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Sveicināti! 
 

Saules staru zeltainās rīkstes 
Palu steidzīgos ūdeņus per, 
Krastos pūpolu mākoņi mīksti 
Dzelmē savus atspulgus ber. 
Vēju šūpoles augšā un lejā 
Līdz pat galotnēm sirdi nes līdz, 
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna 
Atkal dāvāts tiek cerību rīts.    /K. Apškrūma/ 
 

Saule sparīgi rosās debesjumā, ik rītu pār tikko 
modušos zemi pārlaizdama spoţo staru ķemmi. Tik 
vienkārši, tik dabiski un pašsaprotami tā ik dienu 
parādās austrumu pamalē, noglāstīdama koku 
galotnes un ieliedama gaismu tur, kur tās nav. Kādam 
aprīļa dzidrie rīti ir vismīļākie, kādu skumdina, jo 
jāatvadās no ziemas priekiem. Par pavasara klātbūtni 
liecina pirmās melnās arumu smailes virs sniega, kur 
ķīvītēm piemesties, un pirmo sniegpulksteľu asni, kuri 
apľēmības pilni spraucas cauri pērnajām lapām un 
daţviet cietajai ledus garozai. Aprīlis, cik vien spēka, 
dzen projām pēdējās sniega paliekas. Dienu no dienas 
satraukti čab paţobeles, skaitot pavasarim atvēlētā 
laika minūtes. Bet kas notiek mums apkārt? Kā 
pavadām savu laiku? Marta vidū Liepājas apkārtnē jau 
reģistrēja pirmo kūlas ugunsgrēku! Kārtējo reizi esam 
ar kaut ko izcēlušies un ne jau labā nozīmē. Un pilnīgi 
droši var apgalvot, ka šis nav ne pirmais ne pēdējais. 
Un tā gadu no gada. Līdzīga situācija ir ar zemledus 
makšķernieku aizraušanos. Sākam sezonu, kad ledus 
ir pavisam trausls un nebeidzam pat tad, kad 
uzburbušo veidojumu diez vai var nosaukt par ledu. 
Interesantākā situācija ir tieši lielajās pilsētās, kur 
visus neuzmanīgos ik mīļu mirkli uzmana glābēji. Un 
kāpēc gan ievērot brīdinājumus, ja dienu un nakti 
sargā stipra aizmugure? Pilsētas duna vai lauku 
rimtais miers, taču pasaulē notiekošais tā vai citādi 
satricina abus. Šaubos, vai ir kāds, kurš pēdējā laikā 
neko nav dzirdējis par postošajām zemestrīcēm 
Japānā un par tās izraisītajām sekām – bojāto 
atomelektrostaciju. Vai Zemeslode savilkusi pieri 
grumbās, cenšas nopurināt no savas sejas nevēlamus 
objektus? Lūkojoties kartē, mierinām sevi, ka Japāna ir 
tik tālu no mums, bet tomēr tik tuvu... Lieku reizi vien 
nopūšoties jāatzīst, ka vislabāk ir šeit, pie mums, 
baudot pavasara noskaľas, gatavojoties Lieldienām 
un uzpošot savas mājas un apkārtni un, protams, 
pateicoties Dievam par visu to labo, kas mums ir. 
Veroties apkārt, var saskatīt tik daudz skaista. Vējš jau 
līksmo pūpolzaros, drīz vizbuļu gaišie stari dzirkstīs 
meţos un pļavās, un tā vēl un vēl! Lai Pūpolsvētdienā 
katrs saľemtu pa kārtīgam pērienam, kas vairotu 
veselību un Lieldienu šūpoles, lai iešūpo sirdīs gaišu 
un saulainu prieku!  

VITA BRAŢE 
 

 
 

 

21. aprīlī Lieldienu pasākumi Pāvilostā 

                                                                     (skat. 7.lpp) 

24.aprīlī Lieldienas svinēsim Vērgalē 

                                                                    (skat.12.lpp) 

25. aprīlī Lieldienu pasākums notiks  

                    Saraiķu centrā          

Lieldienu dievkalpojumi novada baznīcās              

                                    (skat. 11.lpp. un 12.lpp.) 
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DOMES ZIŅAS  

Kārtējā domes sēde notika š.g. 31.martā Pāvilostas novada pašvaldības 
sēţu zālē. Sēdes darbā nepiedalījās deputāts Andris Zaļkalns- darba dēļ. 
1.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības mēnešalgu grupu atalgojuma 
robeţas, amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un Pāvilostas novada 
pašvaldības tarifikāciju ar grozījumiem. Grozījumi Pāvilostas novada 
pašvaldības tarifikācijā stājas spēkā ar 2011.gada 01.maiju. Iestāţu 
vadītājiem jāsagatavo un jāizsniedz darbiniekiem brīdinājumi par attiecīgām 
izmaiľām. 
2.Piešķīra finansējumu no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- vairāku 
mērķu attīstības projektu līdzekļiem- Pāvilostas vidusskolas 12.klasei Ls 
300,00 pēdējā zvana un izlaiduma izdevumu segšanai, Vērgales pamatskolas 
9.klasei Ls 300,00 izlaiduma muzikālā pavadījuma un autobusam ekskursijas 
izdevumu segšanai, Pāvilostas vidusskolas 9.klasei Ls 450,00 pēdējā zvana 
pasākuma organizēšanai, izlaidumam- pasākuma vadītājam, mūzikai un 
ekskursijai- transporta izdevumu segšanai, pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošināšanai par projekta līdzekļiem iegādāto autobusu rēķina apmaksai Ls  
7 254,78, Ulmales saieta nama elektroapgādes nepārtrauktības uzlabošanai 
un atslēguma apziľošanas sistēmas ierīkošanai Ls 278,98 apmērā, projekta 
„Pāvilostas novadpētniecības muzeja jumta rekonstrukcija” realizēšanai 10 % 
apmērā no projekta kopējās summas Ls 34 983,93, projekta „Palīgēkas 
rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku” realizēšanai 10 % apmērā no 
kopējās projekta summas Ls 8 002,60 un projekta „Laivu ceļš Sakas upē” 
realizēšanai 10 % apmērā no kopējās projekta summas Ls 19 500,00.   
3.Deva galvojumu  SIA „Vērgales komunālā saimniecība” kredīta ERAF 
projektu „Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Vērgales ciemā”, 
„Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Ziemupes ciemā”, 
„Ūdenssaimniecības attīstības Vērgales pagasta Saraiķu ciemā” II kārtas 
būvdarbu priekšfinansējuma saľemšanai 126 794 LVL apmērā no Vides 
investīciju fonda. Uzlika par pienākumu SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 
pēc ERAF finansējuma atgūšanas nekavējoties dzēst galvoto aizdevumu. 
Lēmums stājas spēkā pēc Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padome lēmuma saľemšanas. 
4.Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu „Renči”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novadā. Atsavināšanas veids- īpašuma pārdošana izsolē. Nosacītā cena- Ls 
850,00. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Renči”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, atsavināšanas izsoles 
noteikumus. No īpašuma pārdošanas iegūto naudu ieskaitīs budţeta kodā 
Nr.04.740- vairāku mērķu attīstības projekta līdzekļi. 
5.Nesamazināja nekustamā īpašuma nodokli vienai politiski represētai 
personai, jo īpašums ir iznomāts. 
6.Atļāva Indulim ŠĶIBELIM savienot Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu ar 
valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 
locekļa amatu. 
7.Samazināja nomas maksu par īpašumu Meţvidiľi, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, un noteica to 0,1 % apmērā no īpašuma kadastrālās 
vērtības.  
8.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības ceļu sarakstus pēc klasēm un 
izdeva kā saistošos noteikumus. 
9.Noraidīja privātpersonas iesniegumu un neatcēla soda sankciju 
aprēķināšanu par sešiem īpašumiem līdz 31.12.2011. 
10.Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2011 .gada 
saistošo noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu”. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saľemšanas 
publicēt Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā. 
11.Apstiprināja Pāvilostas mūzikas skolas “Audzēkľu uzľemšanas 
noteikumus” . 
12.Heraldikas komisijai nolēma nosūtīt četrus ģerboľa skiču variantus. 
13.Apstiprināja Zvejnieku svētku organizēšanas darba grupu šādā sastāvā: 
Uldis Kristapsons- Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs, Silva Vārsberga- 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja, Dace Bunka- Pāvilostas 
vidusskolas skolotāja, Ģirts Vagotiľš- Vagulis- uzľēmējs, Gunita Vērniece- 
pašvaldības saimniecības pārzine, Anita Šteinberga- pašvaldības 
grāmatvede, Aldis Barsukovs- pašvaldības sporta organizators, Aleksandrs 
Grafovs- pašvaldības policijas pārstāvis, Inguna Blaubārde- pašvaldības 
galvenā grāmatvede. 

 

1. 14.Izbeidza zemes nomas līgumu uz zemesgabala ar kadastra Nr. 
6496 006 0022 platība 4,0 ha, uz zemesgabalu ar nosaukumu 
Gulāľi. Bijušajiem nomniekiem ir jānomaksā NĪN un nomas maksu 
par 1.ceturksni. 

2. 15.Pagarināja zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem. 
3. 16.Noslēdza zemes nomas līgumu ar biedrību par daļu no šādu 

zemes gabalu nomu- Dzintaru iela 8, Pāvilosta, uz 7 gadiem, 
Stadiona iela 2, Pāvilosta, uz 7 gadiem un Dzintaru iela 58, 
Pāvilosta, uz 5 gadiem. Atļāva izvietot informācijas stendu un 
atkritumu tvertnes. Noteica zemes nomas maksu gadā  1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Vēl nolēma noslēgt zemes 
nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemesgabalu ar kadastra 
Nr.64960060022, platībā 1 ha un uz zemes gabalu Prieţu ielā 2, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, 600kvm. platībā. Zemes nomas 
līgumus slēgs uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā- 3% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības.  

4. 17.Izīrēja četrus dzīvokļus.  
5. 18.Piešķīra nosaukumu šķūnim ar kadastra Nr. 64960010263001 un 

lopu novietnei ar kadastra Nr. 64960010263002  – LAIVENIEKI , 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

6. 19.Noteica nekustamajam īpašumam Austrumu iela 1, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, ar kadastra Nr. 64130020156 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta komercdarbības objektu 
apbūves zeme. NĪLM kods 0800. 

7. 20.Piekrita nekustamā īpašuma PURENES  kadastra 
Nr.64960040069, sadalīšanai  divos atsevišķos īpašumos, atdalot no 
tā zemes vienību ar kadastra Nr. 64960010455, atdalītajai  zemes 
vienībai  piešķīra nosaukumu „Pureľi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra Nr. 64960010455 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201. 

8. 21.Atcēla Pāvilostas novada domes 27.05.2010. lēmumu Nr.5 -19§. 
Atdalīja no nekustamā īpašuma ERNESTI, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads,  zemes gabalu ar kadastra Nr. 6486 008 0069 un 
piešķīra nosaukumu MATILDES, Sakas pagasts, Pāvilostas  novads. 
Noteica nekustamā īpašuma mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods – 0201. Nolēma 
izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Ernesti”, zemes 
gabalam ar kadastra Nr. 6486 009 0096 Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes tas ir jāapstiprina 
Pāvilostas novada domē un jāapstiprina nosaukumi atdalītajiem 
zemes gabaliem. 

1. 22.Noteica platību 55470 kvm un piešķīra adresi Dzintaru iela 58, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
–dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa. 
NĪLM kods 0501. 

2. 23.Atcēla Sakas novada domes lēmumus un Vērgales pagasta 
padomes lēmumu par NĪN piedziľu no 8 parādniekiem –un atstāja 
spēkā Pāvilostas novada domes 16.12.2010. lēmumu Nr. 17. Laboja 
Pāvilostas novada domes 16.12.2010. lēmuma Nr.17 -3 punkta 2 
apakšpunktā personas kodu. 

3. 24.Anulēja astoľas adreses. 
4. 25.Atdalīja no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra Nr. 

64860050139. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 64860050139 piešķīra 
nosaukumu Freiburģi, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Noteica 
zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 
0101. 
26.Nolēma izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības uz 
lietošanā piešķirto zemi no 2011.gada 01. aprīli. Zemes vienība 
piekrīt Pāvilostas novada pašvaldībai. Nolēma slēgt nomas līgumu ar 
mantiniekiem par  pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšanu. 
Zemesgabala nomas maksu gadā noteica 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 
maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
27.Nolēma pārľemt bezatlīdzības ceļā nekustamo īpašumu Matroţi, 



 

Sakas pagastā, Pāvilostas novadā pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 
Nekustamais īpašums ir nepieciešams un tiks izmantots likumā Par 
pašvaldībām noteikto funkciju veikšanai.  
28.Apstiprināja Pāvilostas ostas valdes sastāvā Ekonomikas ministrijas 
pārstāvi Artu Krūzi, Uzľēmējdarbības, ārvalstu investīcijas piesaistes un 
eksporta nodaļas vadītāju. 

9. 29.Pieľema gala ziľojumu par viesu nama Smilšu ielā 6, Pāvilostā, 
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem un apstiprināja 
būvniecības ieceri. 
30.Noraidīja SIA Viga 3 lūgumu iznomāt zemes gabalu Kalna ielā 43, 
Pāvilostā. Nolēma pagarināt līgumu ar IU Merlin Liepāja par zemes 
gabala Kalna ielā 43, Pāvilostā apsaimniekošanu uz 3 gadiem. Par 
zemes gabalu Jūras ielā 2A, Pāvilostā- nolēma piedāvāt Veronikai 
Zamarītei pagarināt apsaimniekošanu uz 3 gadiem.  Atteikuma gadījumā, 
dome izsludinās pieteikšanos uz laukuma apsaimniekošanu. 
31.Atcēla Pāvilostas novada domes 2010.gada 26.februāra sēdes Nr. 2 
lēmumu Nr. 18. Nolēma atkārtoti uzsākt detālplānojuma izstrādi 
īpašumam „Leľķi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. 
32.Atcēla Pāvilostas novada domes 2010.gada 29.jūlija sēdes Nr. 9 
lēmumu Nr. 19. Nolēma atkārtoti uzsākt detālplānojuma izstrādi 
īpašumam „Ģirti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni Vitrupu. 
 

10. 33.Apstiprināja nekustamā īpašuma „Saraiķu Alkšľi”, kadastra Nr 
64960020035 zemes ierīcības projektu, piešķīra nosaukumu, adresi 
un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Saskaľā ar 
likuma „Zemes ierīcības likums” 22.p., zemes gabala projekts 
īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
34.Dome nolēma nodot īpašuma „Niedrāji”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novada, detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskai 
apspriešanai un atzinumu saľemšanai. Sabiedriskās apspriešanas 
pasākums ir jāorganizē Saraiķu bibliotēkā. 
35.Atcēla Sakas novada domes 25.09.2008. lēmuma Nr.13 
3.punktu. Zemes lietojumu Izgāztuve, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, ieskaitīja kā pašvaldībai piekrītošā zeme. 
36.Pāvilostas novada dome vienbalsīgi nolēma uzsākt Pāvilostas 
novada attīstības programmas izstrādi 2012.- 2018.gadam un 
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādi 2012.- 2024.gadam. 
Par izstrādes darba vadītāju apstiprināja pašvaldības projektu 
koordinatori Vizmu Ģēģeri. Apstiprināja darba uzdevumus.  
37.Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības vienoto 
grāmatvedības uzskaites kārtību. 
 
 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada  21. aprīlī. 

Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 28. aprīlī 
 
 

Informāciju sagatavoja AIJA OZOLIĽA 

DOMES PAZIŅOJUMI 
 

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai atklātā izsolē 
šādu nekustamo īpašumu 
       Nekustamo īpašumu „Renči”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no 1 neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 
1,86 ha atklātā mutiskā izsolē 2011.gada 31. maijā plkst. 9.00, izsoles 
nosacītā cena Ls 850.00, nodrošinājums Ls 85.00. 
       Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, 
samaksa 100 % latos. 
       Reģistrācija  izsolēm tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks”, reģistrācija 
izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2011.gada 30. maija plkst.16.00. 
       Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās 
Pāvilostas novada domē Pāvilostā, Dzintaru ielā 73,Pāvilostas novada 
domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484558. 
        Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu 
par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā 
„Kursas Laiks”, iesniedzot tos Pāvilostas novada domei Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73. 
 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz domes 
31.03.2011. lēmumu (prot.nr. 6, 34.§), tiek nodota nekustamā īpašuma 
“NIEDRĀJI”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, detālplānojuma 
pirmā redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saľemšanai. 

Sabiedriskā apspriešana notiks no 12.04.2011. līdz 09.05.2011. 
Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Pāvilostas novada 

domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Saraiķu bibliotēkā (Dārza iela 1a, 
Saraiķi) vai SIA “Projekti un vadība” (Liepājas iela 1-1, Kuldīga). 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē vai SIA “Projekti un vadība” katru darba dienu. 

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saľemt rakstisku atbildi, pieteikumā 
jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, 
pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese. 

Īpašuma “Niedrāji” detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 20.aprīlī plkst. 16.00  
Saraiķu bibliotēkā (Dārza iela 1a, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas 
nov.). 
 

BŪVVALDES INFORMĀCIJA 

 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada MARTĀ 

izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU 

projektēšanai: 

 Radošās darbnīcas būvniecība, Pāvilostas novads, Sakas 

pagasts, „Upenieki”; 

 Siltumnīcu rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 

„Dārzniecība”; 

 Darbnīcu ēkas rekonstrukcija par lauksaimniecības tehnikas 

novietni un darbnīcu ēkas piebūves rekonstrukcija par dārzeľu un 

augļu pirmapstrādes būvi, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, 

„Zemguļkristi”; 

 Lauksaimniecības produkcijas noliktavas- glabātuves būvniecība, 

Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Zemguļkristi”; 

 SIA „Lenkas Energo” ģenerējošās iekārtas „Lenkas -4” pieslēgums 

AS „Sadales Tīkls” elektrotīklam „Niedrāji”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads; 

 Telpu grupas rekonstrukcija sociālā centra vajadzībām, Pāvilostas 

novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 73; 

 Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide p.i.i „Kastanītis”, Pāvilostas 

novads, Vērgales pagasts, „Bērnu dārzs un muzejs”; 

 Pāvilostas jauniešu SERF kluba būvniecība, Pāvilostas novads, 

Pāvilosta, Dzintaru iela 1; 

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Neanderi”, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads; 

 Esoša lauksaimniecības šķūľa nojaukšana un jauna 

lauksaimniecības šķūľa būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales 

pagasts, „Gausēni”; 

 Vasarnīcas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, Smilšu iela 

6; 

 Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku, Pāvilostas 

novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 1; 

 Meţa meliorācijas sistēmas renovācija, Pāvilostas novads, Sakas 

pagasts, „Brīviľi”, „Irbītes”, „Rūķi” 
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 Lauksaimniekiem,          

        uzņēmējiem... 
 

Bioloģiskiem lauksaimniekiem un citiem interesentiem          
12. aprīlī, plkst.11:00 Durbes  kultūras namā notiks seminārs.  
 Ar bioloģiskajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem. 

iepazīstinās SIA „Bioefekts” direktore Anita Lielpētere (produkciju 
varēs arī nopirkt, kam nepieciešami lielāki iepakojumi zvanīt 
29233947) . 

 Aktualitātes Latvijas Bioloģiskās asociācijas darbībā.  
 Par bioloģisko saimniecību dokumentu sakārtošanu - Ruta 

Norkārkle, LBA  padomes locekle .  
 Kalifornijas slieku audzēšanas pamatprincipi - SIA „DAGAS” 

pārstāvji (Ventspils novads).  

 
SIA „Eko Kurzeme” informē 

Atkritumu apsaimniekošanas uzľēmums SIA „Eko Kurzeme” 
sadarbībā ar „Latvijas Zaļo punktu”, aicina  visus lauksaimniekus 
uzkrāt lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu: 

 Minerālmēslu maisus;  

 Dārzniecībā izlietoto plēvi; 

 Lopbarības ietinamo plēvi;  

 Izlietoto kaitēkļu apkarošanas šķidruma iepakojumu (plastmasas 
kannas).  

Mēs piedāvājam iespēju  vidi piesārľojošo, izlietoto 
iepakojumu no lauksaimniekiem bez maksas izvest un nogādāt 
atkritumu otrreizējās pārstrādes punktos.  

 Tiklīdz lauksaimniekam izveidojas zināms daudzums atkritumu 
uzkrājuma,  aicinām zvanīt pa tālruni: 63423435; Mob.t. 22013939 

Lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu iespējams bez maksas 
nodot šķirošanas laukumā Liepājā, Ezermalas ielā 11. 
Lauksaimnieka ieguvums: 

 Videi kaitīgo atkritumu izvešana bez maksas; 

 Dabas resursa nodokļa maksājuma atvieglojums; 

 Apliecinājums par videi kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai 
pārstrādei; 

 Iespēja izvairīties no kaitnieciskas darbības attiecībā pret dabas 
piesārľošanu (videi bīstamo atkritumu dedzināšana); 

 Sakopta apkārtējā vide. 
 Vairāk informācijas - www.ekokurzeme.lv, info@ekokurzeme.lv  

 

NĀKAMĀ  TRAKTORTEHNIKAS 

APSKATE  VĒRGALES  PAGASTĀ 

 

8. jūnijā plkst.10:00 pie k/s „Vērgale – 1” darbnīcām;  
              plkst. 14:00 - Ziemupē;  
              plkst.15:00 - Saraikās.  

Maksa par tehnisko apskati traktoriem, graudaugu kombainiem, 
zāles novākšanas mašīnām Ls 10.85, piekabēm Ls 7.95, speciālai 
tehnikai Ls 16.35 uz vietas inspektoram. Sīkāka informācija Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūrā Liepājā, Jūrmalas ielā 23 vai pa 
tālruni 3425564. 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 , lai saskaľotu apskates laiku, zvanīt pa tālruni 
63490836 vai 29363898.  

16 gadu vecumu sasniegušie jaunieši un citi interesenti var 
izmantot iespēju un apskates laikā kārtot braukšanas eksāmenu 
traktora vadīšanas tiesību iegūšanai. Iepriekš pieteikties pie lauku 
attīstības speciālistēm. 

 
 Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste RUDĪTE BĒRZIĽA 
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DOMES PAZIŅOJUMI  
 

PAZIĽOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU PROJEKTU 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

 
 

 Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2011. gada 31.marta 
sēdes protokola izrakstu Nr. 6., 32.§, tiek atkārtoti uzsākta 
detālplānojuma izstrāde zemes gabalam „ĢIRTI”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra nr. 6496 001 0449.  

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups, izstrādātāja – Kristīne Purvlīce.  

Detālplānojuma mērķis – vēja elektrostaciju parka būvniecība 
īpašumā „Ģirti”.  

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pēc vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu –Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales 
pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag.) katru darba dienu līdz 
2011.gada 27.aprīlim. 

 

 Pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2011. gada 31.marta 
sēdes protokola izrakstu Nr. 6., 31.§, tiek atkārtoti uzsākta 
detālplānojuma izstrāde zemes gabalam „LEĽĶI”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra nr.6496 008 0037.  

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups, izstrādātāja – Kristīne Purvlīce.  

Detālplānojuma mērķis – vēja elektrostaciju parka būvniecība 
īpašumā „Leľķi”.  

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pēc vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu –Plānotā retinātas ģimenes māju dzīvojamās un 
rekreācijas apbūves teritorija. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) vai Vērgales 
pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Vērgales pag.) katru darba dienu līdz 
2011.gada 27.aprīlim. 

 

Informācija pa tālruni – 22306619, Kristīne Purvlīce. 

 

Pāvilostas iedzīvotājiem! 

 
Ar 2011. gada 1. maiju SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 

pārľems no  Pāvilostas pilsētas pašvaldības aģentūras „Pāvilostas 

komunālais uzľēmums” visas saimnieciskās funkcijas, lai turpmāk 

Pāvilostas iedzīvotājiem nodrošinātu Pāvilostas pilsētas dzīvojamā 

fonda apsaimniekošanu un siltumapgādi, aukstā ūdens apgādi un 

kanalizācijas pakalpojumus.  

Vienlaicīgi informējam, ka SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” 

pārľems arī esošos debitoru parādus pret Pāvilostas pilsētas 

pašvaldības aģentūru „Pāvilostas komunālais uzľēmums”, kā rezultātā 

arī uz 2011. gada 1. maiju nesamaksātie rēķini turpmāk 

apmaksājami SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums”  
 

 Swedbank norēķinu kontā Nr.LV11HABA0551030362759  vai  
 

 DnB NORD norēķinu kontā Nr. LV72RIKO0002013197143  vai 
 

 pašvaldības kasē. 

 

Līdz ar to aicinām visus Pāvilostas iedzīvotājus būt atsaucīgiem un 

pārslēgt jaunus līgumus ar SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums”. 

Papildus informācija pa  tel. 63498238 
 

SIA „Pāvilostas komunālais uzľēmums” direktors  

GATIS BRĒDIĶIS 

http://www.ekokurzeme.lv/
mailto:info@ekokurzeme.lv
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JAUTĀ  IEDZĪVOTĀJI? 

1.Kad ar ţogu tiks ierobeţots bērnu laukums Pāvilostā pie veselības 
centra? 

ATBILDE: Tehniskajā projektā nebija plānots žogu uzstādīt. 
Pašvaldība pasūtīs brīdinājuma ceļa zīmes un uzstādīs uz Lejas ielas. 

 

2. Kad Pāvilostā tiks ierobeţota patvaļīga suľu izlaišana pastaigās 
(arī naktīs) un kā tiks risināts jautājums par to, ka saimnieki nesavāc 
savu mājdzīvnieku uz ielām atstātos ekskrementus? 

ATBILDE: Jau šobrīd iespēju robežās pašvaldības policija kontrolē 
suņu klaiņošanu. Ir sastādīti vairāki administratīvie pārkāpumu protokoli.  
Tiks uzdots pašvaldības policijai uzdevums pievērst pastiprinātu 
uzmanību šim jautājumam. Aicinām iedzīvotājus ziņot, zvanot pa tālruni 
29242320 par suņiem, kuri atrodas publiskā vietā bez saimnieka 
klātbūtnes, un arī par gadījumiem, kad suņi ir izvesti pastaigā, bet netiek 
savākti to ekskrementi.  

Pamatojoties uz Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 
106.pantu  „Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšana” - par dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu -  izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt 
piecdesmit latiem. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai 
materiāls zaudējums, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
desmit līdz piecsimt latiem. 

 

Uz jautājumiem atbildēja domes priekšsēdētājs ULDIS 
KRISTAPSONS 
 
 

3. Vai pieľemšanas  laikā, kad pacients sarunājas ar ģimenes ārstu 
un stāsta par savu slimību, klāt jābūt arī ģimenes ārsta māsai, 
ievērojot apstākli, ka pacients to nevēlas? 
ATBILDE: „Ārstniecības likuma 44.un 45.pants nosaka, ka māsa ir 
ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likuma „Par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 
noteiktajām prasībām. Savā profesijā atbilstoši kvalifikācijai māsa veic 
pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, 
nodarbojas ar pacientu izglītošanu  veselības jautājumos, veic 
profesionālās izglītības darbu. Ārstniecības likuma 43.pants nosaka, ka 
ārsts drīkst pacientu izmeklēt vai ārstēt kopīgi ar citām ārstniecības 
personām vai nepieļaut to līdzdalību. Ja pacients nevēlas, ka māsa 
piedalās sarunā ar ģimenes ārstu, pacients to var pārrunāt ar ģimenes 
ārstu un kopīgi rast risinājumu.” 
4. Vai ģimenes ārstam par saľemtajiem maksājumiem no pacientiem 
ir  jāizdod maksāšanas čeks vai kvīts? 
ATBILDE: „Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 282 un noslēgtajiem līgumiem 
starp Veselības norēķinu centru un ārstniecības personām (iestādēm), 
ārstniecības personas pienākums ir par katru no personas iekasētu 
naudas summu (pacienta iemaksu, samaksu par maksas pakalpojumu un 
tml.) izsniegt personai darījumu apliecinošu dokumentu – kases čeku vai 
Valsts ieņēmumu dienestā piereģistrētu un apzīmogotu stingrās uzskaites 
kvīti. 

Ja esat saskārušies ar situāciju, kad maksājuma apliecinošs 
dokuments  netiek izsniegts vai radušās šaubas par ārstniecības 
personas darbības tiesiskumu un atbilstību normatīvajiem tiesību aktiem, 
ar detalizētu situācijas aprakstu varat vērsties Veselības inspekcijā – 
Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, tālr. 67819671, fakss 57819672, e-pasts: 
vi@vi.gov.lv.” 

Uz jautājumiem atbildēja Veselības norēķinu centra 
Administratīvās nodaļas vecākā lietvede ZAIGA ŠULCA 
 

Sakarā ar to, ka valsts policists A. Bergmanis ir atvaļinājumā, atbilde 
uz iedzīvotāja jautājumu par nelegālajām alkohola tirdzniecības 
vietām Pāvilostā tiks sniegta informatīvā izdevuma maija numurā. 

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA 

SAKOPŠANAS TALKA 
 

Kā ikkatru gadu, arī šogad sakopšanas talkā aicināti 
piedalīties visi, kam rūp mūsu novads un sakārtota apkārtējā vide 
–gan  klašu un darbu kolektīvi, gan ģimenes, draugu, radu un 
domubiedru grupas, gan sabiedriskās organizācijas. Šī gada talkā 
vāksim ne tikai atkritumus, ko aiz sevis atstājuši neapzinīgi cilvēki, 
bet pievērsīsimies arī vides sakopšanas un uzlabošanas darbiem, 
lai mūsu novadu vērstu aizvien sakoptāku un skaistāku. 

Tāpat kā iepriekšējos gadus, talkas organizatori talciniekiem 
būs sarūpējuši atkritumu maisus, bet ar darba cimdiem būs 
jānodrošinās pašiem. Un neaizmirsīsim par laika apstākļiem un 
darbam piemērotiem apaviem un apģērbu. 

Pāvilostā 29.aprīlī plkst.900  pulcēsimies: 
 pie muzeja (sakopšanas vieta – jūrmala un kāpas no muzeja 

līdz Jūrakmenim); 

 uz tilta pār Sakas upi (sakopšanas vieta – jūrmala no D 

mola); 

 Upesmuiţas parkā; 

 uz Dzintaru un Celtnieku ielas krustojuma 
(sakopšanas vieta – Zaļkalna iela). 

Vērgalē  29.aprīlī plkst.900  pulcēsimies: 

 Saraiķos; 

 Ziemupes centrā; 

 Vērgales centrā. 
Ja Jums ir zināma kāda vieta, kuru, Jūsuprāt, vajadzētu 

sakopt vai rodas neskaidrības par talku, tad sazinieties ar talkas 
atbildīgajiem:  

Pāvilostā – Gunita Vērniece, tālr. 29725727;  
      Vērgalē – Jānis Vitrups tālr. 29183648 
 

Tie, kas nepaspēs piedalīties piektdienas talkā, tiek aicināti  

līdz ar pārējiem Latvijas iedzīvotājiem 2011.gada 30. aprīlī 
piedalīties Lielajā Talkā. Pulcēsimies: 

 Pāvilostā, Kalna ielas stāvlaukumā plkst.900 un   
 Vērgales pagasta  Saraiķos plkst. 900 . 

 Nāciet paši un aiciniet līdz citus! 
Lai nerastos pārpratumi un pašvaldībai nebūtu jāizved privātie 

atkritumi, tad šogad atkritumu maisi būs dzeltenā krāsā, tos varēs 
saľemt tikai talkas dienā un tikai noteiktās talkas vietās.  

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

 

D
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Sporta ziņas 
No 1.maija atsāks strādāt tenisa korti Pāvilostā. Laukuma 
rezervācija pa tel. 29230995 

 

12.martā Dunikā notika Lejaskurzemes novadu 
meistarsacīkstes basketbolā 
Vīriešiem 2.grupas pirmās un otrās apakšgrupas finālspēles. 
Rezultāti šādi: 
Pāvilosta  :  Dunika    55 : 86; Pāvilosta  :  Embūte    64 : 80. 
Neskatoties uz diviem zaudējumiem, Pāvilostas basketbola 
komanda ieguva 4.vietu 12 komandu konkurencē. Komandā 
spēlēja: Ivars Horns, Artis Zalonskis, Mikus Opelts, Ansis 
Horna, Einārs Vārsbergs, Mārtiľš Vērnieks, EndijsKlaks, Miķelis 
Emīls Horna, Henrijs Tomilovs, Ingus Lazukins, Edgars 
Grinbergs, Kristaps Ansons, Dāvis Štokmanis, Ģirts Jakovļevs. 
 

Pārrobeţas projekta Aizpute – Skoda ietvaros 19.martā 
Aizputes novada sporta zālēs notika sacensības basketbolā 
četrās vecuma grupās. Vecuma grupā no 13-15 gadiem 
pirmo vietu izcīnīja Pāvilostas basketbolisti. Rezultāti:  
Pāvilosta  :  Skoda  29 : 24; 
 Pāvilosta  :  Aizpute  30 : 8;  
Pāvilosta  :  Kazdanga  32 : 4.  

Komandā spēlēja: EndijsKlaks, Kārlis Vītols, Edgars 
Kristapsons, Miķelis Emīls Horna, Henrijs Tomilovs, Ingus 
Lazukins, Ģirts Jakovļevs, Ivo Jaunzems. 
Pāvilostas komanda piedalījās arī vecuma grupā 36+. Rezultāti:  
Pāvilosta  :  Skoda  9 :19; 
Pāvilosta  : Aizputes novads  12 : 13 (pagarinājumā);  
Pāvilosta  :  Skoda2  10 : 11. 
Pāvilostas komandai nācās samierināties ar pēdējo - ceturto 
vietu. 
 

PIEJŪRAS  CEĻOJOŠAIS  KAUSS  ZĀLES  FUTBOLĀ: 
3.posms Dunalkā -   
Pāvilosta  :  Cīravas AV  2 : 0;  

Pāvilosta  :  Dunalka  2 : 3;  

Pāvilosta  :  Cīrava  3 : 2;  
Pāvilosta Aizputes pag. 2 : 3. 
 

4.posms Cīravā -  
Pāvilosta  :  Dunalka  3 : 2;  
Pāvilosta  ;  Cīrava  2 : 2;  
 

Pēc pieciem aizvadītiem posmiem Pāvilostai trešais 
labākais rezultāts - 24 punkti. 

 

Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS 

Policija informē 

Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka pēdējā laikā palielinās 
zādzības, tāpēc lūgums pārliecināties, vai Jūsu īpašums ir drošs pret zādzībām. 
Lūgums pievērst uzmanību arī kaimiľu īpašumiem to prombūtnes laikā, lai 
pasargātu no zādzībām. 

Lūgums pievērst uzmanību svešām personām, kuras ierodas Jūsu 
īpašumā, lai kaut ko Jums pārdotu vai arī no Jums nopirktu. Lūgums piefiksēt 
automašīnu valsts numurzīmes, ar kurām šīs personas ierodas.  
   Tāpat, iestājoties pavasarim, lūgums iedzīvotājus nededzināt kūlu, bet 
par šāda pārkāpuma konstatēšanu lūgums informēt policiju. Vēršam uzmanību 
uz to, ka par kūlas dedzināšanu ir paredzēta administratīvā atbildība, vadoties 
pēc Latvijas APK 179.panta 4.daļas, kas paredz naudas sodu no divsimt līdz 
piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit 
diennaktīm. 
Pieľemšanas laiki:  
             Vērgales pagasta, “Pagastmāja” 
Valsts policijas inspektors Jānis Bethers: Mēneša 2. un 4. otrdienā no 
pulksten 10:00-12:00. Tel:29199411. 
Pašvaldības policists Arnis Vītoliľš: Katru ceturtdienu no pulksten 9:00-16:00 
Tel:28679661. 
Papildus tel.: Grobiľas policijas iecirknī. 26181033. 
 

 
 
 

Marta mēnesī ir izskatīti  58 jautājumi, kuros 15 ģimenēm 
ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 19 ģimenēm 
trūcīgās ģimenes statuss , 7 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 
14 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts,  7 mājsaimniecībām 
izdalītas elektrības dāvinājuma kartes. Daţādos pabalstos 
piešķirti  952,65 Ls, izdevumos par bērnu uzturēšanu 
audţuģimenē  Ls 240,00 

 

Atgādinājums vecākiem! Ir iespējamas bezmaksas 
psihologa konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam, ja 
pakalpojums nepieciešams, jāgrieţas pie sociālajiem 
darbiniekiem uzrakstīt iesniegumu,  vienojoties par konsultāciju 
laiku. 

 

Daudzbērnu ģimene lūdz dāvināt divvietīgo dīvānu. Zvanīt 
sociālā dienesta vadītājai. 

 
 Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 

 
 
 

Sociālās ziņas 

ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM! 

 

Sākoties pavasara sezonai, 2011.gada 26.martā mūsu novada teritorijā 
tika fiksēti pirmie kāpu zonas izbraukātāji (ar motocikliem), kuri visticamāk ir tie 
paši, kuri pagājušajā gadā veica šāda veida izbraukumus katru sestdienu un 
svētdienu. Iespējams, ka šie motociklisti ir no Liepājas un veica maršrutu Liepāja 
– Pāvilosta un atpakaļ uz Liepāju. Bieţi vien braucot pa kāpu zonu un privātajiem 
laukiem. Jau pagājušajā gadā tika sākta administratīvā lietvedība, bet 
nepietiekošu faktu dēļ tika pārtraukta. Lai arī šogad nodrošinātu piekrastes un 
kāpu zonas aizsardzību, aicinu iedzīvotājus ziľot par šādiem gadījumiem. 
Fotografējiet likuma pārkāpējus, fiksējiet transportlīdzekļu valsts numura zīmes, 
ziľojiet policistiem A.Vītoliľam pa telefonu 28679661 un J. Betheram pa 
telefonu. 29199411. 

Pašvaldības policijas kārtībnieks ARNIS VĪTOLIĽŠ  

 

Pāvilosta  :  Cīravas AV  2 : 4; 
Pāvilosta  :  Aizputes pag.  5 : 5. 
 

5.posms Pāvilostā -  
Pāvilosta  Cīrava  2 : 2;  
Pāvilosta  :  Cīravas AV  4 : 2;  
Pāvilosta  : Dunalka  1 : 0; 
Pāvilosta  :  Aizputes pag.  6 : 1 

 

VAI TU ZINI 
 13. aprīlī visi novadnieki un viesi varēs lietot jauno Pāvilostas novada 
mājas lapu ar adresi www.pavilostasnovads.lv. Tie, kas lieto saglabāto 
adresi www.pavilosta.lv, tiks automātiski pārnesti uz jauno mājas lapu. Bet 
lūgums turpmāk saglabāt un atcerēties jauno Pāvilostas novada mājas lapas 
adresi.   

 No 18. aprīļa Pāvilostas bibliotēkā skatāma Lieldienām veltīta kartiľu 
izstāde 

 Ar 21. aprīli savu darbību Pāvilostā beigs Latvijas Krājbankas Pāvilostas 
minibanka. 

 Novadā tiek aktīvi apgūts Lauku atbalsta dienesta  (LAD) atbalstīto 
projektu piešķirtais finansējums – remonts notiek Ziemupes tautas namā, 
tikko sākts remontēt Vērgales bibliotēku, jau šomēnes remontdarbus uzsāks 
arī Vērgales kultūras namā. 

 Ar LAD  finansiālu atbalstu tiks sagrieztas 5 piekrastes zvejas laivas  - 3 
Pāvilostā un 2 Vērgalē. 

 

 

PAZIŅOJUMS LAIVU UN JAHTU ĪPAŠNIEKIEM 

Saskaľā ar 2011. gada 1. februārī noslēgto nomas līgumu Nr. 01/02/2011, 
jahtu un laivu piestātľu, slipa un servisa ēkas (duša, tualete u.c.) 
apsaimniekošanas tiesības zemes gabalā Dzintaru ielā 2C (ostas teritorijā līcītī 
pretī muzeja ēkai) ir nodotas SIA „Steķis“. 

Atbilstoši šī līguma 4.3. punktam, SIA „Steķis“ 2 gadus apľemas nodrošināt 
piestātľu vietas par maksu, kas nav augstāka kā 2 LVL+PVN par laivas garuma 
metru mēnesī (min. dziļums 1m, maks. garums 7m)  Pāvilostā pastāvīgo 
dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem un maznodrošinātām personām. 
Piestātľu vietas jāpiesaka katru gadu līdz 15. maijam. 

Pārējiem laivu un jahtu īpašniekiem piestātľu vietu un citu pakalpojumu 
maksas tiek noteiktas atbilstoši SIA „Steķis“ pakalpojumu tarifiem. 

SIA „Steķis“ kontaktpersona: Ģirts Vagotiľš-Vagulis, tālrunis 29125521 

 

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


 

 

Pāvilostas pilsētas 

kultūras nama pasākumu 

plāns APRĪLIM 

 

 9. aprīlī - Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs piedalās, vidējās paaudzes deju kolektīvu 
sadancošanās koncertā „Aprīļa pilieni” -  Gaviezē 

 19. aprīlī Pāvilostas pilsētas kultūras nama 3. -6., 7. - 9. klašu 
deju kolektīvi piedalās deju kolektīvu skatē - Grobiľā  

 4. maijā vidējās paaudzes deju kolektīvam skate Liepājā 

 7.maijā Pāvilostas sieviešu koris piedalīsies sieviešu koru skatē 
Liepājā. 
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21. aprīlī plkst. 15:00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Lieldienu sadziedāšanās 

„Jautrā ballīte!” 

Piedalās Pāvilostas pirmsskolas iestādes 

„Dzintariņš” audzēkņi, ansamblis „Burbulīši” 

un Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Saulīte” audzēkņi un  

popgrupa „Liepājas dzintariņi” 

 

 

23. aprīlī plkst. 11:00 

Pāvilostā Tirgus laukumā 

JURĢU TIRGUS 

Plkst. 11:30 tirgus apmeklētājus ar 

priekšnesumiem priecēs Pāvilostas 

Mūzikas skolas audzēkņi un kultūras 

nama pašdarbnieki 

Tirgoties gribētāji var pieteikties, zvanot  

pa tel. 29366112 (Silvai) 

 

Ulmales bibliotēkā 

no 6.-16. aprīlim 

izstādē varēs skatīt  

glezniņas, kas darinātas  

 kvīlinga tehnikā,  

tas ir, veidotas ļoti smalkā tehnikā no papīra 

strēmelītēm. Par to, kā tiek veidoti šie  skaistie 

darbiņi,  darbu autore Vika Kazbuķe  visus 

interesentus iepazīstinās  

16.aprīlī plkst.13 bibliotēkā. 

 

 

ELEKTROENERĢIJAS TARIFU IZMAIŅAS 

 

Šī gada 1. aprīlī stājas spēkā jaunie diferencētie elektroenerģijas 
tarifi mājsaimniecībām, kas paredz jaunu pieeju maksājuma 
aprēķināšanai par patērēto elektroenerģiju. Pēc 1. aprīļa mājsaimniecību 
patēriľam līdz 1200 kilovatstundām (kWh) tiks piemērots STARTA tarifs, 
kas būs 8,25 sant./kWh, savukārt, sākot ar iztērēto 1201. kilovatstundu 
elektroenerģijas, mājsaimniecībām par elektroenerģiju būs jānorēķinās 
pēc PAMATA tarifa – 10,74 sant/kWh. Saskaľā ar jauno diferencēto 
tarifu struktūru iedzīvotāji sāks norēķināties maijā. 

Atgādinām, ka visu aprīli var veikt maksājumus par līdz 31.martam 
patērēto elektrību. Norēķinoties maijā, elektrības maksājumiem jau tiks 
piemērota Starta 1200 kWh uzskaite, kuras sākums ir skaitītāja rādījums 
pirmajā aprīlī. 

Pretējā gadījumā (ja klients veic maksājumus neregulāri) Latvenergo 
sistēmā par jauno tarifu atskaites sākumpunktu tiks pieľemts pēdējais 
maksājums, kas veikts par patērēto elektroenerģiju līdz 2011. gada 31. 
aprīlim. Tas nozīmē, ka aprīlī piemērojamais tarifs patēriľam ir tāds pats, kā 
šobrīd, un, ja mājsaimniecības patēriľš ir neliels, tad iedzīvotājiem 
maksājumā nekas nemainīsies pat vairākus turpmākos mēnešus. 

Paplašinot AS „Latvenergo” īstenoto sociālā atbalsta programmu, 
daudzbērnu ģimenes pēc 1. aprīļa ar STARTA tarifu varēs norēķināties 
papildus par 2400 kWh, savukārt trūcīgās ģimenes ar bērniem saľems 500 
kWh par brīvu. Par visām atbalsta programmām atsevišķi iedzīvotāji tiks 
informēti gan ar masu mediju palīdzību, gan elektronisko saziľas līdzekļu 
starpniecību. 
 

AICINĀM  IZVIRZĪT 

„GODA  NOVADNIEKU” 
 

Tas izdarāms līdz 20. aprīlim, vēršoties ar rakstisku 

priekšlikumu novada domē. Novada iedzīvotājus apbalvošanai  

nominācijā GODA NOVADNIEKS un PATEICĪBU pasniegšanai 

iesaka novada domes deputāti, un jebkura persona ir tiesīga 

ieteikt apbalvošanai ar Pāvilostas novada apbalvojumu citu 

personu. Nopelni Pāvilostas novada labā, par kuriem piešķir titulu  

GODA NOVADNIEKS, var izpausties valsts, pašvaldības, 

sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā 

darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan 

ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. 

Ierosinājumu par Goda novadnieka  apbalvošanu jāparaksta 

vismaz desmit personām.  Plašāku informāciju meklējiet novada 

mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Domes dokumenti -  

„Apbalvojumu noteikumi”. 

  
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

http://www.pavilosta.lv/
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Teātra diena Pāvilostas bibliotēkā 

 
Bibliotēka ir vieta, kur apmeklēt kultūras pasākumus, lasīt grāmatas un gūt cita 

veida informāciju. Pāvilostas bibliotēkā kā tradīcija ir pašiem rādīt teātri un aicināt 
ciemos gan bērnudārza bērnus, gan jaunāko klašu skolēnus.  

Atzīmējot Starptautisko teātra dienu, vēlējāmies bērnus vairāk iepazīstināt ar 
teātri un tā aizkulisēm, tāpēc 28.martā bibliotēkā viesojās grimētāja Daiga Puriľa no 
Liepājas teātra. Daiga teātrī strādā daudzus gadus, tādēļ zina pastāstīt ne tikai par 
savu, bet arī citu kolēģu darbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kā kļūt par kādu citu tēlu: karalieni, princesi, ezi, papagaili, mīlīgu kaķīti, 

Karlsonu un citiem tēliem, to visu  mums palīdzēja realizēt Daiga. 
 

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA 

 

 
"Vecāki, vai šajos personāţos jūs atpazīstat savus bērnus?"                            Foto: M.Vītola 

Paldies  bibliotēkas 

darbiniecēm! 

 
28. martā pirmsskolas izglītības iestādes 

"Dzintariľš" 5 - 6 gadīgo grupu bērniem bija 
iespēja piedalīties bibliotēkas organizētajā 
pasākumā , kas saistīts ar teātra dienām. 

 Sakām lielu paldies bibliotēkas darbiniecēm 
Mairitai un Sendai, ka tikām uzaicināti tikties ar 
Liepājas teātra grimētāju Daigu Puriľu. Bērni 
uzmanīgi klausījās saistošo Sendas stāstījumu par 
teātra aizkulisēm, bet vislielāko sajūsmu sagādāja 
iespēja pārtapt daţādos tēlos, pielaikot parūkas un 
ļaut uzklāt sejai grimu. Paldies arī par pārsteiguma 
momentu - kafejnīcu, kas bija tapusi ar Mairitas un 
Sendas gādību. Bērni bija ļoti apmierināti un 
atpakaļceļā vēl dalījās savos priecīgajos iespaidos. 
Bērnu dārzā ar patiku turpinām lasīt Sendas ieteikto 
grāmatu par teātri. 
  

Pirmsskolas izglītības skolotāja  
GUNITA DELIJEVA 

  

 

Izrāde „Krustmāte Jūle no Tūles” 
 

PIEKTDIEN, 8.APRĪLĪ  skatītāju vērtēšanai un iepriecināšanai savu jauno šīszezonas uzvedumu "Krustmāte Jūle no Tūles" 
parādīja Pāvilostas kultūras nama amatierteātris.  

Luga ir sarakstīta 1925.gadā, taču notikumi, kas tajā risinās nav sveši arī mūsdienās.  Meli un izlikšanās, lai nodrošinātu sev vieglu un 
pārtikušu dzīvi,  reiz nāk gaismā un to atšķetināšana ir komiska, pārpratumi smieklīgi un galu galā viss beidzas labi. Lugā darbojas desmit 
aktieri   -    Silva    Vārsberga, 
Gatis    Štokmanis,      Einārs  
Vārsbergs, Monta Pētermane, 
Sintija Freidenfelde - Vītoliľa, 
Edijs   Ermsons,  Anna  Kaţe, 
Eduards Bielis, Daiga  Cābele  
un   Ģirts  Vagotiľš - Vagulis.  
Piemirsto tekstu aktieriem pa- 
līdzēja    atcerēties   suflieres  
Dace  Bunka  un Dzintra Vēr- 
niece.   Paldies kultūras nama  
tehniskajiem       darbiniekiem  
Gitai Mackēvičai   un    Tālim  
Ozolam par palīdzību dekorā- 
ciju sagatavošanā, S.Vārsber- 
gai par radošo pieeju tērpu un 
rekvizītu    noformēšanā    un  
visiem aktieriem liels, sirsnīgs 
paldies par ieguldīto darbu. 
 

   Reţisore  - MARITA HORNA 

 

Aivita Dima, Pāvilostas mākslas sk. 2.P.kurss  

 
Uzveduma „Krustmāte Jūle no Tūles” aktieru saime.                                                   Foto: M. Horna 



 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mākslas skolā 

 23.martā Kandavā notika Latvijas  profesionālās 
ievirzes Mākslas skolu konkurss zīmēšanā.   

Pāvilostas Mākslas skolu savās vecuma grupās 
pārstāvēja Aivita Dima, Agnese Ģēģere, Itija Ozoliľa  un 
Monta Kurzemniece. 

Rezultāti būs zināmi 8. aprīlī skolotāju seminārā 
Valkā. 

 Aprīlī un maijā paredzēta  Mākslas skolas audzēkľu 
darbu izstāde Vācijas ostas pilsētiľā Varnemindē. 

 

Pāvilostas mākslas skolas direktors ZIGMUNDS VILNIS 

   Oridas Grinbergas  

     dzimšanas dienā  

           28. aprīlī 
 

plkst. 14:30  Piemiņas brīdis  

                      Pāvilostas kapsētā 

plkst. 15:00 izstādes  

   „Skolotāja – novadpētniece” 

            atklāšana muzejā 
 

Orida Grinberga 

      (1931-1994) 

„Pāvilosta Oridai Grinbergai bija pirmā un vienīgā darba vieta pēc Cēsu Skolotāju 
institūta beigšanas 1953. gadā. Nākusi no Neretas, viľa te uzsāka skolotājas gaitas un 
dziļi, dziļi ar savu darbu ieauga šajā Kurzemes smilšainajā krastā. Visu, ko viľa darīja, 
darīja godprātīgi - no sirds. Vienmēr smaidoša, vienmēr gaiša, klusiem, viegliem 
solīšiem, vienmēr gatava uzklausīt un palīdzēt.... 

Kas var izskaitīt dzīves gudrības stundas saviem neskaitāmajiem audzēkľiem un 
novadpētniekiem? Ģeogrāfiju skolotāja mācīja ciešā saistījumā ar dabu, ar apkārtējo 
vidi, jo ar sirdi un dvēseli pati pētīja novadu. Kas var izmērīt takas, ko skolotāja 
izstaigāja kopā ar saviem novadpētniekiem? Kas var izskaitīt stundas, kas pagāja 
gatavojoties novadpētniecības skatēm un konkursiem, kuros vienmēr tika iegūtas 
godalgotas vietas....Skolotāja apzinājās, ka šis darbs ir vajadzīgs: viľai, audzēkľiem, 
Sakas novadam, Pāvilostai. Kad Pāvilostu apmeklēja tuvāki un tālāki ciemiľi, vienmēr 
Orida Grinberga tika aicināta stāstīt un rādīt mūsu Pāvilostu, jo zinošāka cilvēka par 
mazpilsētas vēsturi un ļaudīm, neatrast. Viľa nekad neatteica, vienkārši neprata to 
darīt, neprata sevi saudzēt. Skarbie jūras vēji, mitrais šejienes klimats nebija labvēlīgs 
viľas veselībai, taču viľa nenomainīja dzīves vietu. Te bija viľas domas, ģimene, te 
lielie darbi, ieceres un plāni, te dzīves jēga.... 

Ideja par muzeja izveidošanu Oridai Grinbergai radās, gatavojot izstādi Pāvilostas 
simtgadei 1979.gadā „ Pāvilosta – XIX gadsimta pilsētbūvniecības piemineklis.” Kopā ar 
saviem audzēkľiem, domu biedriem daudzu gadu garumā tika vākti eksponāti, 
organizētas ekspedīcijas pa Saku, Ulmali, Stranti, Salienu, Rīvu, Orgsalienu, Grīľiem, 
Pāvilostu. Apmeklētas neskaitāmas lauku sētas, runāts ar neskaitāmiem cilvēkiem, 
pētīta saimnieciskā darbība  un garīgā kultūra, tradīcijas, vēsture. Savākti ap 5000 
eksponātu... 

Ne katram cilvēkam izdodas īstenot savu mērķi, bet Oridai, pateicoties viľas 
darbīgumam, liktenis šajā ziľā bija labvēlīgs.....Viľa īstenoja savu mūţa sapni – 
iekārtoja Pāvilostas novadpētniecības muzeju. Vietā, kur viľa prata saglabāt novada 
senču svētumu un garu. 

Neţēlīgais liktenis izdzēš cilvēka dzīvi, izrauj viľu no mūsu vidus, bet tas nevar 
izdzēst Oridas darbu , nevar izdzēst atmiľas par viľas gaišumu, labestību, sirsnību.”  

 

                                                                                 V. Masko „Kursas laiks”19.02.1994. 
 

Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
 

 

2011. gada aprīlis                                                                                                                                                                                                                          9                                                                                                                                                                                                     
 

Koncerts Pāvilostas 

Mūzikas skolā 
 

Kas tas bija, kas atjāja 
Ar dūmainu kumeliņu? 
Tas atnesa kokiem lapas 
Zemei zaļu dāboliņ. 
 

/Latviešu tautas dziesma/ 
 

17. martā Pāvilostas Mūzikas skolā notika 
atklātais audzēkľu mācību koncerts „Pavasara 
skaľās.”  

Tajā piedalījās visu mācību programmu 1.- 7. klašu 
audzēkľi, atskaľojot daţādu autoru sacerējumus saviem 
instrumentiem. Koncertā piedalījās audzēknes no 
Vērgales, kur klavierspēli, sākot ar šo mācību gadu 
pasniedz Inguna Venena. Koncerta sākumā dzirdējām 
pašus mazākos izpildītājus, kuri sava instrumenta spēlē 
apgūst pirmos solīšus ceļā uz mūzikas brīnumaino 
valstību. Tāpēc prieks par viľu uzdrīkstēšanos un paldies 
skolotājiem par lielo ieguldīto darbu. Lielāku muzikālo 
baudījumu sniedza vecāko klašu audzēkľi, kuru 
atskaľotajos skaľdarbos jau varēja saklausīt daţādu 
mūzikas formu un izteiksmes līdzekļu daudzveidīgās 
iespējas un prasmi to atklāt klausītājiem. Iepriecinošs bija 
koncerta apmeklētāju kuplais skaits un viľu atbalsts 
aplausu veidā, kas veicināja bērnu muzicēšanas prieku. 

Paldie , audzēkņiem un pedagogiem par ieguldīto 
darbu! 

 

Aicinām visus interesentus uz Mātes 
dienas koncertu 9.maijā, kurā dzirdēsiet visu 
šā gada absolventu sniegumu.   

 

Skolotāja ANTRA ĶIKUTE 

 

 

Skatuves runas konkurss 

 

        Pāvilostas novada  skatuves runas konkurss notika 30.martā 

 Vērgales kultūras namā.  

           Tajā piedalījās 16 dalībnieki no Pāvilostas vidusskolas un Vērgales  

pamatskolas.  Katrs dalībnieks runāja vienu dzejoli un vienu prozas darbu.  

Dalībnieku  sniegumu  vērtēja  Velga  Freimane – Vērgales kultūras nama  

vadītāja, un Marita Horna - Pāvilostas kultūras nama teātra pulciľa vadītāja.  

           Kurzemes  reģionā 19. aprīlī  Pāvilostas  novadu pārstāvēs Kristīne  

Podziľa  - Pāvilostas vidusskolas 10. klases  skolniece,  pedagogs  Agrita  

Valkaša.  

           Īpašu ţūrijas atzinību izpelnījās  Keita  Šakina  un Maiga Meļķe. 

      

                                          Izpilddirektore izglītības un kultūras jomā  

                                                                           SILVIJA LEJA 

  Konkursanti pēc diplomu saľemšanas.                                               Foto: S. Leja 
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 Pāvilostas bērni dzied Vērgales 

„Sniegpulkstenītī” 
 

18. martā Vērgales kultūras namā notika dziesmu vakars – Vērgales 
„Sniegpulkstenītis”. 

Pasākumā piedalījās daţāda vecuma dalībnieki gan bērni, gan pieaugušie. 
Vērgalnieku skanīgās balsis un interesantos priekšnesumus papildināja  Pāvilostas 
vidusskolas meiteľu ansamblis - skolotāja Dace Bunka un kultūras nama 1. klases 
„Burbulīši”, 3. – 4. klases „Burbulīši” un soliste Krista Ziemele – skolotāja Aija Gertsone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guvām jaunus draugus, pieredzi un jaukus iespaidus. Paldies par to! Lai mums 
skanīgs pavasaris! 

 „Burbulīšu” skolotāja AIJA GERTSONE 

Ţetonu vakars 
 

Ţetonu vakars ir svinīgs un skaists brīdis, kas 
kalpo kā apliecinājums tam, ka 12. klases skolēni ir 
gatavi skolas gaitu noslēgumam. Šajā vakarā 
abiturienti saľem gredzenu vai rombveida ţetonu. 
Gredzenā vai ţetonā parasti ir atspoguļoti skolas 
iniciāļi vai simboli - kā atpazīstamības zīme visiem, 
kuri beiguši konkrēto vidusskolu. Par ţetona vakaru 
organizēšanu atbild      12. klases skolēni. 

Šogad Pāvilostas vidusskolā 11.martā Ţetonu 
vakars notika pirmo reizi. To apmeklēja lūgti viesi. 
Tā bija vienkārša, sirsnīga pasēdēšana un atskats 
bērnībā. 
Divpadsmitie   pasākumam  
bija pienācīgi  gatavojušies.  
Pasākuma gaitā tika rīkotas 
 daţādas atrakcijas. 

Mūsu abiturientu izvēle 
ir   gredzeni  -    jauniešiem  
smagnējāki,   meitenēm  –  
vijīgāki   un   sievišķīgāki.  
 
 

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDE 
 

Vidusskolas  īsziņas 

Lejaskurzemes novadu skolēnu 2.sporta spēļu 
sacensībās volejbolā B grupas zēniem, kas 
risinājās 15.martā Pāvilostā 1.vietu izcīnīja Aizputes 
vidusskola, bet pārliecinošu 2.vietu ieguva 
Pāvilostas vidusskolas komanda - E.Klaks, 
H.Tomilovs, I. Lazukins, K.Vītols, D.Štokmanis, 
M.E.Horna, Ģ.Jakovļevs, A.Pētermanis. 3.vieta 
Grobiľas ģimnāzijai. 

Šo pašu sacensību posmā A grupas jaunietēm 
16.martā Grobiľā mūsu skolas komanda palika 
4.vietā. 1.vietu ieguva Aizputes vidusskola. 
 

4.martā 11.-12.kl. skolēni apmeklēja izstādi 
„Skola 2011” un Medicīnas muzeju Rīgā. 
 

Martā skolēni piedalījās novadu olimpiādēs 
ģeogrāfijā un vizuālajā mākslā. Laine Šildere 
(11.kl.) ieguva atzinību ģeogrāfijas olimpiādē, 
skolotāja I. Plēpe, Monta Kurzemniece (9.kl.) ieguva 
1.vietu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotājs A. 
Paipa. 
 

19.martā 12.klases skolēni Beate Jance un 
Kristaps Šēns piedalījās zinātniski pētniecisko 
darbu konkursā Liepājas Universitātē, darbu 
konsultanti – Ā.Paipa un A.Paipa. 
 

25.martā Beate Jance piedalījās Valsts biznesa 
ekonomisko pamatu olimpiādē Rīgā. Rezultāti vēl 
nav zināmi. Beati olimpiādei gatavoja skolotāja 
Ā.Paipa. 
 

Aprīlī Pāvilostas vidusskola turpina jau pirms 
vairākiem gadiem aizsākto sadarbību ar AS «Latvijas 
valsts meţi» un Dienvidkurzemes virsmeţniecības 
meţzini Andri Zaļkalnu, lai pārbaudītu, kādā darba 
kārtībā ir meţā uzstādītie putnu būrīši un uzstādītu 
jaunus. Pagājušajā gadā skolēni mājturības un 
tehnoloģiju stundās gatavoja būrus melnajam 
strazdam, šoreiz skolotājs A.Paipa māca gatavot 
mazputniņu (piem.zīlīšu) būrīšus. 
 

 
Pāvilostas vidusskolas meiteľu ansamblis, 1.klases „Burbulīši”, 3.-4. klases „Burbulīši” un soliste – 

Krista Ziemele.                                                                                                   Foto: A. Gertsone 

 
12. klases meiteľu ţetona 

gredzens.   Foto: D. Jēkabsone 

PAVASARĪGS KONCERTS VIDUSSKOLĀ 
 

7.aprīlī Pāvilostas vidusskolā notika KONCERTS. 
Savu sniegumu klātesošajiem rādīja vidusskolas Interešu izglītības pulciľu 

dalībnieki – 1.-4.klašu koris muzikālās skolotājas Daces Bunkas vadībā, skolotājas 
Agritas Valkašas  vadītā skatuves runas pulciľa meitenes, kuras gan deklamēja, gan 
rādīja uzvedumu. Koncertu papildināja izstāde, kurā  bija skatāmi skolēni  gatavotie 
rokdarbi šūšanas pulciľā, ko vada skolotāja Inta Vīgante, rokdarbu pulciľā, kurā 
pērļošanas māku māca skolotāja Baiba Arāja un sākumskolas rokdarbu pulciľā, kurā 
mazajiem apgūt daţādas rokdarbu prakses palīdz skolotāja Inta Priedoliľa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasākumā piedalījās ne tikai vecāki un vecvecāki, bet arī uzaicinātie pensionētie 
Pāvilostas vidusskolas skolotāji un tehniskie darbinieki, kuri kā pateicību par skolēniem 
veltītajiem darba gadiem saľēma ziedus no tagadējiem skolas skolēniem.  

MARITA HORNA 

 

Pensionētie Pāvilostas vidusskolas skolotāji.                                             Foto: B. Jance 
 



 

Reliģiskās ziņas 

Pāvilostas baptistu 

baznīcas dievkalpojumi 

21.aprīlī  plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas 

un Pashās mielasta dievkalpojums  

22.aprīlī  plkst.13:00 Ciešanu Piektdienas 

Ciešanu Ceļa apceres dievkalpojums –  

24.aprīlī  plkst. 6:00 Augšāmcelšanās Rīta 

dievkalpojums  

Lieldienu dievkalpojums plkst.11:00  

 

Pāvilostas katoļu 

dievnamā 

17.aprīlī plkst. 15.00 Pūpolsvētdienas 

                                    dievkalpojums 

22.aprīlī plkst.15.00 Lielās Piektdienas 

                                  dievkalpojums 

24. plkst.15.00 Lieldienu dievkalpojums. 

 

Esat visi mīļi aicināti būt 

kopā ar mums 

Pāvilostas Svētā Pētera 

un Pāvila ev. lut. 

draudzē 

2011.gada 22.aprīlī plkst. 14:oo Krusta 

godināšanas dievkalpojumā. 

2011.gada 22.aprīlī plkst. 15:oo Ekumēniskajā 

krusta ceļa gājienā.(Gājiena sākums no Pāvilostas 

Svētā Pētera un Pāvila  ev .lut baznīcas, adrese 

Brīvības iela 26, Pāvilosta) 

2011.gada 24.aprīlī plkst. 6:oo Lieldienas 

                                                     dievkalpojumā. 

2011.gada 1.maijā Altāra gleznas iesvētīšanas 

                              dievkalpojumā. 

 

Sakas - Lejas draudzes 

 dievkalpojumi aprīlī 

10.04. plkst.14:00 Dievkalpojumu vadīs bīskaps 

Pāvils Brūvers. Uz dievkalpojumu būs iespējams 

nokļūt ar domes autobusu, kurš plkst.13:30 aties 

no Pāvilostas centra pieturas. 

17.04. plkst.14:00 Pūpolsvētdienas 

                                dievkalpojums. 

21.04. plkst.18:00 Zaļā ceturtdiena. 

22.04. plkst.14:00 Lielā Piektdiena. 

23.04. plkst.22:30 Lieldienas gaismas 

                              dievkalpojums jeb nakts vigīlija. 

24.04. plkst.10:00 Lieldienas rīta dievkalpojums. 

 

 
 
 

Konkurss „ Mazais daiļrunātājs” 
 

Mazi bērni, mazi bērni, mazu bērnu valodiņa. 

 Sasēduši saulītē, kā putniņi vidžināja. 
 

18. marta rītā PII „Dzintariľš” zālē izskanēja daudz un daţādi bērnu dzejoļi un 
tautasdziesmas, jo notika konkurss „Mazais daiļrunātājs”. 

Pasākumu vadīja un bērnus iedrošināja „Sapľu dzejnieks” – skolotāja Inga Leja, bet 
konkursu atklāja vadītāja Monta Pētermane ar pašas sacerētu dzejoli – „Hiacinte”. 

Bērni kopā ar savām skolotājām bija nopietni sagatavojušies konkursam. Malā sēdētāju 
nebija, pat paši mazākie kopā ar skolotāju Inesi un viľas  palīdzi Gitu demonstrēja V. 
Plūdoľa dzejoli „Zaķīšu pirtiľa”. 3 – 4 gadīgie bērni ar skolotājas Ritas palīdzību skaitīja 
tautas dziesmas un bērnu dzejoļus – atbilstoši viľu vecumam un attīstības pakāpei. Bet 
lielākie audzēkľi savu priekšnesumu centās papildināt ar kustībām, uzskates materiāliem vai 
deklamējot dialogā. Viľus atbalstīja un sagatavoja skolotājas Elga un Ligita. Lai izvērtētu un 
izceltu katra bērna sniegumu, pasākumā bija uzaicināta ţūrija. Katrs priekšnesums bija īpašs 
un neatkārtojams, tāpēc ţūrijas darbs nebija viegls. 

Rezultātā 3 – 4 gadīgo bērnu vecuma grupā vispārliecinošākie priekšnesumi bija Petrai 
Perellai Griškēvicai, Gabrielai Vagotiľai Vagulei un Patrīsijai Vanesai Rudzītei. 5 gadīgo 
bērnu vecuma grupā droši un izteiksmīgi deklamēja Gusts Brūklis un Kristiāns Roberts 
Gertsons, Santa Ozoliľa un Agate Štokmane, Valters Videnieks un Rihards Ķepsnis. Bet 6 
gadīgo bērnu vecuma grupā vislabākie priekšnesumi bija Martai Kronbergai, Alisei 
Aleksandrai Griškēvicai, Evijai Bušmanei un Mikum Vīgantam. Pasākuma noslēgumā katrs 
dalībnieks saľēma medaļu un salduma balviľu. 

Skolotāja Iveta Arāja, kura arī piedalījās ţūrijas darbā, bija sagādājusi bērniem patīkamu 
pārsteigumu – lielu konfekšu turzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visi kopā nofotografējāmies un secinājām, ka šāda veida pasākumi ir bērnu 
attīstībai un izaugsmei nepieciešami. Bērni mācās klausīties, tiek attīstīta uzmanība, atmiľa 
un skaidra izruna. Tiek veicināta prasme uzstāties publikas priekšā, un pats galvenais – tiek 
celta bērna pašapziľa, patstāvība, atbildība un drosme. Šīs īpašības bērniem turpmākajā 
dzīvē noteikti noderēs. 

Paldies par jauko pasākumu skolotājai Ingai Lejai un skolotājām Elgai Deviľai, 
Ligitai Eihvaldei, Ritai Pencei, Inesei Ermsonei, kuras palīdzēja un rosināja sagatavot 
priekšnesumus un iedrošināja tos katram bērnam nodeklamēt. 

 

Lai mums jauks un radošs pavasaris! 
Metodiķe AIJA GERTSONE  
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Mazie konkursanti ar „Sapľu dzejnieku”.                                  Foto: A. Gertsone  

Pāvilostas PII „Dzintariņš” 

 12.aprīlī sapulce audzēkľu tētiem, lai vienotos par akciju „Nāk draugi izkrāsot bērnību”. 

 20.aprīlī muzikālās skolotājas Aijas Gertsones sagatavotie mazie dziedātāji – Elizabete 
Kiričenko, Rainers Zamarītis, Gabriela Vagotiľa – Vagule, Agate Štokmane, Alise 
Aleksandra Griškēviča  dosies uz Cīravu, lai piedalītos dziedošo bērnu konkursā „Cālis”. 

 21.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu sagaidīšanas pasākums. 

 6.maijā plkst.16.00 Pāvilostas kultūras namā Mātes dienai veltīts audzēkľu koncerts. 
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Palīdzi sev un citiem! 

 

Iedzīvotājus aicinām piedalīties aktivitātē 
,,Pavasara revīzija skapjos, plauktos, 
pieliekamajā, pagrabā...”  

Mums visiem ir drēbes, apavi, trauki un 
daudz citu lietu, kas gadiem nav lietoti vai esam 
izauguši no apģērbu izmēriem. Negribas patiesi 
labas, tīras, nenolietotas mantas sviest ārā. 
Varbūt kādam šīs lietas var ļoti noderēt?   

PĒC LIELDIENĀM, 26.APRĪLĪ, atnesiet 
šādas mantas uz Vērgales kultūras namu. NO  
TREŠDIENAS,  27. APRĪĻA LĪDZ 1. MAIJAM, 
lūdzu, atnāciet apskatīt atnesto! Būsim 
priecīgi, ja tās iegūs jaunus saimniekus!   

 

     Paldies, ja izlasīji un atsauksies - VELGA  
 

Svētku gadatirgus 

Vērgalē 
 

4.maijā plkst.9:00  
Vērgales centrā mīļi aicinām zemniekus, 

amatniekus, mājraţotājus un pārējos 
tirgotājus uz  

SVĒTKU GADATIRGU! 

Plkst. 11.00 tirgotājus un apmeklētājus 
priecēs grupas ,,Sandra” koncerts pie TOP 

veikala. Būs arī sēdvietas. 
 

Tirgoties gribētāji var pieteikties, zvanot pa tel. 
29189223, un ļoti ceru arī uz pircēju atsaucību - VELGA  

 

Tuvojas Lieldienas 
 

Mēs atkal esam izdzīvojuši vienu sniegiem bagātu ziemu un jūtam, kā smarţo 
pēc pavasara. Mūsu acis lūkojas pēc sniegpulkstenīšu ziediľiem, pūpolzaru aitiľām, 
piesaulītē parādās zilo vizbulīšu galviľas un kur tad vēl spilgtie, daţādās krāsas 
krokusiľi! Tas viss katru gadu atkārtojas, bet liekas, ka katru gadu savādākas kļūst 
mūsu izjūtas. Skaļi savu atgriešanos sludina strazdu pāri, drīz sagaidīsim baltos 
stārķus un klāt būs arī Lieldienas - pavasara saulgrieţi, ko svinam par godu pavasara 
un saules atnākšanai.   

Lieldienas Vērgalē svinēsim 24.aprīlī 
 No rīta - plkst.6:00 -  soļotāji,  
 bet pēc 15 minūtēm skrējēji, dosies uz Ploces avotiľu mutīti mazgāt - 

ūdenim piemīt maģisks, veselību un skaistumu vairojošs spēks.  
 Pēc tam plkst.12:00 pasākums notiks Vērgales centrā un kultūras 

namā. Varēs vērot uzvedumu ,,Čiepstītes Lieldienas” un tautiskos dančus, meklēt 

un ripināt olas, piedalīties rotaļās un daţādās atrakcijās, būs Lieldienu Zaķis un 
olu kompozīciju izstāde, pamatskolas skolēni visus ielūgs uz Lieldienu tirdziľu, būs 
ugunskurs un zāļu tēja. Un, protams, kārtīgi izšūposimies šūpolēs – augstu, augstu, 
lai pavasara vējš izpūš sliktās domas un kreľķus, dodot vietu gaismai un saulei mūsu 
dvēselēs.  

 

Uz tikšanos Lieldienās Vērgalē! 
 

Lieldienu gaidās- VELGA 

 

Vērgales ev. lut. baznīcā  

24.aprīlī plkst.14:00 Lieldienu dievkalpojums 

ar svēto vakarēdienu. Kalpos mācītājs Ojārs 

Freimanis. 
 

Ziemupes ev. lut. 

baznīcā  dievkalpojumi notiks: 

3.aprīlī plkst.11:00,  

10.aprīlī plkst.14:00,  

17.aprīlī plkst.11:00. 
 

Lieldienu dievkalpojums notiks 24.aprīlī 

plkst.8:00. Kalpos mācītājs Jānis Bitāns. 

 
 

Saraiķu ev. lut. baznīcā  
 Lieldienu dievkalpojums - 24.aprīlī plkst.11.00 

 

„Ar  smaidu  pa  dzīvi ...” 
 

1. aprīlī Vērgales kultūras namā pavasarīgās noskaľās atnāca jaunais 
humora šovs „Ar smaidu pa dzīvi”, kurš ir iepriekšējo šovu „Zvaigzne Nr...” 
turpinājums jaunās skaľās. 

Šovā piedalījās 4 komandas – „RUBUĻNIEKI” (Vērgales pagasta pārvalde), 
„GRĀMATU TĀRPI” (Vērgales pagasta bibliotekāres), „SMIEKLU AĢENTI” (Vērgales 
jaunieši) un „LABDARĪBAS BIEDRĪBA MAGONES” (Vērgales pamatskola). 
Komandām jau iepriekš bija jāsagatavo priekšā stādīšanās, devīze un komandas 
nosaukums, bet vakara gaitā jāveic daţādi uzdevumi. Reklāmas pauzes aizpildīja 
Ojāra un Noras joku dziesmas un karsēja Anda un vakara vadītāja Normunda 
stāstītās anekdotes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirmo vietu, ceļojošo kausu un absolūtās tiesības veidot un vadīt nākamā gada 

humora šovu ieguva Vērgales pamatskolas komanda „LABDARĪBAS BIEDRĪBA 
MAGONES”!   

VITA BRAŢE 
 

 
Šova uzvarētāji – „LABDARĪBAS BIEDRĪBA MAGONES”.                  Foto: V. Braţe 
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„Pie ģimenes pavarda” 

Ziemupē 
 

Jau divdesmit devīto reizi notika Ģimeľu vakars Ziemupē 
un divdesmit devīto reizi  skanēja M.Ķempes vārdi: 

Kamēr ar mīlas svelmi saule staros, 
No siltām ligzdām dzīvi putni skries 
Un šūpuļi caur mūţiem šūposies. 

Šogad svečturī, kam arī 29 gadskārta, tiek iedegtas 
deviľas sveces. Piecas no tām aizdedz Sandra un Modris 
Bruţi, kuru kopdzīve mērāma 30 gadu garumā, bet četras 
Baiba un Tomass Treibahi, kuri tieši todien tika salaulāti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pēc pusnakts Baiba un Tomass katrs saľēma baltu rozi 
reizē ar vērtīgu ieteikumu – ja nu viľu turpmākajā dzīvē gadās 
ne tikai gludi brīţi, ja gadās otram nodarīt pāri, bet piedošanu 
lūgt ir grūti, tad redzamā vietā kā samierināšanās zīme vien 
jānoliek balta roze...  

Šogad apaļas kāzu gadskārtas atzīmēja: 
Sandra un Modris BRUŢI -   30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marika un Ārijs GLEZERI -  15 
Kristīne un Māris BLŪMI -  10 
Aksana un Andis BLŪMI -  10 
Ramona ROLLE un Gatis BRĒDIĶIS - 10 
Gita BABAJANA un Zigmunds DIŢGALVIS - 5 

Par jautru noskaľojumu un dejotprieku šajā vakarā gādāja 
AGNESE un KALNS (Agnese Zīverte un Normunds Kalniľš) 
no Liepājas. 

Nākamgad jau trīsdesmitais Ģimeľu vakars! 
VITA BRAŢE 

 

Vērgales Sniegpulskstenītis 
Kad dārzos plaukst pirmie pavasara ziedi, Vērgales kultūras 

namā uzzied „Vērgales Sniegpulkstenītis”. Šogad jau 16.reizi. 

Zālē valda satraukta rosība, notiek vēl pēdējie mēģinājumi, un 

dalībniekiem acīs dzirkstī prieks par paveikto. Šogad dziesmu vakarā 

Vērgales Sniegpulkstenītis skatītāju vērtējumam tika nodoti 33 daţādi 

priekšnesumi. Apmēram puse dalībnieku ir no Vērgales pamatskolas, bet 

pārējie ir viesi – no Tārgales, Pāvilostas un Liepājas. Šajā gadā pirmo reizi 

Sniegpulkstenītī piedalījās saraiķnieks Indulis Ēvalds. Dziesmām melodijas 

sacerējis viľš pats, taču pasmaidot piebilst, ka vārdus aizľēmies no 

dzejnieka. Patīkamu pārsteigumu sagādāja Martas Aniľas un Guntara 

Almaľa uzstāšanās, īpaši ar lībiešu tautasdziesmu „Pūga, pūga, junga, 

junga”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skatītāju simpātijas izpelnījās Tīna Vēsmiľa un Vērgales 

pamatskolas 5.klases meiteľu izpildītā tautasdziesma „Es uzkāpu kalniľā”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nu jau par tradīciju ir kļuvusi pop grupas no Tārgales, Pāvilostas 

vidusskolas popgrupas un ansambļa „Burbulīši”, Vērgales senioru ansambļa 

„Vakarvējš” uzstāšanās. Ar ovācijām un skaļiem aplausiem koncerta 

noslēgumā tika sagaidīti Nora Kurme ar dēlu Arvi un Ojārs Drulle. Dziesmu 

„Amors” nodziedāja Elīza Jegoruškina un Arvis Kurmis.     

Noslēgumā katrs Sniegpulkstenīša dalībnieks balvā saľēma 

saldumus un atvadoties kopīgi izskanēja dziesma „Krāsaini sapľi”.   

 
VITA BRAŢE 

 

Marta Aniľa un Guntars Almanis izpilda lībiešu tautasdziesmu.                   Foto V. Braţe 

 

 

 
Tīna Vēsmiľa un 5.klases meitenes.                                                           Foto V. Braže 

 

 

Jaunlaulātie – Baiba un Tomass Treibahi.       Foto: V.Braţe 
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„Vēl atceros to dienu, 

               to skatienu vienu.” 
 

11.martā Vērgales kultūras namā notika Ģimeľu vakars 
„Vēl atceros to dienu, to skatienu vienu”. 

Koncertu sniedza Rīgas VEF kultūras pils vīru trio „HARADA” 
un vakaru vadīja Gita Johansone.  

Šogad apaļas kāzu jubilejas atzīmēja –   
 

Gita un Ēriks GAUSMAŅI – 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rita un Aivars IZKAPTI – 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mudīte un Vilnis ZAMARĪŠI – 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigita un Jānis PETROVICI – 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveicam un priecājamies un 
par mūsu stiprajām ģimenēm! 

 
 

Teksta un foto autore VITA BRAŢE 
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Tapošana 

16.martā Vērgales kultūras namā Liepājas mākslas 
studijas „Kursa” vadītāja interesentiem deva iespēju apgūt 
pirmās iemaľas tapošanā. 

Darbs ar koka tapiľām ir pirmās asociācijas, kas saistās 
ar vārdu tapošana. Taču tapošana uz „grābekļa” ir ļoti sens 
adīšanas veids, kuram nav nepieciešami nekādi papildus līdzekļi – 
viss, kas vajadzīgs ir dzija un grābeklis. Interesi par šo nodarbību 
izrādīja gan pieaugušie, gan Vērgales pamatskolas skolēni. 
Klātesošie tapošanas prasmes apguva ātri un šo nodarbi atzina 
par gana interesantu, lai nodarbotos arī turpmāk! 

Vērgales kultūras namā no 11.marta līdz 4.aprīlim bija 
apskatāma Liepājas tautas mākslas un kultūras centra Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Kursa” izstāde, kurā bija apskatāmas 
segas, cimdi, lakati, austas un tapotas šalles. 

 

VITA BRAŢE 

 

Zolītes mači Vērgalē 
 

20. martā pēc ilga pārtraukuma Vērgalē pulcējās zolītes meistari 
un pusmeistari, lai noskaidrotu, kurš uz šo brīdi ir veiksmīgākais, jo 
pamatu pamatā ir dalījums. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Kopā bija ieradušies 25 spēlētāji no Apriķiem, Cīravas, Dzērves, 

Aizputes, Vērgales, Pāvilostas, Liepājas, Dunalkas. Visveiksmīgākais šoreiz 
izrādījās Egils RŪTENBERGS no Cīravas, otrais - dunalcnieks Ziedonis 
EIHVALDS, trešais - aizputnieks Valdis ODIĽŠ. Veiksmīgākais no Vērgales 
bija Jānis ZELGALVIS (4.vieta).  

Uzvarētāji saľēma balvas un prēmijas. 
 

Vērgales sporta nama vadītājs ALFRĒDS MAGONE 
 
 

Suminām  

makšķerniekus! 
 

Jau 12. gadu ţurnāls „Copes lietas” rīkoja konkursu par 
gada lielāko zivi. Gada garumā makšķernieki sūta lielo zivju 
trofeju pieteikumus.  

Pavisam nesen tapa zināms, ka arī mūspusē ir nevis 
vienkārši makšķernieki, bet gan tādi, kuri spēj izvilkt brangus 
lomus. Un tā uz 2010.gada zivs noslēguma banketu 3. martā 
Rīgā restorānā DOME HOTEL bija jāierodas arī Vērgales 
pamatskolas skolniekam Valteram PIRKTIĽAM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viľš pagājušajā gadā Vērgales centra dīķī izmakšķerējis 
14,8 kg smagu karpu, tādejādi kļūstot par pērnā gada karpinieku 
Nr.1 „Copes lietu” rīkotajā konkursā! Dāvanā makšķerkāts, zivju 
barība, cepure, T – krekls un dāvanu karte. Vēl papildus dāvana 
ţurnāla „Copes lietas” pēdējais numurs ar galvenā redaktora Alda 
Miesnieka vēlējumu: ”Valteram ar patiesu cieľu un apbrīnu!” un 
makšķernieku – uzvarētāju autogrāfi. 

Vēl jāpiemin, ka jau iepriekš Valters bija ieguvis 2.vietu 
junioru klasē zemledus makšķerēšanā Kuldīgas novada Šķēdes 
Dzirnavezerā.   

 

Vēlam veiksmi turpmāk un galvenais – ne asakas! 
 

VITA BRAŢE 
 

 

Zolīti spēlēt prot gan jauns, gan vecs.                 Foto: A. Sprudzāns 

Pirmais no labās Valters noslēguma banketā Rīgā.       Foto: V. Pirktiľa 

 

Basketbols  
 

Noslēdzies Lejaskurzemes  

novadu čempionāts  basketbols 

sievietēm un vīriešiem, kur  par   

čempioniem kļuva Vērgales sie- 

viešu komanda un vīriešu  

1.komanda. 

Sieviešu komanda: 

Liene KUPALINSKA 

Diāna BIKOVA  

Māra DŢERIĽA  

Diāna DAIZE  

Līga ALILUJEVA  

Natālija ĻEŠČOVA  

Liene GŪTMANE  
 

Vīriešu 1.komanda:  

Ģirts MAGONE  

Reinis ŠTOKMANIS  

Sandis KOČETKOVS  

Salvis KOVAĻEVSKIS  

Modris GRĪNVALDS  

Intars ŠTĀLBERGS  

Egons APLOKS  

Edgars SVIKLIS  
                                    

                                  Vērgales sporta nama vadītājs ALFRĒDS MAGONE 

 

 
Vērgales vīriešu 1. komandas izcīnītais kauss 

basketbolā.                        Foto: V. Braţe 

Dzintars SEMENKOVS  

Gatis OZOLS  

Kārlis GAĻĶINTS  

Rūdolfs KRIEVKALNS  

Mārtiľš LUIKS  

Kaspars KVIESIS  

Lauris PIRKTIĽŠ  

Kristaps KABIĽECKIS 

 

 

 



 

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  Marita Kurčanova tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
 

DZĪVES BRĪŽOS 

Smel spēku savas dzīvības avotā, 

Smel saulē, zemē un dvēselē. 

Smel dabas dailē, šai pasaulē, 

Visdziļākā avota ūdens gredzenā! 

                     /V. Kokle-Līviņa/ 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus – 
Katrīnu Meirovsku – 87 Maigoni Lasmani - 75  
Nikolaju Kononovu – 84 Alekseju Popkovu - 75 
Līni Nelsoni – 83  Annu Kautiľu - 75  
Vēru Vasiļčiku – 83  Uldi Ķimenieku - 70 
Aneti Gedvārdi – 81 Valdi Stūri - 70   
Veltu Grīnu – 81  Irmu Freidenfeldi - 70 
Dzidru Brantevicu - 80 Hariju Lācīti – 60   
Rūtu Mariju Balogu – 60 Valdi Jostmani – 60  
Aleksandru Bikovu – 60    
Juri Dimantu, Aivu Veccepuri, Egilu Gluţģi, Montu Priedolu, 
Kristapu Stendzi! 
Pilngadniekus – Ievu Kangīzeri, Ilzi Kangīzeri, Juri Ūdriľu! 
 
 Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos Vērgales 
pagasta iedzīvotājus - 
Zelmu Ozoliľu - 90 
Stefāniju Barkus - 88 
Ernu Druvu - 85 
Āriju Pumpuri -  75 
Annu Lapiľu - 70 
Daigu Moskaļenko, Sarmīti Betheri, Dzintaru Libķenu, Jūliju 
Savarinu, Igoru Mikitinu, Mārtiľu Vīksnu, Dairu Blīgznu, Aivi 
Vidopski, Jekaterinu Māliľu! 
Pilngadniekus – Jēkabu Dunkeru, Arvilu Gēgersonu, Aivu 
Kazbuķi! 
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Zināšanai 

Par ugunsdzēsēju automašīnas vadītāju Pāvilostā darbu ir uzsācis Modris 
Arājs. Ugunsgrēka gadījumā Pāvilostā un Sakas pagastā zvanīt pa tālruni 
27860817. 
 

Juriste Argita Jaunsleine iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas 
sniegs 18. aprīlī plkst. 10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, bet Vērgales 
pagasta pārvaldē uz iepriekšēju pierakstu. 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 11.aprīlī. Iepriekš 
lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 
 

Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja aicina aprīļa mēnesī pieteikties tos vecākus, 
kuri nolēmuši septembra mēnesī sūtīt savus bērnus bērnudārzā. Zvanīt 63490847 
vai iestādes vadītājai 29224893. 
 

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariľš” aicina līdz 
2011. gada 20. maijam pieteikties vecākus, kuru bērni ar 2011. gada 1. septembri 
sāks apmeklēt pirmsskolas iestādi. 2006. gadā dzimušo bērnu pieteikšana 
obligāta. Lūdzu ierasties iestādē personīgi vai zvanīt pa tālruni 63498275. 
Vadītāja Monta Pētermane 
 

Ar 1.aprīli Vērgales bibliotēkā notiek remonts. Līdz ar to bibliotēka ir slēgta. 
Mēneša laikā ir paredzēts remontu pabeigt. Tāpēc grāmatas apmainīt būs 
iespējams tikai maijā. Vērgales bibliotēkas vadītāja BENITA BALTRUNE 
 

ĢIMENES ĀRSTE Dr.Kalniľa būs atvaļinājumā no š.g. 11.- 23.aprīlim. 
Pacienti šajā laikā var griezties pie dr. J. Kraģa. 
 

Lopkopības pārraugu RAITI DRULLI turpmāk varēsiet sazvanīt pa telefonu 
26206056 
 

No 1.aprīļa Pāvilostas aptieka ceturtdienās strādās no plkst.11:00–18:00. 
 

Pāvilostas novada pašvaldības darba laiks: ceturtdien, 21.aprīlī, no plkst. 8.00 
līdz plkst. 15.00, no 22.aprīļa līdz 25.aprīlim pašvaldība slēgta. 

Precizējums 

Noteikumos „Skolēnu kavējumu uzskaites kārtība Pāvilostas vidusskolā”  
grozīts 2.4. punkts un izteikts šādā redakcijā: 

„Ja mācību stundu laikā citas iestādes, organizācijas vai biedrības rīko 
pasākumus, tad vecāki vai iestāžu vadītāji, vai atbildīgās personas, savstarpēji 
vienojoties, iepriekš informē skolas administrāciju”. 

Atvainojamies Mūzikas skolai par neprecīzu formulējumu iepriekš 
publicētajā  kārtībā.                  Pāvilostas vidusskolas direktore A.ANSONE 

Pateicība 

Sirsnīgs paldies Jānim CIELAVAM un Arturam JĒKABSONAM par ceļa 
attīrīšanu no sniega.                          Sandras Zaueres ģimene „ENDOLOS” 
 

Lai bēdām zems ir slieksnis,   

Un Laimei – augsti griesti! 
Liels paldies par apsveikumu man nozīmīgajā jubilejā! Sīkums – bet ļoti, ļoti, ļoti 
patīkams!                                                            Ar cieľu – Elga SAULĪTE                                                

Darba sludinājumi 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs aicina darbā APKOPĒJU - 
KURINĀTĀJU. Pieteikumu un CV iesniegt līdz. š. g. 13. aprīlim, Dzintaru 1, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV - 3466 – Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītājai Irinai Kurčanovai. Vairāk informācijas pa tālruni: 29226273, 63498276.  
 

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties uz darba vietu – AUTOBUSA 
VADĪTĀJS.  
Pretendentam obligātas D kategorijas autovadītāja tiesības. Lūdzam atsaukties 
pretendentus ar augstu atbildības sajūtu un precizitāti.  
Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes termiľu 3 
mēnešus. Darba laiks: no 01.09. līdz 31.05.- 40 stundu darba nedēļa, pie 
summētās darba laika uzskaites, darba alga- Ls 272,00 mēnesī; no 01.06. līdz 
31.08.- Ls 1,70 stundā.  
Pretendenta atlases nosacījumi- dokumentu izpēte.  Pieteikumā lūdzam norādīt 
autovadītāja stāţu un iepriekšējās darba vietas. Pieteikumus lūdzam līdz 2011. 
gada 20.aprīlim iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, kancelejas vadītājai. 
Uzziľas pa tālruni 26566055. 
 

SVEICAM 
Antru un Imantu MIZĒNUS 

      ar dēla PĒTERA piedzimšanu! 

Līgu un Kasparu JEKŠEVICUS  

             ar dēla GUSTAVA piedzimšanu! 

Inesi KALNENIECI un Raiti BRĒDIĶI  

                      ar dēla DANIELA piedzimšanu! 

Annu un Andi MUIŢNIEKUS  
                             ar dēla UĢA EDVARDA piedzimšanu! 
Sanitu SKANGALI un Daini REBUKU 
                                           ar meitas KETLĪNAS piedzimšanu! 
 

 

 

 

MŪŽĪBĀ                            

Vērgales pagastā 

MARIJA ZVERBULE 
(19.11.1926.–09.03.2011.) 

 
 

 

 
  
 

 
Pāvilostā  

VALDIS DEVIĽŠ 
(07.01.1949.- 30.03.2011.) 

 

 

 

SVEICAM 

Baibu KURMI un Tomasu TREIBAHU  
                   kāzu dienā! 
 Ivetu DRAVNIECI un Reini SOKOLOVSKI  
             laulību reģistrējot! 
Līgu PIĻĶI un Kasparu KAMINSKU  
            laulību reģistrējot! 
 

 

 

 

 

 

 

Ēriku Melvagu - 70 
Gunāru Rudzīti - 70 
Kazimiru Barkus - 60 
Silviju Šimkus - 60 
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