kad zēni pārģērbjas par meitenēm un otrādi, 
aktīvākas bijušas meitenes. Pasaku tēlu un filmu varoľu dienā īpaši izcēlušās 4.klases 
meitenes Marija (LADY GAGA), Laura (VAMPĪRS) un Sendra (BRITNIJA SPĪRSA).   
Nedēļas noslēgumā tika piešķirti tituli: Visstilīgākās vīles meitenēm – Baiba Niedola; 
Visstilīgākās vīles zēniem – Rihards Vilemsons; Visbērnišķīgākā meitenīte – Dţeina Šervincka; 
Viszēniskākā meitene – Laura Kurme; Vismeitenīgākais zēns – Dāvis Helmšteins;  
 
 
 
 
 
 
 

Vērgales pamatskola olimpiādē tika pārstāvēta šādā sastāvā:   
1.klase – Dţeina ŠERVINCKA, Amanda TROFIMOVA, Jānis BUNKA.  
2.klase – Karīna BALODE, Sandis STRĪĶIS, Miks KALĒJS.  
3.klase – Elīna MILTIĽA, Sanija Monta BRĒDIĶE, Eva VĪTOLIĽA.  
4.klase – Henrijs GĒGERSONS, Andris JĒCIS, Kristers APLOKS. 

Šajā gadā olimpiādes tēma bija „PAVASARIS”. Olimpiādes 
saturs ir kombinēts, un tas ietver matemātiku, latviešu valodu, sociālās 
zinības, dabas zinības, vizuālo mākslu un mājturību. Dalībniekiem jau 
iepriekš bija jāsagatavo priekšnesums. Vērgales pamatskolas komanda 
bija sagatavojusi dziesmiľu par katru klasi.   

Pēc uzdevumu izpildīšanas tika sadalītas vietas:  
1.kl.grupā -  1.v. – Pāvilostas vsk., 2.v. – Alsungas vsk., 3.v. – Vērgales 
pam.sk.   

 

„JOKU NEDĒĻA‖  
 Visoriģinālākais tērps meitenēm – Marija Putra;  

Visoriģinālākais tērps zēniem – Matīss Ķeiris;  

 
Daiga un Santa uzskata, ka šīs nedēļas 

pasākums ir izdevies un cer, arī nākamajos gados 
šī tradīcija par daţādu dienu rīkošanu turpināsies. 

VITA BRAŢE 

 
Kombinētā olimpiāde Alsungā 

11.aprīlī Vērgales pamatskolas 1. – 4.klašu skolēni piedalījās kombinētajā olimpiādē Alsungā. Olimpiādē piedalījās 
Alsungas vidusskolas, Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas skolēnu komandas.  

 
2.kl.grupā – 1.v. – Pāvilostas vsk., 2.v. – Alsungas vsk., 3.v. 
– Vērgales pam.sk.  
3.kl.grupā – 1.v. – Alsungas vsk., 2.v. – Pāvilostas vsk., 3.v. 
– Vērgales pam.sk.  
4.kl.grupā – 1.v. – Alsungas vsk., 2.v. – Vērgales pam.sk., 
3.v. – Pāvilostas vsk.   

Alsungas vidusskolas kolektīvs ļoti viesmīlīgi 
uzľēma visus olimpiādes dalībniekus. Skolēniem tika 
organizēta ekskursija uz muzeju, bet pēc tam Alsungas 
vidusskolas zālē notika rotaļas kopā ar Mazajiem Suitiľiem.  

Par piedalīšanos olimpiādē bērni balvā saľēma 
saldumu balvas, bet skolotāji pildspalvas un atslēgu 
piekariľus no Alsungas novada domes.  

VITA BRAŢE 
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Vērgales pamatskolas ziľas 
o 7.klases skolniece Annija ZIKMANE ar labiem rezultātiem startēja Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē.  
o 9.maijā plkst.13.00 Vērgales kultūras namā Mātes dienai veltīts koncerts.  
o 10.maijā plkst.9.30 Vērgales muzejā 2.klases skolēniem un viľu ģimenēm Tējas rīts – „TAVA DIENA – SKANĪGA, GAIŠA 
PAVASARA DZIESMA.‖ 
o 20.maijā – Pēdējais zvans. 
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Deju skate Grobiľā 
18.aprīlī Vērgales pamatskolas 1. -3. un 4. -6. klašu deju kolektīvi 

piedalījās deju kolektīvu skatē Grobiľā. 

 
4. – 6.klašu deju kolektīvs. Foto: Gunta Limberga. 

 
Abi deju kolektīvi ieguva 2.pakāpes diplomus un tiesības piedalīties bērnu 

deju festivālā „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”. Festivāls notiks 1.jūnijā Liepājā.   
VITA BRAŢE 

 
 
 VĒRGALĒ – Vērgales pamatskolas skolēni sakopa skolas apkārtni. Pārējie 

talcinieki sadalījās grupās. Vieni atbrīvoja no atkritumiem ceļa malas pie Liepājas – 
Ventspils šosejas, bet citi savukārt turpināja iepriekšējā gadā veiksmīgi iesākto liepu 
alejas stādīšanu ceļa malā, kas ved uz Vērgales muiţu. Pēc darba talkas dalībnieki 
skolas virtuvē iestiprinājās ar soļanku.    

PLOCE – tika sakopta Ploces centra teritorija, atbrīvotas no gruţiem ceļa 
malas Liepājas – Ventspils šosejas malā.  

 
Ziemupes kapu sakopšana. Foto: Vita Braţe. 

 
ZIEMUPE – talkā piedalījās 25 talcinieki. Iepriekš talcinieki sadalījās grupās. 

Tika sakopta apkārtne pie Ziemupes centra dīķa. Vislielāko paldies šī pavasara darbos 
Ziemupes centrā pelnījis Andris Balande. Viľa ieguldījums ir neatsverams. Ar viľa 
palīdzību tika apzāģētas liepiľas un lielo liepu zari, kas liecās pāri ceļam, kurš ir aiz 
Ziemupes centra. Vēl tika sakopta Ziemupes kapu teritorija. Edgars Kuplais trimmerēja, 
pārējie nolasīja no takām un ceļiem sniega un vēja nolauztos zarus, tūristu un 
makšķernieku atstātos gruţus, nogrāba pērnās lapas. Pēc kārtīgi paveikta darba 
Ziemupes tautas namā ikviens talcinieks varēja baudīt Dainas Balandes gardo zupu. Ar 
zefīru visus cienāja Ziemupes veikals Dzintarjūra. Paldies! 

VITA BRAŢE 
SARAIĶOS - pavisam bija 16 talkas dalībnieki. Lasījām gruţus grāvmalēs 

ciemata teritorijā un pašā Saraiķu centrā, ravējām apstādījumus pie jaunizveidotā bērnu 
laukuma. Talkas nobeigumā pie ugunskura mielojāmies ar viesu nama "Zariľi" 
saimnieces Ilmas vārīto, ļoti garšīgo skābeľu zupu. 

Saraiķu bibliotekāre INGUNA 
 

 
 

Konkurss „IEPAZĪSTI VIDI‖ 
19.aprīlī Vērgales pamatskolas skolnieces Marta 

KALĒJA un Aleta Betija ANIĽA Rīgā piedalījās vides izziľas 
spēļu konkursā „IEPAZĪSTI VIDI‖. 

 
Foto: Sigita Freimane. 

 

Šim konkursam tika iesūtītas 58 spēles, taču uz Rīgu 
tika uzaicinātas tikai 39! Mūsu skolas iesniegtā spēle 
„PĒDOTĀJI” ieguva 3.vietu, balvā iegūstot iepriekšējā gada 
uzvarētāju spēli „AUDZĒSIM MEŢU”, ko izdevusi A/s Latvijas 
Valsts Meţi”.  

VITA BRAŢE 
 
 
 

Mēs protam  skaisti  
dziedāt! 

 
Foto: G.Akerfelde. 

 
1.maijā Vērgales bērnudārza  „ Kastanītis”  audzēknes  

Marta Vītoliľa, Nortija Puļķe un Rūta Klāsēna piedalījās 
jauno vokālistu konkursā „ Jautrās  notiľas 2013” Aizputē. 
Skolotāja Liene  Breča var priecāties par  meiteľu  
sniegumu. Visas meitenes nodziedāja skaisti, bet  Marta 
Vītoliľa ieguva 1. vietu vecuma grupā no 4-7 gadiem. 
Paldies dalībniecēm, viľu vecākiem un skolotājai! 

                                          Iestādes  vadītāja    
GAIDA AKERFELDE 

 

 Talkas diena Vērgales 
pagastā 

Talkas dienā, 19.aprīlī, Vērgales pagastā 
iedzīvotāji sakopa apkārtni savu ciematu teritorijās – 
Vērgalē, Ziemupē, Saraiķos un Plocē.  
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RELIĢISKĀS ZIĽAS 
Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut. baznīcā notiek katra 

mēneša pirmajā un trešajā svētdienā plkst.14.00. 
 

19.maijā plkst.11.00 Saraiķu ev.lut. baznīcā notiks 
Vasarsvētku dievkalpojums. 

 

Mainīti dievkalpojumu laiki Sakaslejas baznīcā 
Vasarsvētku dievkalpojums notiks 19.maijā plkst. 14.30. 
26.maijā plkst. 11.00 Svētdienas dievkalpojums. 

 

Nāc sadziedāt un izkrāso šo dienu,   
Nāc sadziedāt, lai vārdi silda mūs.  
Nāc sadziedāt, šeit visi ir par vienu,   
Ja vajadzēs, tad viens par visiem būs! (G.Račs) 

Ar šiem G.Rača vārdiem Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga iesāka koncertu „Vēl tas mirklis ir ceļā...‖, kuru 
varēja arī nosaukt par pirmsskates koncertu, lai iegūtu ceļazīmi 
uz Dziesmu svētkiem Rīgā. 

 

 

Koncerta noslēgumā koru vadītājām tika dāvāti ziedi, 
I.Skābardei Pāvilostas novada kalendāru, bet koristiem dāvāja 
„Muiţkalniľu” torti, kuras noformējums liecināja, ka tā domāta 
dziedātājiem. Tā garšoja lieliski kopā ar tēju, limonādi un A.Sprudzānes 
un B.Dimantes pavasara spēka dzērieniem – bērzu sulām.  

Mājupceļā novēlējām dziedātājiem skanīgas balsis svētdien – 
lielajā koru skatē Liepājā! Lai labi skan dziesmas!  

VITA BRAŢE un  
Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE. 

P.S. Lai notiktu šāda veida koncerti, ir ļoti nepieciešamas klavieres, to 
apliecināja arī I.Skābarde. Šoreiz izlīdzējāmies ar skolas elektriskajām – 
paldies sk.Kalējai!  

 

Uzrunājot klātesošos, Velga nedaudz atskatījās uz koru vēsturi 
Vērgalē, jo mēs vēl visi ļoti labi atceramies mūsu pašu – Vērgales jaukto 
kori E.Ķepīša vadībā, kas arī piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā 1990. un 
1994.gadā. Vērgales kultūras nama foajē bija iespēja aplūkot izstādi, kur 
bija izliktas fotogrāfijas, kas atsauca atmiľā daţādus ar kora dzīvi 
saistītus notikumus. Paldies par atnestajām bildēm A.Gravam, 
Ē.Gausmanim un muzeja vadītājai M.Sīpolai. Izstādi papildināja 
Vērgales kora bijušie tērpi.  

Bija jauki redzēt Priekules sieviešu kora rindās bijušo Liepājas 
rajona kultūras nodaļas vadītāju Ilgu Skābardi, kurai tika dots vārds 
nelielai uzrunai pirms koncerta. Un tad arī skatītāji tika iepazīstināti ar 
koncerta dalībniekiem. Šoreiz piedāvājums bija lielāks nekā bija rakstīts 
uz afišām.  

 

Pavasara gadatirgus Vērgalē 
Vasarīgs un saulains uzausa 4.maija rīts – Latvijas 

Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.   
Svētkiem par godu centrā atkal uzziedēja celmi un stabs. Šajā 

dienā jau kā tradīcija ir svētku gadatirgus, kas šoreiz pulcēja vairāk kā 20 
tirgotājus. Pārdošanā bija gan stādi, gan sēklas, kartupeļi , gan 
saimniecības un rūpniecības preces, aizkari, gleznas, rotas lietas, 
rotaļlietas, saldumi, īsta lauku maize no Rucavas un Vērgales, dekoratīvie 
mājputni un, protams, cukura vate un popkorns. Liela piekrišana bija 
liepājnieka Gunta koka izstrādājumiem un suvenīriem ar latvju zīmēm. Ne 
vienam vien tagad mājās ir Vērgales gulbja zīme, laimes podziľas, 
piekariľi un citas vērtīgas lietiľas. Bērnu priekam darbojās piepūšamās 
atrakcijas, par kurām parūpējās Velga. Karstā saule nenobiedēja 
koncertā dziedošo ansambli „VAKARVĒJŠ” un patiesi aizrautīgo un 
atraktīvo senioru ansambli no Ventspils – Ventspils blumīzeristus. Paldies 
par elektrības izmantošanu veikalam „Muiţkalniľi”. 

Diena bija izdevusies – tirgotāju daudz, pircēju arī, laiks 
brīnišķīgs, bet pats galvenais, ka šajā dienā bijām labā noskaľojumā un 
daudz smaidījām!  

Uz tikšanos nākamajā gadatirgū – 17.augustā pagasta svētkos!  
VITA BRAŢE un  

Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 

Noslēdzies basketbola maratons 
Noslēdzies basketbola maratons Vērgales 1.komandai. Vai 

varam būt apmierināti ar rezultātiem? Daļēji jā. Kas neapmierina? 
Neapmierina tas, ka otro sezonu netiekam tālāk par ceturdaļfinālu 
Rietumu līgas turnīrā. Protams, ka jau šobrīd ir izdarīta šo spēļu analīze 
un ir skaidrs, ka šis tas ir jāpamaina, ko centīsimies arī darīt. Varam būt 
apmierināti ar divu turnīru uzvarēšanu - starpnovadu turnīru un 
Ţemeitijas līgas uzvarēšanu. Sirsnīgu Paldies komanda saka 
sponsoriem z/s Gausēni, k/s Vērgale-1, SIA Āķagals kā arī Ģirtam 
Vēsmiľam par atbalstu. Tagad vasaras brīvdienas, kuru laikā varam kalt 
plānus par gaidāmo sezonu. 

Vērgales sporta zāles vadītājs ALFRĒDS MAGONE  
  
 

 
 

Vēl tas mirklis ir ceļā... 
 Pie mums bija ieradušies – Priekules sieviešu koris – diriģente Gunta Vite, 

Priekules senioru ansamblis „Zilais lakatiľš” – vadītāja Skaidra Klāsiľa, 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris „Aija” – diriģente 
Gunta Vite, vokālā pedagoģe Līga Jekševica un Liepājas jauktais koris 
„Lauma” – vadītāja Mirdza Paipare. Vispirms katrs kolektīvs nodziedāja 3 
dziesmas. Pirms Priekules senioru ansambļa uzstāšanās kopīgi suminājām tā 
vienīgo dalībnieku – vīrieti ar apsveikuma dziesmu, kuram tieši šajā dienā bija 
80 gadu jubileja. Aizkustinošs bija diriģentes G.Vites atmiľu stāsts par  

 mūsu diriģentu E.Ķepīti, bet 
apvienotais Priekules sieviešu koris un 
Liepājas koris „Aija” veltīja divas 
dziesmas viľa piemiľai. Koncertu 
lieliski papildināja atmiľu stāstījumi par 
redzēto un piedzīvoto Dziesmu 
svētkos, kas daudzkārt izraisīja 
patiesus smieklus. Koncerta 
noslēgumā uzstājās visi trīs kori, 
dziedot priekulnieka Ērika Ešenvalda 
„Dvēseles dziesmu”, kuru iesāka 
skanīgais Līgas Jekševicas dziedājums 
kopā ar solistu no kora „Lauma”. 

Pacilājoši un saviļľojoši 
izskanēja vārdi:  
    „Mirdz mana dziesma, 
    Lūdz mana dziesma, 
    Mīl mana dziesma LATVIJĀ!” 
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Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā  Ls 0,10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa.  
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore  Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja  Mairita 
Tumpele,  tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
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18.maijā Pilsētas svētku laikā būs iespēja iegādāties 

Skrīveru saldumus. Būs saldumu degustācija. 
Nedaudz par mums: www.skriverusaldumi.lv 
 

SLUDINĀJUMS 
Vēlos pirkt nelielu dzīvokli 1.stāvā Vērgalē vai to īrēt 

uz ilgāku laiku. Saziľai tel.nr.29545018, e-
pasts   livudace@inbox.lv. 

 
Pāvilostas vidusskola ar 2013./2014. mācību gadu 

plāno atvērt neklātienes vidusskolu. Visus interesentus lūdzam 
pieteikties pie skolas lietvedes līdz 31. maijam pa tālruni 
63498388 vai elektroniski uz skolas e-pastu: 
vidusskola@pavilosta.lv, norādot vārdu, uzvārdu un klasi. 
 
 

ZINĀŠANAI 
Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē 

pieľems 27.maijā. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales 
ambulancē pa telefonu 63490739. 

 
Kasieres M.Švītiľas atvaļinājuma laikā no 27.maija – 

9.jūnijam kase Vērgales pagasta pārvaldē būs slēgta. 
Maksājumus pieľems 31.maijā un 7.jūnijā parastajā laikā. 

 

DZĪVES BRĪŢOS 
Par mīļu vārdu prieks  un prieks par labu darbu 
Lai allaž dvēselē kā avots plūst, 
Un lai ir saudzējošs to mirkļu skarbums, 
Ar kuriem uzvaru pār ēnu reizēm gūst! 

Sveicam  nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –  

Nadeţdu VĪTOLU – 88 Silviju TREIMANI - 80 
Ēriku LINDI – 88  Haraldu BEĶERI - 75 
Mariju MIEZĪTI – 87 Kārli FIŠERU - 70 
Birutu PURIĽU – 85 Mudrīti GĀLIĽU - 70 
Edgaru PĪLĒNU – 83 Egilu LAPINSKI - 65 
Birutu VITENBERGU – 81 Arvīdu LASI - 65 
Elfridu MEŢDREIJU – 81 
Jāni BRIEDI, Inesi KALUGINU, Zinti BENETI, Āriju PAIPU, Andi 

NIEDRU,  Vinetu PODZIĽU, Vitu STIRNU, Inesi REINI, Līgu LAPINSKU – 
UZLOVU, Mareku OZOLU, Ivitu GOGUADZI, Kristapu MUIŢNIEKU, Laini 
ŠILDERI, Matīsu GRUNTMANI! 

Pilngadniekus – Anniju BĒRZIĽU, Artūru OZOLIĽU, Renardu 
ROLMANI, Dāvi ŠTOKMANI, Henriju TOMILOVU! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos Vērgales 
pagasta iedzīvotājus - 

Mirdzu DIRNĒNU – 86  Zinaidu NARUŠEVICU – 65  
Ţani MELVAGU – 83  Jāni VITRUPU – 60  
Ceroni KRASTIĽU – 81  Andri DĀRZNIEKU – 60  
Veltu RENCI – 80  
Inesi ŠĶIPARI, Induli ŠLANKU, MĀRĪTI MEĻĶI, Edgaru VITRUPU, 

Jāni SKRODERI, Artūru DRUSKINU!  
 
 

 

LĪDZJŪTĪBAS  
Pierimst soļi, klusē doma, 
Neskan mīļā tēva balss. 
Tikai klusa sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc tēva sauks. 

Izsakām līdzjūtību Mairai Briedei, tēti mūţībā aizvadot. 
Pāvilostas novada dome 

 

Atkal bērzi saplauks zaļām lapām, 
Atkal vējš pār zemi ziedus sēs – 
Ziedi lieksies pāri tavam kapam, 
Tavas acis tos vairs neredzēs... 

Jūtam līdzi Laumai, vīru LUDVIGU MEGNI zaudējot.  
Draugi: MARTA R., MUDĪTE, MARTA S., 

LONIJA, ELITA, LŪCIJA, LĪVIJA 
. 

Reiz pienāk diena nelūgta un skarba, 
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp. /O.Skuja/ 

Izsakām dziļu līdzjūtību Mairai Briedei, tēti mūţībā aizvadot. 
PENSIONĀRU APVIENĪBAS PADOME 

 

SVEICAM  
Baibu un Mareku DĀRZNIEKUS ar  

dēla MĀRA piedzimšanu! 
Kristīni un Ati EZĪŠUS ar meitas  

KARĪNAS piedzimšanu! 

 

SVEICAM 

Tā roku rokā līdz dimantam!  
Sveicam Liliju un Viktoru Losānus zelta kāzu jubilejā! 

PENSIONĀRU APVIENĪBA 

SIA „OLIMPIJA S” 
darba laiks maijā 

P. 9.00 – 17.00 
O. 9.00 – 18.00 
T. 9.00 – 18.00 
C. 9.00 – 18.00 
P. 9.00 – 20.00 
S. 9.00 – 20.00 

Sv. 9.00 – 17.00 

 
 

 

MŪŢĪBĀ 
Vērgales pagasts 
VILIS ŢAGARS (12.03.1933. – 08.03.2013.) 
RITA JANKOVSKA (27.01.1933. – 03.05.2013.) 
Pāvilosta 
LUDVIGS MEGNIS(11.06.1932.-20.04.2013.) 
ALDA BĒRZIĽA(21.02.1947.- 03.05.2013.) 
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