
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pāvilostas novada informatīvais izdevums 

Pāvilostas 

Novada Ziņas 
Nr.5 (20)      2011.g.maijs 

 

STĀSTI  

PAR  LABO 

           Pļavās, meţos un laukos 

saimnieko   ziedu    mēnesis   –  

maijs.   Plaukst  koki un  atveras 

ziedi. Reizē ar  siltajiem   saules 

stariem atveras arī cilvēku sirdis. 

Ceru, ka labām domām un labiem darbiem. Mūsu 

dzīvē  pēdējā laikā ir pārāk daudz „nepareizā” – 

nenovīdības, vienaldzības, skaudības, melu, 

neprasmes līdzi just, palīdzēt, kad tas otram 

nepieciešams. Asi vārdi, sliktas domas virmo 

mums apkārt un daţkārt liekas, ka cilvēki vairs 

neprot sadzirdēt, saredzēt un sajust to pozitīvo, 

gaišo un patieso, ko sniedz dzīve. 

Koncentrējoties  uz negatīvo, mēs atdodam tam 

savu spēku. Cilvēki ţēlojas par veselību, naudas 

grūtībām vai sliktu laiku, ţēlojas par  bērniem vai 

attiecībām. Ko darīt?  

           Nepiedalies tajā. Ja tu nevari savu 

attieksmi paust skaļi, saki pie sevis: „Nē. Nē. Nē, 

es to nepieľemu par patiesību.” Cilvēki pēc kāda 

laika nogurs no ţēlošanās – vismaz tavā 

klātbūtnē -, ja tu neatbalstīsi viľu gaušanos vai 

nepiedalīsies šādās sarunās. Ja esi drosmīgs, tu 

vari pateikt, ka uzskati: tā tas nav. Tu vari 

uzaicināt: „Pastāsti man visu to labo, kas ar tevi 

šodien noticis!”  Tu vienmēr vari atrasts kaut ko 

labu, uz ko koncentrēties un ko pateikt citiem. 

Labais pieaugs, it sevišķi tad, kad tu par to runāsi 

un slavēsi to. Pārsteidzoši pozitīvus  cilvēkus 

satikām Rīvās. Tur bija cerības, sapľi, kā 

turpmāk dzīvot, ko darīt, lai dzīve kļūtu  labāka. 

Tur nebija gaušanās par dzīves grūtībām un 

problēmām. Drīzāk lepnums par savu vietu un 

kluss lūgums palīdzēt to darīt labāku un 

sakārtotāku. Ceru, ka šis lūgums sasniegs 

dzirdīgas ausis.  

            Ir maijs. Cilvēki jau dzīvo vasaras gaidās 

un izsaka minējumus, kāda tā būs – saulaina, 

silta vai pārāk lietaina un auksta. Visi ceram un 

domājam, ka saulaina. Tad lai tā arī ir. 

            Mūsu dzīve ir tāda, kādu to iztēlojamies. 

Mūsu dzīve ir tas, ko mēs sakām! 

 

Lai jums visiem saulaina vasara! 
 

MARITA HORNA 

 

 
 

PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestdien, 21. maijā 
10:00 Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošais kauss mini futbolā /pilsētas stadionā/ 
11:00 Tūrisma sezonas atklāšana - Pāvilostas pilsētas mini maratons pieaugušajiem un 

bērniem /no TIC/ 
12:00  Radošās darbnīcas - floristikā, smilšu gleznu izveidē /pie TIC/ 
13:00 Vienreizējs brauciens „Mēs esam pāvilostnieki” - piedalās velo, moto braucēji un 

vecāki ar bērnu ratiľiem /no pilsētas stadiona līdz TIC/ 
13:30 Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerts, „Mēs esam pāvilostnieki” 

brauciena dalībnieku apbalvošana /pie TIC /       /lietus laikā - kultūras namā/            
spēles, atrakcijas bērniem /Tirgus laukumā /                        

15:00  Laivas mājas ekspozīciju atklāšana /pie muzeja/ 
15:30 Peldošās piestātnes atklāšana Pāvilostas jahtu ostā. Vārdu došanas svinības 

jaunajām koka laivām 
16:00 Antīko automobiļu kluba padomju tehnikas sekcijas parāde / no  TIC līdz ostai/ 
no 17:00 Kultūras nama Mazā zālē apskatāma izstāde  
 „Es zīmēju sava novada tagadni un nākotni” Pāvilostas vidusskolas, Vērgales 

pamatskolas un Alsungas vidusskolas skolēnu Pāvilostas novada atklātās mākslas 
olimpiādes konkursa darbi 
 „Sakas novada pensionāru nodibinājuma”- rokdarbi 

18:00 Kultūras nama Lielā zālē svētku pasākums 
  Pāvilostas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 

apsveikums  
 Nominācijas GODA NOVADNIEKS un PATEICĪBAS rakstu pasniegšana 
 Santas Zapackas un Harija Ozola  koncerts 

22:00 Kultūras namā balle kopā ar grupu „LUSTĪGAIS BLUMĪZERS” ieeja: Ls 2,50 ; 
Pāvilostas pilsētas pašdarbniekiem Ls 1,00 /iepriekšēja vietu rezervēšana pie 
galdiľiem līdz 19. maijam pa tālr.63498264; 29366112/ 

22:00 Biedrība "Pāvilostas laivas" aicina savus draugus uz kopīgu  pasēdēšanu un nakts 
izbraucieniem ar laivām 

24:00 SVĒTKU SALŪTS /„Pāvilosta Marina” dāvana pilsētai/ 
 

Svētdien, 22. maijā 
14:00 Pāvilostas Evaľģēliski luteriskā baznīcā Ekumēniskais dievkalpojums /piedalās 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris/ 
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DOMES ZIŅAS  
Kārtējā domes sēde notika Vērgales pagastā 28. aprīlī. Sēdē darba dēļ 
nepiedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Andris Zaļkalns un Uldis 
Kurzemnieks. Pirms sēdes deputāti apsekoja vairākus īpašumus Saraiķu 
ciema centrā, tikās ar divu īpašumu īpašnieku, lai pārrunātu īpašumu 
sakārtošanas jautājumu. 
1.   Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības konsolidēto 2010.gada 
pārskatu. Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Pāvilostas komunālais 
uzľēmums” gada pārskatu, kurš ir iekļauts Pāvilostas novada pašvaldības 
konsolidētajā gada pārskatā: ieľēmumi - Ls 97 211,00, izdevumi - Ls 118 096, 
zaudējumi- Ls 20 885,00.  
2.   Apstiprināja SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 2010.gada pārskatu: 
ieľēmumi 124 404 Ls, izdevumi 123 689 Ls, zaudējumi 16 514 Ls.  
3.   Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu Dzintaru iela 87A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novadā. Atsavināšanas veids- īpašuma pārdošana izsolē, nosacītā 
cena- Ls 2200,00. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Dzintaru iela 87A, Pāvilosta, Pāvilostas novads atsavināšanas 
izsoles noteikumus. 
4.   Atlika jautājuma izskatīšanu līdz nākamai domes sēdei par finansējuma 
piešķiršanu Pāvilostas vidusskolas zēnu tualetes kabīľu starpsienu un durvju 
montāţai Ls 761,20 apmērā. Piešķīra finansējumu no pašvaldības budţeta 
koda Nr. 04.740- vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem pasākuma 
organizēšanai pie domes priekšsēdētāja par godu skolēnu sasniegumiem 
mācību olimpiādēs un konkursos, sporta sacensībās Ls 360,00 apmērā. 
Deputāti piešķīra finansējumu no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- 
vairāku mērķu attīstības projektu līdzekļiem tehniskā projekta izstrādei un 
autoruzraudzībai projekta „Akmensraga ceļa rekonstrukcija ( posmā no 6 km 
līdz 12,5 km) Sakas pagasts, Pāvilostas novads” Ls 2 623,00 apmērā. 
5.   Nolēma atmaksāt biedrībai „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 
izdevumus Ls 48,00 apmērā, kas izlietoti, samaksājot būvnodevu par 
Plānošanas un arhitektūras uzdevumiem.  
6.   Grozīja Pāvilostas novada domes 27.02.2011. sēdes lēmuma Nr. 4  7. 
punktu  un nolēma ar 2011.gada 01.maiju palielināt projektu kordinatorei 
sarunu limitu no Ls 5,00 uz Ls 10,00 mēnesī. Finansējumu sarunu apmaksai 
rast, veicot grozījumus projektu nodaļas budţeta ietvaros. 
7.   Apstiprināja 2011. gada 29. marta pirmās Pāvilostas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Ploce 28”, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 
izsoles rezultātus. 
8.   Apstiprināja grozījumus Liepājas reģiona novadu būvvaldes nolikumā un 
papildināja nolikumu ar 3.6. punktu. 
9.   Samazināja politiski represētai personai par zemi un individuālo dzīvojamo 
māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir personas īpašumā vismaz piecus 
gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 
10. Nolēma piedzīt no diviem nekustamā īpašuma īpašniekiem nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu. 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. 
11. Dome nolēma pārskatīt NĪN ēkām īpašumā Z., Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, un samazināt nekustamā īpašuma nodokli par Ls 581,35. 
Pārmaksāto summu ieskaitīt pārējo īpašumu kontos. Bet atstāja spēkā 
aprēķināto NĪN ēkām īpašumā S., Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads.  
12.  Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 09.05.2011. līdz 23.05.2011. (15 
kalendārās dienas) par 2010.gadu. 
13.  Veica grozījumus Pāvilostas novada domes 31.03.2011. sēdes lēmumā 
Nr. 13 un no darba grupas sastāva izslēdza Ingunu Blaubārdi, Pāvilostas 
novada domes galveno grāmatvedi. 
14. Piešķīra Mirdzai Sīpolai nomināciju Goda novadnieks. Apbalvot ar 
dāvinājumu - naudas balvu Ls 70,00 apmērā. Finansējumu piešķirt no  
 
 

 
 

pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740- vairāku mērķu attīstības 
projektu līdzekļiem. Savukārt Pateicības rakstus pasniegs Anetei 
Blaţevičai, Daigai Jēkabsonei, Baibai Arājai, Annai Kaţei, Andrim 
Paipam, Ilzei Liľķei, Aijai Buncei, Maritai Kalējai un kooperatīvai 
sabiedrībai Vērgale-1. 
15. Apstiprināja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra darba 
laiku ar 2011.gada 02.maiju.  Darba dienās TIC strādās no plkst.7.30 
līdz plkst. 19.30, bet sestdienās un svētdienās no plkst.7.30 līdz 
plkst.9.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.19.30.  
16. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011 .gada saistošo 
noteikumus „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un 
nodevu Pāvilostas novadā”. 
17. Apstiprināja Jaunsargu mācību paraugprogrammu. 
18. Piešķirt mencu nozvejas papildlimitu 2011.gadam: IK Jūras 
akmens - 500 kg, SIA Lagūna L- 3299 kg, SIA Aisbergs JV- 3299 kg, 
z/s AJA 3- 3298 kg, z/s Kaija- 3299 kg un IK Līga G- 2000 kg. 
Samazināt zvejas rīku limitu: z/s Kaija- 4 zivju tīkli, z/s AJA 3- 200 āķi, 
SIA Aisbergs JV- 100 āķi, z/s Kaija- 100 āķi un Dairim Ēceniekam- 1 
tīkls. Piešķīra zvejas rīkus 2011.gadam pašpatēriľa zvejai:Ingunai 
Blaubārdei- 1 zivju tīkls, 100 āķi, Jurim Blaubārdim- 1 zivju tīkls, 100 
āķi, Gundegai Gūtmanei- 1 zivju tīkls, 100 āķi, Gunaram Gūtmanim- 1 
zivju  tīkls, 100 āķi un Andrejam Vezjukam- 1 zivju tīkls. Novada 
domes deputāti nolēma noraidīt SIA Santa VV iesniegumu par mencu 
nozvejas kvotas piešķiršanu. 
19. Piekrita nekustamā īpašuma Mazgraviľas, sadalīšanai  divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes 
vienībai piešķīra nosaukumu „Meţgravas”, Vērgales  pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai Meţgravas, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
meţsaimniecība. NĪLM kods 0201. 
20. Nolēma piešķirt  adresi  šķūnim un kūtij–LAIVIĽAS, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 
21. Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā, jo persona norādītajā 
adresē nedzīvo ilgstoši.  
22. Pagarināja14.04.2009. noslēgto nomas līgumu ar Veroniku 
Zamarīti par Pāvilostas pilsētas pludmales stāvlaukuma Jūras ielā 
2A, Pāvilostā apsaimniekošanu līdz 2014.gada 14.aprīlim. 
23. Nolēma izbeigt zemes nomas tiesības uz zemesgabalu Poči, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Zemes nomas tiesības izbeigt 
ar 01.05.2011. Nomaksāt NĪN un nomas maksu par 2008.gadu, 2009. 
gadu,  2010.gadu un 2011. gada 1. ceturksni līdz šā gada 01.jūnijam.  
24. Iznomāja zemes gabalu Poči, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Zemes nomas līgumu noslēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. Noslēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu 
speciālistes. 
25. Iznomāja zemes gabalu Poriľi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Zemes nomas līgumu noslēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. Noslēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu 
speciālistes. Dzēst NĪN un nomas maksu ar 2007. gada 2.cetuksni 
līdz 01.05.2011.. 
26. Iznomāja  zemes gabalu Izdeģi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Zemes nomas līgumu noslēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. Noslēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu 
speciālistes. 
27. Iznomāja  zemes gabalu Dzilnas, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads. Zemes nomas līgumu noslēgt uz 10.gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. Noslēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu 
speciālistes. 
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DOMES PAZIĽOJUMI 

28. Pagarināja nedzīvojamo telpu „Sudrabos”, Vērgale, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads nomu uz 5 gadiem. 7 ( septiľu) dienu laikā 
no lēmuma saľemšanas slēgt līgumu ar SIA „Vērgales komunālā 
saimniecība” par nedzīvojamo telpu īri uz noteiktu termiľu. 
29. Piekrita nekustamā īpašuma RIEKSTUĻI  sadalīšanai  divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes 

vienībai  piešķīra nosaukumu „Klaucēni”, Sakas  pagasts, Pāvilostas 

novads. Atdalītajai zemes vienībai Klaucēni, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
30. Apstiprināja saistošo noteikumu „Saskaľošanas kārtība koku ciršanai 
ārpus meţa zemes Pāvilostas novada teritorijā” projektu.  
31. Dome nolēma uzsākt Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada 
saistošo noteikumu Nr. 22 „Detālplānojums īpašumam Dzintaru ielā 2E, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā”, grozījumu izstrādi. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināt Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju 
Uldi Kristapsonu. Apstiprināja darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu 
izstrādei. 

 

32. Piekrita nekustamā īpašuma Dzirnavnieki, sadalīšanai  divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes 
vienībai piešķīra nosaukumu „Dzirnakmeľi”, Vērgales  pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai Dzirnakmeľi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
33. Piekrita nekustamā īpašuma Veldas, sadalīšanai  divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu „Veldrāji”, Vērgales  pagasts, Pāvilostas novads. 
Atdalītajai zemes vienībai Veldrāji, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 19.maijā,  

bet domes sēde - 2011.gada 26.maijā. 
 

Apkopojumu sagatavoja 
kancelejas vadītāja AIJA OZOLIĽA 

 

 

 
 

 
 

NO 28.APRĪĻA MEŢOS IR NOTEIKTS 

 UGUNSBĪSTAMĪBAS PERIODS 

Ugunsnovērošanas torľu deţurantus var sazvanīt: 

 Saka - 27843415 

 Saliena - 27842778 

 Vērgale -  27841461 

Par konstatētiem degšanas gadījumiem vai dūmiem lūgums ziľot 

meţsargiem: 

Labrags, Rīvas, Saļiena - Ainars Ansons 29484564 

Saka, Meţaine - Aldis Ansons 26379791 

Akmeľrags - Oskars Vērnieks 29175774 

Vērgale, Ziemupe, Saraiķi, Ploce - Arturs Brikmanis 26173126 

vai meţzinim Andrim Zaļkalnam 27017501 

 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) izsniegšanu 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada aprīlī izskatīja būvniecības 

pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai: 

 Laivu piestātnes būvniecība, Stadiona iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads; 

 Laivu piestātnes būvniecība, Dzintaru iela 58, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads; 

 Laivu piestātnes būvniecība, Dzintaru iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads; 

 Dzīvojamās mājas un palīgēkas (lit.Nr. 004) nojaukšana un dzīvojamās 

mājas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Siliľi”; 

 Pirts un saimniecības ēkas būvniecība, Pāvilostas novads, Pāvilosta, 

Stadiona iela 4; 

 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meţa un 

lauksaimniecības zemēs, Pāvilostas novads, Sakas pagasts, „Brekši”, 

„Vimbas”, „Mencas”, „Nēģi”, „Līdakas”, „Butes”, „Zandarti”; 

 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija un renovācija meţa un 

lauksaimniecības zemēs, „Purenes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; 

 Divu saimniecības ēku un nojumes būvniecība, Brīvības iela 21A, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads; 

 Garāţas būvniecība, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Pārvārti” 

 
 

GODA  NOVADNIEKS  2011 
 

Goda novadnieks 2011 – Vērgales pamatskolas skolotāja  
MIRDZA SĪPOLA  

Mēs, novadnieki, diemţēl nepazīstam viens otru un diez vai 
kādreiz arī visus iepazīsim. Tas jau arī nav vajadzīgs, bet reizi gadā 
maijā suminām kādu no novada izcilākajiem cilvēkiem, kurš būtu 
jāiepazīst. Šogad apbalvojumu saľem Mirdza Sīpola, kura Vērgalē ir 
ienācēja, bet kļuvusi par savējo. Viľa dzimusi 1939.gadā Liepājā, 
augusi Rucavā un pēc vidusskolas beigšanas  sākusi strādāt veikalā, 
taču drīz vien Rucavas vidusskolas kolektīvs aicināja Mirdzu uz 
Ģeistautu pamatskolu strādāt par skolotāju. 1964.gadā rajona 
izglītības nodaļa piedāvāja Mirdzai darbu kādā no trijām Liepājas 
rajona skolām, un viľa  izvēlējās strādāt Vērgalē. Sākumā mācīja un 
audzināja mazos un pēc sešu gadu neklātienes studijām LVU kļuva 
par vēstures skolotāju. Skolā bijusi arī mācību daļas vadītāja, pēc tam 
direktora vietniece audzināšanas darbā. Skolotājai Sīpolai ir ļoti labas 
angļu valodas zināšanas, kurām pamats ielikts jau vidusskolā un 
pilnveidotas studējot. Varbūt tieši tāpēc 1997.gadā viľai bija iespēja  
Zviedrijā Tautas Augstskolā mācīties vides aizsardzības klasē. Jau 
ilgus gadus Vērgalē viľa rīko dziesmu festivālu  "Vērgales 
Sniegpulkstenītis". Palūdzu viľas darba kolēģei skolotājai Andai 
Blūmanei raksturot M.Sīpolu: „Mirdza ir ļoti godīga, izpalīdzīga, 
pretimnākoša, labestīga, sirsnīga. Ļoti zinoša savā priekšmetā, arī 
novada vēsturē. 2006.gadā rajonā bija divas skolas, kurās 
eksperimenta kārtā Latvijas vēsturi sāka mācīt atsevišķi. To varēja 
izdarīt tikai gudrs vēstures skolotājs, jo grāmatu toreiz nebija.  Viľa 
ilgus gadus bijusi Vērgales muzeja vadītāja, pašlaik ar sirdi un dvēseli 
piedalās akcijā „Apceļosim Latvijas pilis” un, sagaidot tūristus, rada 
sajūtu, ka katrs te - Vērgalē ir mīļi gaidīts. Mirdza ir ļoti labs cilvēks un 
pelnījusi šo apbalvojumu!” /Paldies, Andai un Vitai par līdzdalību šī raksta 

tapšanā!/ 
 

PATEICĪBAS RAKSTUS pasniegs: 

 SIA ZEJA Rietumkrasts  jahtu ostas izpilddirektorei Anetei 
Blaţevičai,  

 Pāvilostas vidusskolas darbiniekiem – direktores vietniecei 
ārpusstundu audzināšanas darbā Daigai Jēkabsonei, sociālajai 
pedagoģei Baibai Arājai, latviešu valodas un literatūras skolotājai 
Annai Kaţei, vizuālās mākslas, tehniskās grafikas, kulturoloģijas 
un mājturības zēniem skolotājs Andrim Paipam, šefpavārei Ilzei 
Liľķei, deţurantei – apkopējai Aijai Buncei,  

 Vērgales pamatskolas mūzikas skolotājai Maritai Kalējai  

 lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējai - kooperatīvai 
sabiedrībai Vērgale-1. 

 

 



 

      

      Turpinās Sakas novada atklātā sabiedriskā fonda „Sakas novada 
pensionāru nodibinājums ”  projekta „Pāvilostas senioru mūţizglītības attīstība 
un sadarbība starp paaudzēm ” Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
grantu shēmai „ NVO fonds ”, projekta I.D. Nr. 2010.CH04/mic-228/37., 
realizācija. 

Sekmīgi noslēdzies projekta pirmais ceturksnis: pilnībā apgūts pirmajā 
ceturksnī plānotais finansējums: 15 00.00 LVL, iesniegtas atskaites SIF                 
(Sabiedrības integrācijas fondam), noslēgušās datorapmācības un angļu 
valodas apmācības, dalībnieki saľēmuši sertifikātus par apmācību apguvi. 
Apliecības saľēma datorapmācībā 15 čaklākie dalībnieki (datoru skaita 
ierobeţojuma dēļ vairāk arī nebija iespējams apmācīt), angļu valodā 
apliecības ieguva 20 dalībnieki, kā projektā bija plānots.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marta mēnesī  notika arī teorētiskas apmācības daiļdārzniecībā. Lektore 

Valda Čaure. Turpinās rokdarbu praktiskās nodarbības, kas beigsies maija 
mēnesī, lektore Valija Vīgante. Projekta ietvaros iegādāts un uzstādīts 
invalīdu pacēlājs, konferenču galdi. Plānots iegādāties desmit nūjošanas 
komplektus ar aprīkojumu un maija mēnesī, konkrēti 2. un 13. maijā            
plkst.17.30, noorganizēt nūjošanas pamatu apmācību. Lektors Imants 
Ločmelis. Vēl maijā tika uzaicināta zāļu sievu no Ventspils Līga Reitere ar 
lekciju „Zāļu sievas padomi”. Gājām dabā un lasījām zālītes un tējas, 
mācījāmies tās sagatavot un pielietot. 

26. maijā paredzētas praktiskas apmācības daiļdārzniecībā, lektore 
Gundega Lināre. Izbraukuma ekskursija pa Rīgas apkārtnes daiļdārziem un 
stādaudzētavām. 

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore VIZMA ĢĒĢERE 
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Angļu valodas apmācības noslēdzās ar apliecību saľemšanu. Angļu valodas  apmācību 
absolventi ar savu skolotāju Ilzi Ozoliľu centrā.                                            Foto: V. Ģēģere 

 

    

   
 

2011.gada 21. martā noslēdzās projektu pieľemšana III 

kārtas projektu konkursā Lauku attīstības programmas 

2007. - 2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības 

stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 

stratēģijas ieviešanai. 

 Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza šādus projektu 

pieteikumus: 

 „Lauku uzľēmēju saraţotās produkcijas realizācijai 

atbilstošas infrastruktūras sakārtošana Pāvilostā”, projekta 

kopējās izmaksas LVL 6 988,41. Projekta ietvaros paredzēts 

izgatavot un uzstādīt 10 tirgus letes, soliľus atkritumu 

konteinerus ( sakārtot Tirgus laukumu ) un izvietot 5 afišu 

stabus daţādās pilsētas vietās. Projekta sagatavošanā aktīvi 

līdzdarbojās biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides 

centrs”. 

 „Pāvilostas jauniešu Sērf kluba būvniecība”, projekta 
kopējās izmaksas LVL 17 074,43. Projekta ietvaros paredzēta 

Pāvilostas Serf kluba būvniecība pie Pāvilostas 

novadpētniecības muzeja. 

 „Tautas tērpu iegāde Pāvilostas kultūras nama pašdarbības 

kolektīviem”, projekta kopējās izmaksas LVL 11 372,84. 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties tautas tērpus Pāvilostas 

kultūras nama pašdarbības kolektīviem: sieviešu korim, 4-6. 

klašu un 7-9. klašu deju kolektīviem. 

 „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Vērgalē”, projekta 
kopējās izmaksas LVL 13 888,57. Projekta ietvaros paredzēts 

ierīkot labiekārtotu bērnu aktīvās atpūtas laukumu Vērgalē pie 

PII „Kastanītis”.  

 Bez minētajiem pašvaldības iesniegtajiem projektiem ir 

iesniegti vismaz pieci projekti no Pāvilostas novada daţādām 

nevalstiskajām organizācijām. 

Kopumā minētajā aktivitātē ir iesniegti 85 projektu 

pieteikumi. 
 

 

2011. gada 4. aprīlī  noslēdzās projektu pieľemšana II 

kārtas projektu konkursā Rīcības  programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007 - 2013. 

gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas 

īstenošana” ietvaros. 

Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza šādus projekta 

pieteikumus: 

 „Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku”, 

projekta kopējās izmaksas LVL 8002,60. Projekta ietvaros  

rekonstruēt vēsturisko Laivu māju un izvietot liegabarīta 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīciju. 

 „Pāvilostas novadpētniecības jumta rekonstrukcija”, projekta 

kopējās izmaksas LVL 34 983,93. Projekta ietvaros paredzēts 

renovēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja jumtu un otro 

stāvu, lai varētu šeit izvietot Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja krājumā esošos ekspozīciju par zvejniecības attīstību 

Pāvilostā. 

Kopumā minētajā aktivitātē ir iesniegts 21 projektu 

pieteikums. 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore  

VIZMA ĢĒĢERE 

 

 

PALDIES  TALCINIEKIEM 
 

Pāvilostas novada pašvaldība saka lielu PALDIES visiem talciniekiem par 
cēlo apľemšanos un paveikto talkas laikā! 

Paldies visiem tiem, kas savās mājās, darba vietās, jūrmalā, ielās, ceļos un 
parkos padarīja mūsu apkārtni tīrāku un skaistāku. Ceram, ka ieguldītais darbs, 
kas balstījās uz brīvprātīgu līdzdalību, radīja pozitīvismu un labi padarīta darba 
sajūtu. Turēsim savu apkārtni sakoptu visa gada garumā! 

Uzziņai: Talkot devās gan pašvaldības  un iestāţu darbinieki, gan draugu 
grupas un sabiedriskās organizācijas, gan individuāli talcinieki. 

Talkā Pāvilostā tika sakopta kāpa pie ziemeļu mola, savākti atkritumi jūrmalā 
no Rudupes līdz dienvidu molam, salaboti noţogojumi un atjaunoti pinumi kāpu 
aizsardzībai Kalna ielas stāvlaukumā. Iestāţu darbinieki uzposa savas teritorijas, 
pensionāru apvienība sakopa Zaļkalna meţu un teritoriju gar mazdārziľiem, 
individuāli talcinieki vāca atkritumus gar ceļu malām, Ulmales jūras krasta teritorijā 
un  Malduguns ielā, biedrība „Pāvilostas laivas” sakopa un iztīrīja Sakas upes 
krastu pie TIC. Talkas laikā  tika piepildīti aptuveni 70 atkritumu maisi. 

 

Saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE 



 

 
Lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem 
   

Dīzeļdegvielu  bez  akcīzes nodokļa var iegādāties 
lauksaimniecības produkcijas raţotāji: 
1) kuri reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji līdz 
31.03.2011.; 
2) kuri veic saimniecisko darbību;  
3) kuri par lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
apstrādi saľem vienoto platību maksājumu; 
4) par meţa vai purva zemes apstrādāšanu, kurā 
kultivē dzērvenes vai mellenes; 
5) kuri reģionālā LAD pārvaldē iesnieguši iesniegumu 
par atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa. 
Iesniegumus LAD pieľems no 10.maija līdz 
1.jūnijam. 
Iesniegumu varēs saľemt pie lauku attīstības 
speciālistēm - Vērgales pagastā pie Rudītes Bērziľas, 
Sakas pagastā  pie Ievas Kreicbergas. 
 

Traktortehnikas apskate 
Sakas pagasta pārvaldē 18.maijā  plkst. 10:00 
Maksa par tehnisko apskati: 
Ls 10.85 traktoriem, graudaugu kombainiem, zāles 
novākšanas mašīnām; 
Ls 7.95 piekabēm; 
Ls 16.35 spectehnikai.  
 

Izstādē Rāmavā 
9.aprīlī Pāvilostas novada lauksaimnieki devās uz 
Rāmavu - 19.starptautisko lauksaimniecības, 
lopkopības, meţkopības un lauku celtniecības izstādi. 
Izstāde bija ļoti daudzpusīga, plašam interesentu 
pulkam. Staigājot pa izstāţu centru , satikām arī lielu 
pulku citu  Liepājas puses novadu lauksaimniekus. 
Mājup braucot, vairāk kā stundu ilgā ekskursijā 
iepazināmies ar Lāču maizes ceptuvi. Mūs sagaidīja 
gide un tikām ietērpti baltos tērpos. Apskatījām jauno 
maizes cehu, kur puiši cepa maizi. Jā, cena tiešām 
atbilst kvalitātei. Gides stāstījums bija interesants un 
saistošs. Kur tad vēl degustācijas un visiem par prieku 
iespēja no mīklas izveidot cepumiľus, ko ekskursijas 
noslēgumā saľēmām jau izceptus (foto skatīt 7. lpp.). 

 

Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes   
IEVA KREICBERGA,  RUDĪTE BĒRZIĽA 

 
 

 

 

 

 

 

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI 

Atbildes sniedza Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
 

1. Kad tiks saremontēts koka skatu tornis iepretim Jūrakmenim? Ir pavasaris, bet 
Pāvilostā vienā no galvenajām tūrisma vietām valda liela nesakārtotība. 
 ATBILDE: Tiek gatavoti kokmateriāli, un maija pirmajā pusē koka skatu tornim tiks 
nomainītas satrupējušās koka daļas. 
2. Kā tiks risināts jautājums par suľu regulārām pastaigām un nokārtošanos pludmalē 
vasaras sezonā? Pieredze rāda, ka šī problēma pastāv katru vasaru, un kāpēc vēl 
aizvien tā nav atrisināta? 
 ATBILDE: Pašvaldības policijai ir uzdots regulāri apsekot pludmali (ne tikai vasaras 
sezonā). Protams, ka katram sunim līdzi neizskraidīsi. No pašvaldības puses ir arī 
uzliktas zīmes, ka suņus pludmalē vest aizliegts.  
 3. Kad tiks aizlāpītas bedres asfaltā Dzintaru ielas „jaunā ciema” posmā? 
ATBILDE: Autoceļš uz Pāvilostu no Liepājas - Ventspils krustojuma līdz  Tūrisma 
informācijas centram pieder a/s „Latvijas valsts ceļi”, nevis pašvaldībai. Tātad par 
uzturēšanu atbild VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”. Sazinājos ar iestādes vadītāju 
Armandu Sanderu, un viņš solīja līdz 02.05.2011., ka bedres būs „aizlāpītas”.  
 
 

Vai tu zini 
 Pāvilostas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 4.maijā piedalījās 

Liepājas deju apriľķa skatē un savā – E grupā dalīja 2. – 3.vietu ar Gaviezes deju 
kolektīvu. No maksimālajiem 50 punktiem mūsējie saľēma 39,5 punktus un 19 Liepājas 
bijušā rajona un Liepājas pilsētas deju kolektīvu konkurencē ieguva 9.-10.vietu. 
Vērgales  kultūras nama  vidējās  paaudzes  deju  kolektīva „Vērgalīte ” sniegumu, 
startējot  „ D ” grupā kopā  ar  tādiem  kolektīviem kā  Liepājas  tautas  mākslas  un  
kultūras  centra vidējās  paaudzes  deju  kolektīvs „ Kvēle ”, „ Kurzemnieks ” no  Aizputes 
un  Grobiľas novada Robeţnieku  kultūras centra  vidējās  paaudzes  deju  kolektīvs 
„Sudmaliľas”, skates  ţūrija novērtēja ar  44,8 punktiem. 

 29.aprīlī  vēl viens pāvilostnieks -  Ainars Gāliľš saľēmis apbalvojumu – 1991.gada 
barikāţu dalībnieku Piemiľas zīmi.   

 11. maijā plkst. 9:30 Pāvilostas novada domē notiks Satiksmes ministra Ulda Auguļa 
darba vizīte. 

 11. maijā no plkst. 10:00 līdz 15:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Latvijā raţotu 
jaunu dīvānu gultu un matraču tirdzniecība  

 28. maijā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 3.- 6. klašu deju kolektīvs piedalīsies 
festivālā „Latvju bērni danci veda" Jēkabpilī  

 4. jūnijā - Pāvilostas pilsētas kultūras nama 3.- 6., 7. – 9. klašu un vidējās paaudzes 
deju kolektīvi piedalīsies Deju svētkos Liepājā  

 4. jūnijā Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris piedalīsies Kurzemes 
dziesmu svētkos Dundagā. Pasākums veltīts 75 gadu jubilejai kopš pirmās Dziesmu 
dienas Dundagā 1936. gadā. 

 Skolēnu pārvadājumu  19 vietīgā autobusa šoferis būs Artūrs Dreibergs no Pāvilostas. 

 Ekspluatācijā nodots hokeja laukums Pāvilostas stadionā. Bērni to jau apdzīvo un 
izmanto florbola spēlēm. 

 19.maijā Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestāţu sešgadīgie audzēkľi dosies 
ekskursijā uz Ventspili 

 27.maijā plkst. 16.00 izlaidums Pāvilostas bērnu dārzā "Dzintariľš". Nākamgad uz 
pirmo klasi vidusskolā dosies 13 skolēni 

 Piektdien, 13. maijā, pulksten 16:00 uz Grobiľas – Ventspils šosejas pie 
krustojuma ar ceļu, kas ved uz Vērgali plānota miermīlīga autovadītāju protesta 
akcija. Spēkratus plānots novietot brauktuves malās.  Akcijas laikā paredzēts noskaidrot, 
kuri autovadītāji ir gatavi iesniegt pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā un atteikuma 
gadījumā cīnīties pat Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Kopīgi tiks sagatavota arī vēstule 
Satiksmes ministrijai un Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim ar prasību izklāstīt 
konkrētus šosejas atjaunošanas plānus. Uz iesniegumu, ko parakstīja 1122 autovadītāji, 
un kurā tika aicināts atjaunot Grobiľas – Ventspils šoseju posmā līdz Pāvilostai, kā arī 
segt materiālos un morālos zaudējumus, kas radušies, bedraino ceļu izmantojot, 
Satiksmes ministrija atbildēja ar vispārējām frāzēm, ko akcijas organizatori uzskata par 
atrakstīšanos. Ja arī uz jauno vēstuli netiks saľemta atbilde ar konkrētiem faktiem, 
autovadītāji varētu rīkot "nemiermīlīgu protesta akciju". 

 Pāvilostas baptistu draudze informē, ka  interneta vietnē 
www.lbds.lv/pavilosta/kmatisonsdzeja/dzejasfons varam iepazīties ar pāvilostnieka Kārļa 
Matisona (1930 –2010)  daiļradi – dzeju un dziesmām, kā arī pašrocīgi uzrakstīto 
biogrāfiju. Kārlis Matisons bija cilvēks ar saviem uzskatu akcentiem, objektīviem un 
subjektīviem, bet viľš centās būt godīgs - cik tālu tas viľam izdevās - sevis, cilvēku un 
Dieva priekšā. 
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VĒROTĀJS 

Par deputātu vienotību 

Apbrīnojama ir Pāvilostas novada deputātu 
vienotība saistībā ar Pāvilostai nozīmīgu pasākumu 
apmeklēšanu. Tikai pa vienam deputātam ieradās gan 
uz Pāvilostas dramatiskā kolektīva teātra izrādi, gan uz 
Pāvilostas Pētera un Pāvila luterāľu draudzes 
dievkalpojumu, ko vadīja arhibīskaps J. Vanags. Teātra 
neapmeklēšanu varētu sasaistīt ar kalpošanu tautai, jo 
zāle bija pārpildīta un tika ienesti pat papildus krēsli – 
tā nu deputāti varētu rūpēties par to, lai viľu vēlētājiem 
būtu, kur sēdēt un neaizľemt trūkstošās sēdvietas. Bet 
arhibīskapa dievvārdu ignorēšanu šādi ar vēlētāju 
ērtībām sasaistīt nevar – sēdvietas baznīcā pirmajā 
rindā deputātu skaitam būtu gana… 

Iedzīvotāja domas uzklausīja un pierakstīja Marita 
Horna. 
 

http://www.lbds.lv/pavilosta/kmatisonsdzeja/dzejasfons
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Sociālās ziņas 
 

Kas jauns  

Pāvilostas ostā? 

Jaunā sezona ostā ir sākusies. Martā kopā ar hidrogrāfiem, 
pilsētplānotājiem, ostu arhitektiem un inţenieriem ir izstrādāts ostas 
attīstības ģenerālplāns, kura ietvaros jau sākusies aktīva darbība.  

 
 

 

Ir veikti visi nepieciešamie sagatavošanas darbi vairākus gadus 
neapmierinošā stāvoklī esošo navigācijas zīmju atjaunošanai – 
sagādāts 2.5 tonnas smagais enkurs Pāvilostas pieľemšanas bojai un 
saľemts Kanādā pasūtītais bojas gaismas aprīkojums – viena no 
pirmajām jaunākās paaudzes solārajām laternām Eiropā. Signāla 
kods ir saskaľots un reģistrēts Latvijas Hidrogrāfijas dienestā, un 
turpmāk starptautiskajās jūras kartēs Pāvilostas pieľemšanas bojai 
būs papildapzīmējums Mo(A)10s, kas nozīmē, ka diennakts tumšajā 
laikā tās gaismas signāls būs Morzes alfabēta A burts (īss signāls, 
pauze, garš signāls, gara pauze) 10 sekunţu ciklā. Bojas 
noenkurošanas darbi jūrā (uz ostas vadlīnijas 1.1 jūras jūdzes jeb 2 
km attālumā no krasta) plānoti maijā. Veikti arī nepieciešamie 
priekšdarbi vadlīniju profilaksei un remontam, kuru ietvaros tiks 
restaurēts vairogu klājums un atjaunots to krāsojums.  

Ostai ir pilnībā atjaunota un modernizēta arī vizuālā identitāte 
– sākot no durvju plāksnītes līdz jaunām veidlapām un ostas karogam. 
Ir reģistrēts un darbojas interneta domēns pavilostaport.lv, kā arī ir 
atjaunota un  papildināta novecojusī informācija par ostu Pāvilostas 
mājas lapā. Šobrīd izstrādes stadijā atrodas jaunā ostas mājas lapa 
www.pavilostaport.lv.  

Sadarbojoties ar privātuzľēmējiem, ostā tiek būvētas jaunas 
jahtu un laivu piestātnes līcītī pretī muzeja ēkai. Piesaistot Eiropas  
fondu līdzekļus, ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde jaunai, 
daudzfunkcionālai piestātnei, kas sniegsies no esošās zvejas 
piestātnes līdz jahtu piestātnēm. Ja neievilksies projekta 
saskaľošanas process, darbi pie piestātnes rekonstrukcijas varētu tikt 
uzsākti jau šogad. 

Osta beidzot ir tikusi arī svētīta, jo aprīļa sākumā Pāvilostas 
novada vizitācijas ietvaros ostā viesojās Latvijas evaľģēliski luteriskās 
baznīcas bīskaps Pēteris Brūveris.  

Aprīlī ostas pārvaldes ēkā ir izveidota un veiksmīgi uzsākusi 
darbību dienesta viesnīca satiksmes autobusu Pāvilosta–Rīga 
šoferiem.  

Aprīļa beigās, starptautiskajā konferencē „Visit Baltics By Boat“ 
ar prezentāciju „Norvēģijas jahtu ostu pieredze ostas darba 
organizēšanā un jaunu pakalpojumu ieviešanā“ uzstājās Anete 
Blaţeviča no Pavilosta Marina, bet ar prezentāciju „Ostas 
attīstības stratēģiskā plānošana“ – Ronalds Griškēvičs no ostas 
pārvaldes. Konferences ietvaros Pāvilostas ostu apmeklēja ostu 
pārstāvji no Latvijas un Skandināvijas.  

30. aprīlī tika ielaista ūdenī Pāvilostas jahtu flote. 
Ostas pārvalde atgādina – lai glabātu laivas un jahtas ostas 

teritorijā vai akvatorijā, jābūt noslēgtam nomas līgumam ar attiecīgās 
piestātnes pārvaldītāju. Ostas pārvaldes kontakttelefons – 29463351. 

 
Ostas pārvaldnieks, kapteinis RONALDS GRIŠKĒVIČS 

 

 
 
 

 

Aprīļa mēnesī  19 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 13 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 5 ģimenēm 
piešķirts pamatpabalsts, 7 ģimenēm dzīvokļa pabalsts, 9 ģimenēm 
pārtraukta pabalsta izmaksa, 2 ģimeľu bērniem piešķirts pabalsts 
ēdināšanai, 1 ģimenei samazināts pamatpabalsts. 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI – ar šo gadu pārtikas paku piegāde  
sākusies no aprīļa mēneša beigām. Arī nākamajos mēnešos paku 
piegāde būs pēc 25. datuma.  

Sociālā dienesta darbinieki izsaka pateicību  iedzīvotājiem, kuri 
atsaucās palīdzot vairākām novada ģimenēm mēbeļu un sadzīves 
priekšmetu saziedošanā. 

ILDZE BALODE 

 

 

Jaunās jahtu un laivu piestātnes projekts. 

NOTIKS PARAKSTU VĀKŠANA 

 

No 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam notiks parakstu vākšana 
likumprojekta "Grozījumi Latvijas Repbulikas Satversmē" 
ierosināšanai.  

Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar 
nosacījumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību 
un vidējo izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas noteikumu, 
nosakot, ka „ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību 
izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā”.    

No 2011.gada 18.maija līdz 16.jūnijam notiks parakstu vākšana 
tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem 
„Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 
2009.gada līdz 2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes 
un slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi likumā „Par 
apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.  

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 37 Saeimas deputātu ierosinājuma 
Valsts prezidents ir apturējis likumu „Grozījumi likumā „Par valsts 
pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, 
„Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un 
„Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba 
gadījumam”” publicēšanu uz diviem mēnešiem.  

Saskaľā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 
šajā laikā ir jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā 
jānoskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu apturēto likumu 
atcelšanai atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas 
vēlēšanās balsstiesīgo pilsoľu skaita jeb ne mazāk kā 153 232 vēlētāji. 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai 
vēlētāji varēs pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas vietās Latvijā, kā 
arī Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās 
ārvalstīs.  

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu 
vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja parakstīties 
savā atrašanās vietā.  Lai parakstītos savā atrašanās vietā, vēlētājam 
vai viľa pilnvarotai personai jāiesniedz rakstisks iesniegums attiecīgajam 
parakstu vācējam noteiktajā parakstu vākšanas darba laikā, bet ne vēlāk 
kā parakstu vākšanas 29. dienā līdz plkst.1200. Parakstu vākšanu vēlētāju 
atrašanās vietā organizē pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā.  

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoľiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga 
Latvijas pilsoľa pase. 
 

Pāvilostas novada pašvaldības parakstu vākšanas vietas: 
Pāvilosta, Dzintaru iela 73 (dome)  
no 11.05.2011. līdz 09.06.2011. no plkst. 1000 – 1400; 
no 18.05.2011. līdz 16.06.2011. no plkst. 1000 – 1400  
tālr. Nr. 63484559; 29725727 
Vērgale, Kultūras nams (pagasta māja)  
no 11.05.2011. līdz 09.06.2011. no plkst. 1000 – 1400 
no 18.05.2011. līdz 16.06.2011. no plkst. 1000 – 1400  
tālr. Nr. 63490836 

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija 

 

http://www.pavilostaport.lv/
http://web.cvk.lv/pub/public/29883.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29901.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29901.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29902.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29902.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29902.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29903.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29903.html
http://web.cvk.lv/pub/public/29903.html
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Lieldienas Vērgalē 

Esam aizvadījuši pavasara saulgrieţus - Lieldienas, ko 
svinam par godu pavasara un vasaras atnākšanai. Un šogad 
tiešām saules un siltuma netrūka.   

Lieldienu rītā visus centrā  gaidīja Zaķu māte un košie zilo 
vizbuļu lielie ziedi, bet otrs Zaķis bija patvēries kultūras nama foajē 
telpās kopā ar skolas bērnu veidotajām Lieldienu kompozīcijām. un 
skaisto, krāsaino kvīlinga tehnikā veidoto olu. Agrā rīta celšanās 
skrējienam uz avotiľu ne visiem pa spēkam, taču, zinot, ka 
Lieldienu rītā ūdenim ir sevišķs dziedinātāja spēks, to izmantoja 
Mārcis Novads ar māmiľu, Dans Sils un Gita Gausmane, Guntars 
Almanis ar māmiľu, Klāvs(7 gadi) ar māmiľu un tēti no Kapsēdes, 
jeb Betheru ģimene, Lauma Lapiľa ar brāli un divi velosporta 
cienītāji – Zane un Ritvars Ţilinski. Tā kā pagājušo gadu 
organizatore Velga palika skrējienā pirmā no beigām, tad šogad 
viľa rīkojās gudrāk - un sāka piecpadsmit minūtes ātrāk, un pēc 
viľas teiktā - pusi ātri gāju, pusi lēni skrēju. Un šoreiz viľa bija 
pirmā, lai visus atskrējušos šaustītu ar pūpola zariem, kas veicina 
modrību un veselību. Lieldienu lustes tā pa īstam sākās 
plkst.12.00, kad Vērgales pamatskolas 3. un 4.klašu tautisko deju 
kolektīvs izdejoja savus dančus, iemācījāmies jaunas rotaļas, bet 
bērnu dramatiskā kolektīva dalībnieki bija pārtapuši par rūķiem un 
svinēja ,,Čiepstītes Lieldienas”. Saules stari vilināja ārā no kultūras 
nama visus uz šūpolēm, iepirkties skolēnu sarūpētajā tirdziľā, 
piedalīties olu ripināšanā un daţādās atrakcijās –„Cūciľu dzīšana”, 
,,Slotas bols”, „Spainīšbols”, ,,Veiklās kājas”  un beidzot arī klāt 
brīdis, ko gaidījām kā Lieldienu ,,odziľu”- olas ekstrēmais lidojums 
no otrā stāva loga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sagatavošanās darbi - izveidotas piecas komandas. ,,Raibās 
olas”- pamatā dzīves pieredzes nobrieduša komanda, ,,Spridzekļi”, 
,,Gopľiki” un ,,Foršie”- skolas bērnu komandas un Mārča Dejus un 
viľa draugu komanda (no Norvēģijas) - ,,Kristus ir augšāmcēlies”. 
30 minūtēs ir jāizveido ligzda olai no skoča, kokteiļu salmiľiem un 
dokumentu kabatiľas. Darba gaitā viena ola neiztur pirkstu 
spiedienu, tāpēc jāľem jauna un darbs jāsasteidz. Bet laiks ir 
beigt. Visu skatieni pavērsti uz otrā stāva logiem, kur olu lidojumi 
var sākties. Trīs komandu darbi ir ļoti veiksmīgi, un olas savās 
„ligzdiľās” veselas, pirmo reizi mūţā tik augsti lidojušas, skaisti 
piezemējas zemei. Divām komandām šis lidojums olai bija 
pēdējais. Kamēr saraksta diplomus, dalībnieki dodas meklēt zem 
puķēm paslēptās oliľas, lai iegūtu balvā Mārča Novada dāvāto 
medus burciľu. Jaunieši Marta un Guntars apbalvo komandas un 
apsola jaunus pārsteigumus nākamajās Lieldienās. Lieldienas ir 
visgarākās svinības, bet arī tās reiz beidzas, ilgi gaidītas, taču drīz 
vien nosvinētas-,,Guli, nu, Lieldiena, līdz citam gadam!”  

 

VITA BRAŢE 

 

Lieldienas Saraiķos 
 

25.aprīlī,  otrajās  Lieldienās, Saraiķu centrā lieli un mazi pulcējās, lai 
kafejnīcā „ER-RA-MI” noskatītos Vērgales kultūras nama bērnu dramatiskā 
kolektīva ludziľu   „Čiepstītes  Lieldienas”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pēc  tam  tika meklētas olas, notika olu ripināšana, uz ugunskura cepts olu 

kultenis un baudītas gardas pankūkas.  
     Sacensībās par vistālāk aizripināto olu uzvarēja  Maiga Meļķe. Pēc kārtīgas  
šūpošanās visi varēja piedalīties interesantās atrakcijās un stafetēs. 

Paldies, par viesmīlību Ilmai un Ignātam Rudušiem! 
 VITA BRAŢE 

 
Saraiķnieki Lieldienu šūpolēs                                                                               Foto: V.Braţe.                                               
. 

 

 
Izveidotā ligzda olai no skoča, kokteiļu salmiľiem un dokumentu kabatiľas. 

Foto: V. Braţe 

 
Ikvienam bija iespēja izcept paša veidotus cepumiľus.       Foto: R. Bērziľa 



 

 

  

 

Reliģiskās ziņas 
 
Dievkalpojums Vērgales ev. lut. baznīcā notiks: 
5.jūnijā plkst.14.00  
19.jūnijā plkst.14.00 kristības un iesvētības.  
Kalpos mācītājs Ojārs Freimanis 
 
Dievkalpojums Saraiķu ev. lut baznīcā notiks 19.jūnijā 
plkst.11.00. 
 
Dievkalpojumi Ziemupes ev. lut. baznīcā notiks: 
5.jūnijā plkst.11.00,  
12.jūnijā plkst. 14.00, 
19.jūnijā plkst.11.00,  
26.jūnijā plkst.14.00 
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Lielā  talka  Vērgales  pagastā 
 
 
 

29.aprīļa rītā daudzi Vērgales pagasta iedzīvotāji 
atbalstīja aicinājumu iesaistīties visā Latvijā rīkotajā Lielajā 
talkā. 

Talkas dienā gan skolēni, gan pieaugušie pulcējās savas 
apdzīvotās vietas centrā. 

VĒRGALĒ. Pamatskolas skolēni un skolotāji sakopa 
Vērgales muiţas parku, bet pārējie sakopa pieturu Liepājas – 
Ventspils šosejas malā pie krustojuma ar Vērgali. Tika saposta 
Vērgales gulbja zīme un vākti atkritumi ceļmalās. 

ZIEMUPĒ. Talcinieki sadalījās grupās. Daļa devās uz 
Ziemupes karaspēka daļu, vāca atkritumus, bet pēc tam lasīja 
gruţus pludmalē no Ziemupes centra līdz „Ķīciem”. Pārējie sakopa 
Ziemupes kapu teritoriju. Pēc darba kopīgi tika ieturētas pusdienas 
– Dainas Balandes gatavoto, gardo zupu! 

PLOCĒ. Tika sakopts Ploces centrs, pietura un vākti atkritumi 
Liepājas – Ventspils šosejas malā. 

SARAIĶI. 29.aprīlī tika vākti atkritumi pludmalē no Annas 
kapiem līdz Beltēm. Pēc darba uzľēmēja Ilma Ruduša talciniekus 
cienāja ar skābeľu zupu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bet 30.aprīlī daudzi pulcējās uz Lielo Talku kopā ar 

Ziemassvētku Vecīti. Tika vākti atkritumi pludmalē no Ziemupes 
līdz Saraiķiem un ceļa malās no Saraiķiem līdz „Smiltniekiem” un 
sakopts Saraiķu centrs. Pēc darba visi talcinieki pulcējās 
„Smiltniekos”, lai baudītu gardu zupu. Jāpiebilst, ka abās talkas 
dienās ļoti aktīvi bija Saraiķu pensionāri. Paldies, arī šoferim 
Edvīnam, kurš palīdzēja abās talkas dienās!  

VITA BRAŢE 

 

Vērgales pamatskolas bērni sakopj Ziemupes karaspēka daļu.                                       

                                                                                         Foto: V. Braţe 

 
15. maijā „Rūķupē”, Ziemupes jūrmalā, būs Ģimenes dienas 

pasākums. Diena tiks aizsākta ar kopīgu talkošanu meţā, pēcpusdienā 
pikniks un pasākumi ģimenēm.  

No pklst. 11.00 stādīsim meţu un vāksim atkritumus. Cimdus, maisus 
un stādus nodrošina VAS „Latvijas Valsts meţi”. Lūgums – līdzi ľemt 
lāpstas! Satikšanās 15. maijā plkst.11.00 pie pagrieziena uz Ziemupi 
(Liepājas – Ventspils šoseja)!  

Plkst. 14.00 ikviens tiek gaidīts uz pikniku un ģimenisku atpūtu 
„Rūķupē”. Būs iespējams aplūkot zobenzivs mulāţu, dzīvnieku sētu, dzirdēt 
stāstus par Ziemupi un atpūtas iespējām Ziemupē, izstaigāt „Rūķupes” 
vēstures taku un piedalīties orientēšanās sacensības, „Rotaļās ar smiltīm”, 
dziedāt karaoki, izbraukt zirga pajūgā un citas interesantas lietas. Būs 
iespējams iegādāties uz vietas gatavotu skābeľu zupu vai tikko ceptas 
pankūkas. Līdzi var ľemt desiľas un citas piknika lietas. 

Procesus uzraudzīs tīru meţu un vides aizstāvis Cūkmens. 
Talciniekiem un viľu ģimenēm ieeja par brīvu, pārējiem – 0.50 Ls. 

Telefons sīkākai informācijai – 29400470 vai sekojiet jaunumiem 
www.ziemupe.ciemos.lv.  

Organizē biedrība „Ziemupīte”, sadarbībā ar viesu namiem „Kalēji”, 
„Laikas”, „Kaijas 1” un „Bangas”, Vairu Kārkliľu, Ziemupes Tūrisma 
informācijas centru un Tautas namu. Atbalsta: VAS „Latvijas Valsts meţi”, 
Radio „Skonto”, biedrība „Vērgalīte”, AS „Swedbanka”,  

DAINA VANAGA 

 

Gadatirgus Vērgalē 

4.maija rītā Vērgales centrā  pulcējās zemnieki, amatnieki, 
mājraţotāji un visi citi, kuri vēlējās kaut ko pārdot.  

Šoreiz vēlmi pārdot izteica 37 tirgotāji. Piedāvājums visai plašs - 
pašcepta maize, sēklas, puķu stādi, augļu kociľi, truši, drēbes, parfimērija 
un apavi, viss, lai notiktu īstena tirgošanās.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bet plkst.11.00 pie TOP veikala tirgotājus un apmeklētājus priecēja    
grupas  „SANDRA”  koncerts.  

Neskatoties uz stindzinošo aukstumu, pasākums bija plaši apmeklēts 
un apmierināti  bija  gan  tirgotāji, gan pārdevēji! 

VITA BRAŢE 

 

Pavasara darbiem noderēs arī puķu stādi.                                          Foto V. Braţe. 

 

 

http://www.ziemupe.ciemos.lv/
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Rīvas ciems atrodas 8km attālumā no jūras krasta pusceļā 

no Pāvilostas uz Alsungu, meţu ieskautā līdzenumā. Vēl 

neaizbraukušas līdz ciema centram, iegrieţamies „Strēļu” 

mājās, kurās saimnieko Anševicu ģimene – tēvs Dainis, 

mamma Anta un trīs viľu bērni. Ar mums sarunājas mājas 

saimniece Anta un viľas dēls Aldis, kurš ikdienā nodarbojas ar 

meţizstrādi. Anta par dzīvi nesūdzas, rūpējas par mājlopiem, 

ģimenes iztikšanai tura vienu gotiľu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ģimene apsaimnieko 27 ha aramzemes un tikpat meţa. 

Anševici saimnieko Antas vecātēva Andreja Paulovska 

1928.gadā celtajā mājā. Andreja tēvam Ansim šo skaisto 

zemes stūrīti pie Rīvas upes atvēlējis Saļienas barons, pie 

kura tas uzcītīgi kalpojis. Anša celtās mājas vairs nav, bet 

Anta zina stāstīt, ka kādreiz vecvectēva saimniecībā bijušas 

25 govis, 5-6 zirgi. Zeme te pavisam citāda kā Dundagā, no 

kurienes Anta ar ģimeni pārcēlās pirms 20 gadiem. Ravēt te 

krietni vieglāk, bet mēslot var kaut divreiz gadā, vienalga 

smilts paliek smilts. Un nav jau nekāds brīnums, jo kādreiz 

pirms miljoniem gadu te bijusi jūra. Izpalīdzīgāki ar tehniku 

lauku darbos ir jūrkalnieši.  Arī lauksaimniecības konsultāciju 

pakalpojumi pieejamāki ir vai nu Aizputē vai Saldū. Ģimene 

izbrīvē laiku arī ceļošanai – bijuši Zviedrijā, Vācijā, Itālijā, 

lauksaimnieku pieredzes braucienā – Austrijā. Bieţi aizbraucot 

arī uz Pāvilostu, jo tur dzīvo viena no Antas meitām ar 

bērniem.  

Dzimtas  mājās Aldis pārstāv jau sesto paaudzi un, kā 

liekas, ir cilvēks, kurš zina, ko grib, un prot par sevi pastāvēt. 

Viľš vēl nav atmetis domu Rīvās daudzas lietas vērst par labu, 

tikai grūti ir saľemt atbalstu no pašvaldības. 

3. jūnijā  plkst. 18:00 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

Vārmes amatierteātra „Es un TU” izrāde 

”NABAGS, BET LAIMĪGS” 
 

ieeja: pieaugušajiem Ls 1,00 
          skolēniem Ls 0,50 

 

/Iestudējums tapis pēc J. Jurkāna lugas ''Ak, nauda, naudiľa ! '' lugas 

motīviem. 
Stāsts par to, kādā dzīves situācijā nonāca lielais vairums Latvijas ļautiľu  

90-to gadu sākumā, kad valsts līmenī pavisam legāli plauka un zēla 
kantorīši, kuri, par  smieklīgi lētu naudu uzpirka no bezizejā nonākušajiem 
tautiešiem sertifikātus. Stāsts par to,  kādi esam ......diemţēl, vai varbūt par 
laimi.../ 

 

Ne jau vieta dara cilvēku lielu, 

Bet cilvēks dzīvodams vietu pasaulē ceļ… 
 

Šajā gadā esam iecerējušas paviesoties mūsu novada biezāk 
apdzīvotajās vietās ar mērķi tuvāk iepazīties ar cilvēkiem, uzzināt kā viľi 
dzīvo, kas tos iepriecina, satrauc un kā tie jūtas mūsu novadā. Mūsu 
otrais novada apceļojums aizved mūs uz Rīvas ciemu. Mūs visas dienas 
gaitā pavada pavasara saules siltie stari, tikko sākt plaukušo lapu zaļums 
un visur, kur iegrieţamies, sastopam atvērtus un laipnus cilvēkus. 
 

Rīvas 
 
UZZIĽAI 

 Rīvas ciema vieta senos laikos saukta par Pievikām. 

 Pievikas muiţā, Kurzemes hercogistes teritorijā, 1784. gadā dzimis 
gleznotājs  J. L. Eginks kā Pievikas muiţas ekonomistes Lovises Brīviľas un 
augstmaľa Frīdriha Dītriha fon Kniges (Friedrich Dietrich von Knigge) 
ārlaulības dēls, kuršbijis vēstures ainu gleznotājs un portretists. Viens no 
pirmajiem lielākajiem panākumiem bija darbs "Kristus guldīšana kapā" (kopija 
pēc Rafaēla oriģināla), kuru Pēterburgas mākslas akadēmijai iegādājās cars 
Aleksandrs I. Mākslinieka uzvārds atvasināts no tēva uzvārda – rakstīta no 
otras puses. 

 Muiţas vagara mājā bijusi Pievikas skola, kurā mācījušies daudzi vēl dzīvi 
esošie rīvnieki.  

 Skola Rīvās pastāvējusi līdz 1975.gadam. 

 Pēc Sakas pagasta teritorijplāna datiem Rīvas ciemā  dzīvo 119 iedzīvotāji. 

 Galvenā nodarbe – lauksaimniecība, meţizstrāde. 

 Rīvās ir 6 skolēni – viens mācās Pāvilostas vidusskolā, pieci – Jūrkalnes 
pamatskolā. 

 Vienreiz nedēļā Rīvās, piektdienā, iedzīvotāji plkst. 8.30 var izbraukt uz 
Liepāju un 18.00 atgriezties mājās. Mācību laikā iespējams ar domes 
autobusu, kas ved skolēnus, aizbraukt uz Pāvilostu.  

 Kādreiz Rīvas ar ārpasauli savienoja Liepājas – Ventspils dzelzceļa līnija. 
Tur bija nodarbināti 9 cilvēki. 1934.gadā celtā Rīvas dzelzceļa stacijas ēka ir 
Latvijas industriālais piemineklis /bēdīgā stāvoklī/. Dzelzceļa satiksme 
pārtraukta 1997.gadā. 

 Rīvas upe iztek no Vilgāles ezera un ir 53 km gara. Rīva ir piederīga 
foreļupju saimei. Izcila. Varētu būt arī taimiľu un pat lašu nārsta upe. Izcila 
varētu būt arī nēģiem. Diemţēl pagaidām nesanāk. Pie vainas ir bijušās papes 
fabrikas trīspakāpju aizsprosts upes lejtecē pie Pāvilostas – Jūrkalnes šosejas. 
 

 

 
„Strēļu” māju saimniece – Anta Anševica.                 Foto: E. Horna 
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Viľš sašutis par domes darbinieku attieksmi: „Ko jūs gribat tai bedrē? 

Ko nāc, ko prasi? Ak, tiltu vajag salabot? Jūs tur sienu vedat, izmantojat, 

tātad labojat paši!” Šāda attieksme liek kaunēties par vietu, kurā dzīvo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labāk tad esot iegriezties Sakas pagasta pārvaldē, ne Pāvilostas 

domē. Kopā ar otru uzľēmīgu rīvnieku Andi Muiţnieku esot lūguši 

pašvaldībai nodot apsaimniekošanā vienu no trīs centra daudzdzīvokļu 

mājām, bet saľēmuši atteikumu. Tā jau gluţi nav, ka nekas nav panākts – 

to, ka vietējie iedzīvotāji ir gandarīti, ka izdevies apturēt cūku fermas 

būvniecību Rīvās, dienas gaitā dzirdējām vairāk kārt.   

Savs viedoklis jaunietim ir arī par Rīvas upi – vēl pavisam nesen zivīm 

bagātajā upē bijuši arī vēţi, bet, kopš laukos saimnieko Kurzemes pusē 

ietekmīgi uzľēmēji, kas var atļauties minerālmēslus kaisīt bez ţēlastības, 

upe no tā stipri cietusi un zivju kļuvis mazāk. Atvadoties Anta optimisma 

pilna nosaka: „Cik strādā, tik dzīvo!”. Saprotam, ka Rīvas nav bezcerīgs 

novada nostūris, kamēr te dzīvo  un strādā tādas ģimenes.  

Ceļa malā  ieraugām skaisti sapostu un labi uzturētu ēku. Uzraksts pie 

iebraucamā ceļa vēsta, ka tie ir „Brīvnieki”. Braucam iekšā. Saimniece ļoti 

sparīgi grābj pērnās lapas, lai arī dārza puse izskatītos tikpat sakopta kā 

mājas priekša. Mājas sargs Bingo ir ļoti skaļš, bet draudzīgs. Saimnieks 

Mārtiľš Muiţnieks labprāt piekrīt atbildēt uz mūsu uzdotajiem jautājumiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dzīvojot šeit no 1993.gada. Mājas, kas celtas pagājušā gadsimta 

divdesmitajos gados un kuru saimnieki savulaik izvesti uz Sibīriju, par 

pajām no kolhoza izpircis sievastēvs, tagad zemnieku saimniecībā rosās 

dēls Andis. Mārtiľam un viľa sievai Guntai ir trīs dēli un meita, darba mūţs 

pavadīts Liepājā. Tagad abi pensijā. Dzīvi vada rimti – vasarā sastrādā 

malku, rūpējas par bitēm, aprūpē piemājas dārziľu. Dzimšanas dienās 

ciemos sabrauc bērni. Pārtiku iepērk autoveikalos, kuri te iebrauc vairākas 

reizes nedēļā. Braucot arī uz Liepāju uz kultūras pasākumiem. Tur ir arī 

„Prieka Vēsts” draudze, kuras dievkalpojumus ģimene apmeklē.   

 

Kas apgrūtina dzīvi? Grūti šeit esot ar internetu un Tele 2 

sakariem, ūdens ir slikts, jo satur daudz dzelzs. Savs viedoklis 

viľam par 100 latu stipendiātu valsts programmu, tā tikai izlutina 

cilvēkus un pieradina nestrādāt. Arī Mārtiľš nav mierā ar novada 

domes attieksmi, kas šejieniešus uztver kā ienaidniekus. „To, ka 

esam sūnu ciems, pats pagasts ir uztaisījis”, nosaka sirmais 

kungs un arī uzskata, ka vietējo panākums ir tas, ka cūku fermu 

neuzcēla. 

Iebraucam Rīvas ciema centrā. Ceļa labajā pusē vēl 

saglabājusies viena no barakām, kurās uzturējušies ieslodzītie. 

Savulaik tur bijis veikals. 1960.gadā Rīvās uzcēla grants karjera 

rūpnīcu. Tur nodarbināti 3 maiľās ap 100 cilvēku. Lai rūpnīcas 

strādniekiem būtu kur dzīvot, uzceltas  trīs daudzdzīvokļu mājas, 

kas tagad ir visai bēdīgā stāvoklī. Barakās ierīkotas skola, klubs, 

bērnu dārzs. Rūpnīcu slēdza 1991.gadā. Vietējie zina stāstīt, ka 

viens no Liepājas rajona vadības vīriem Juris Aizezers vietējiem 

izmaksājis zināmu naudas summu „plītīm”, kopējā apkure 

atslēgta, un sākusies pašu saimniekošana.  

Pie vienas no mājām satiekam Ritu Šihovu, kura te dzīvo 

kopā ar ģimeni un iekopusi saimniecību otrpus ceļam. Viľa ir 

pensionāre, audzē pīles, zosis, vistas, citus mājlopus, kopj bišu 

saimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ģimene  apsaimnieko 30 ha aramzemes un ir pārtikusi. 

Varbūt tāpēc ne visai ieredzēta, jo tā jau pie latviešiem pieľemts: 

„Ja nedara - slikti, ja dara – arī”, tā uz jautājumu, kā vietējiem 

dzīvojas, atbild Ritas meita Anna Muiţniece. Bet viľi par dzīvi 

nesūdzas, Annas un Anda Muiţnieku ģimenē aug divi ľipri bērniľi 

-  Marija un Uģis. „Mums nekā nepietrūkst. Ko paši dara, tas ir!”, 

ar pārliecību nosaka Rita un izsaka vēlmi Rīvās satikt kādu no 

novada deputātiem, jo sāp sirds par to, ka mājās nav pienācīgu 

ūdensvadu un kanalizācijas, un arī tiltu vajadzētu sataisīt. 

 

No kreisās: Mārtiľš Muiţnieks, Marita Horna un Vita Braţe.      Foto: E. Horna  
Rita Šihova ar meitu Annu Muiţnieci un mazmeitu Mariju.  Foto: M. Horna 

 

 
Laika zoba un neizdarības „sagrauztais” tilts.               Foto: M. Horna 
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Liels ieguvums rīvniekiem ir novada pašvaldības ierīkotā sociālā 

istaba, kurā saimnieko Irēna Jaunskunga – optimisma pilna sieviete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viľai ir seši jau pieauguši bērni un seši mazbērniľi. Ne visi dzīvo 

Latvijā. Savās mājās viľi palikuši divatā ar vīru, kurš ir invalīds.  

Visa mājas saimniecība arī uz viľas trauslajiem pleciem. Jaunībā 

bijusi Kaļiľingradā, Kijevā, uz teātri pēdējo reizi pirms gadiem septiľiem. 

Irēna ir ļoti priecīga, ka beidzot varēs pati aizbraukt, kur vajadzēs, jo 

bērni dzimšanas dienā pasnieguši dāvanu – samaksājuši mammai 

apmācības, lai iegūtu braukšanas tiesības. 

Darbs sociālajā istabā Irēnai patīk. Viľa izmazgā un pat izţāvē 

cilvēkiem veļu, daţkārt pat jāpierakstās rindā, ja gribētāju ir vairāk. Te 

rīvniekiem iespējams arī nomazgāties.  

Irēna gan neizprot līdzcilvēku attieksmi pret vēlmi ap sevi radīt 

sakoptu vidi. „Man saka, priekš kam jūs te grābjat, kopjat? Es atkal  pretī 

- Vai tad nevajag? Vajag lepoties par savu vietu un darīt, lai ir labāk!” ar 

gaišu optimisma pieskaľu saka Irēna Jaunskunga. 

Piesaulītē uz sarunu apsēduši Gunārs Glasmanis un Edmonts 

Melbergs, gaidot piebraucam autoveikalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kā iet Rīvās? - jautājam. Gunārs, kurš esot vienīgais šīs vietas suits, 

un dzīvojot te jau 31 gadu, saka, ka uz labo pusi neiet. Darbu vajagot un 

uz pagastu grūti tikt. Būtu labi, ja vairāk te kāds no vadības parādītos. 

Tam piebalso arī Edmonts no „Olienu” mājām. Viľu satrauc tas, ka 

minerāli, ko izkaisa uz laukiem, bojā Rīvas upes ūdeľus.  

 
 
 
 

Un bebrus arī vajadzētu ierobeţot. Edmontam ir kāds 

neatbildēts jautājums. „Es joprojām vēl meklēju no kā cēlies vārds 

Latvija”, viľš saka pavisam nopietni un abi vīri apstiprinoši atbild uz 

mūsu uzdoto jautājumu -  vai apmeklējat arī bibliotēk? 

Otrdien, kad viesojāmies Rīvās, bibliotēka ir atvērta. Kāpľu telpa 

svaigi krāsota. To paveikuši simtlatnieki ar pašvaldības sarūpētajām 

krāsām. Smaidīga mūs sagaida bibliotēkas vadītāja Vizma Ansone. 

25.martā Vizmai bijusi darba jubileja – šajā vienīgajā darba vietā 

nostrādāti 40 gadi. Tikai ţēl, ka novada atbildīgajiem darbiniekiem 

tāds  notikums paslīdējis garām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkā sastopam Birutu Kuzminu, kura Rīvās dzīvo no 

1985.gada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biruta mūs izgaismo, ka vidējā māja, kurā ir bibliotēka, tiek saukta 

par „Muļķu” māju, tā pirmā, kur bija pasts – par „Bomţu”, bet tā, kur 

sociālā istaba – par „Bagātnieku”māju. Pēc jaunas lasāmvielas 

atnākusi arī Vija Dolmane, kura te dzīvo no 2 gadu vecuma, kad 

tēvu kā meţsargu šeit norīkoja darbā. Vija bijusi kultorgs, rīkojusi 

pasākumus, balles, vēlāk strādājusi bērnu dārzā, bērni te atvesti uz 

nedēļu no Aizputes, Pāvilostas, Jūrkalnes, Kuldīgas. Ciemā bijusi 

frizētava, medpunkts, sadzīves pakalpojumu punkts, autobusi gājuši 

uz Ventspili, Kuldīgu, Aizputi.  

Bibliotēka esot kā gaismas stars – te rīkojot savu rokdarbu 

izstādes, satiekoties, lai parunātos. Labprāt te gribētu satikt kādu no 

deputātiem un būtu priecīgas, ja vismaz vienu no mājām novada 

vadība savestu kārtībā, lai cilvēki varētu lietot tīru ūdeni un tiem 

nebūtu jāstaigā pa mēslu peļķēm. 

 
 
 

 
Gunārs Glasmanis (pirmais no kreisās) un Edmonts Melbergs, apsprieţot dzīvi 

Rīvās.                                                                                                            Foto: E. Horna 

Ilggadējā Rīvas bibliotēkas vadītāja – Vizma Ansone.           Foto: M. Horna 

 
Optimisma un darba spara pilnā Irēna Jaunskunga.                Foto: E. Horna 

 

 
Vija  Dolmane ir bieţa bibliotēkas apmeklētāja. Foto: M. Horna 



 

Sporta ziņas 
 

PIEJŪRAS CEĻOJOŠAIS KAUSS 
ZĀLES FUTBOLĀ 
Sestais posms notika Cīravā. 
Rezultāti sekojoši: 
Pāvilosta : Cīravas arodvidusskola  1 : 2 
Pāvilosta : Dunalka  1 : 1 
Pāvilosta : Cīrava  2 : 1 
Pāvilosta : Aizputes pagasts  1 : 0 
Pēc aizvadītiem sešiem posmiem Aizputes 
pagastam 30 punkti; Pāvilostai 29 punkti un 
Cīravai 27 punkti. 
Pēdējais - septītais posms arī notika Cīravā 
Rezultāti: Pāvilosta : Cīrava  0 : 3 
Pāvilosta : Cīravas arodvidusskola  4 : 1 
Pāvilosta : Dunalka  8 : 2 
Pāvilosta : Aizputes pagasts  1 : 0 
Piejūras ceļojošā kausa kopvērtējums: 
1.vietā Cīrava ar 35 punktiem 
2.vietā Pāvilosta ar 35 punktiem 
3.vietā Aizputes pagasts ar 31 punktu 
4.vietā Dunalka ar 22 punktiem 
5.vietā Cīravas AVS ar 17.punktiem 
Lai noskaidrotu pirmās vietas ieguvēju, nācās 
rēķināt Cīravas un Pāvilostas komandu 
aizvadīto septiľu posmu iegūtās augstākās 
vietas. Pirmās vietas Cīravas komandai bija 
trīs, Pāvilostai - viena. 
Pāvilostas komandā spēlēja: Ivars Horns, 
Artis Zalonskis, Andris Cābelis, Intars 
Reingolds, Endijs Klaks, Nauris Stirna, Ivo 
Jaunzems, Einārs Vārsbergs, Mareks 
Selderiľš, Mārtiľš Šēlis, Guntis Balodis, 
Aldis Barsukovs. 
 

Sporta organizators  
ALDIS BARSUKOVS 
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MĀKSLAS SKOLĀ 

20. maijā plkst. 15:00 

IZLAIDUMS 
Skolu beidz 2 audzēknes 

 

Pavasaris ir laiks, kad mācību gada sasniegumu novērtējumu saľem ikvienas skolas 
skolēni.  Pāvilostas mākslas skolas audzēkľi piedalījušies 9. Starptautiskajā vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”, Jūrmalā un Ilze Ieva  Vilne ieguvusi 
3.vietu (sk. Z.Vilnis), Laurai Gertsonei – atzinība (sk. I.Zingnika). Latvijas profesionālās 
vizuālās ievirzes mākslas skolu zīmēšanas konkursā            (Valkā) grupā no 15 gadiem – 
Montai Kurzemniecei 3.vieta(sk.R.Ozola),  Itijai Ozoliľai – atzinība (sk.R.Ozola) grupā no 
13-14 gadiem, Aivitai Dimai – atzinība (sk.R.Ozola) grupā līdz 9 gadiem.  Audzēkľu darbi 
aizsūtīti arī uz izstādēm Toruľā (Polija) un Zvejniekciemu.  
 

Informāciju sniedza INITA ZINGNIKA 

 

Iegriezāmies arī „Kapsētās” – tur 1. janvāra naktī mājai no sniega smaguma sabruka 

jumts. Saimnieks Māris Nainišs saka: „Pēc uguľošanas iegāju iekšā, sniga slapjš sniegs un 

pēkšľi – buf! un…“ Ziemu pārlaidis tepat un, lai gan  pašvaldība ierādījusi dzīvokli turpat 

netālu, viľš nekur nevarot iet, jo ko darīšot dzīvoklī viľa divi suľi Dţango un Tarzāns un 

puķes dārzā, ar kurām viľš lepojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kurienes mājām tāds nosaukums? 

Droši vien no kapsētas, kas atrodas netālu. 

Māris mums laipni izrāda savu apkārtni un uz 

atvadām lūdz pasveicināt savus labus 

paziľas Pāvilostā. 

 

Laiks paskrēja nemanot, un vēl tik daudz 

kā palika neizrunāta un neapskatīta, tāpēc 

nolēmām Rīvās  paviesoties arī vēl rudens 

pusē. Mājup braucot mīts par Rīvām kā 

„pēdējo vietu uz zemes”, kur cilvēkam dzīvot, 

ir izgaisis. 

 

Paldies iedzīvotājiem par 

izsmeļošajām vēstures 

liecībām, kas, kad, un kur 

noticis Rīvās. 
 

 

MARITA HORNA 

 

 

 
Saimnieks Māris Nainišs, rādot uz savas mājas iebrukušo jumtu. Foto: M. Horna 

Lieldienu tirgus 
 

Paldies visiem tirgotājiem, amatniekiem, pašdarbniekiem, mūzikas skolas audzēkľiem un 

brīvprātīgākiem palīgiem, kuri palīdzēja sarīkot un piedalījās Lieldienu tirgū Pāvilostā. Īpaši 

 apmeklētājiem iepatikās ideja par putnu būrīšu gatavošanu. Astoľi no Pāvilostā 

sagatavotajiem būrīšiem tika nogādāti Ziemupē, par ko paldies Gatim Štokmanis. Organizatori 

norāda, ka tie bijuši īpaši krāšľi. 

   Par vienu no favorītēm ţūrija  

nosaukusi pāvilostnieci Elzu Siliľu,  

kura  balvā  saľems TN „Kurzeme”  

dāvanu  karti.  Krāšľā  un  pava- 

sarīgā  putnu  būru  izstāde  TN 

„Kurzeme” 3. stāvā palūkojama  

no 27. aprīļa līdz 15. maijam. 

 

 

Organizatoru vārdā  

MARITA HORNA 

  
Pagatavot savu putnu būrīti mācās arī jaunā paaudze. Foto: M.Horna 



 

Pāvilostas novada bērni piedalās 

konkursā „Cīravas Cālis  2011” 
  

20. aprīlī Cīravā norisinājās dziedošo bērnu konkurss „Cālis 2011”.  
Konkursā piedalījās  bērni no Aizputes, Vaiľodes, Priekules, Pāvilostas 

novadiem - pavisam kopā 21 dalībnieks. 
No Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariľš” konkursā piedalījās:  

Alise Aleksandra Griškēviča (6 gadi), Elizabete Kiričenko (6 gadi), Agate 
Štokmane (5 gadi), Gabriela Vagotiľa Vagule (4 gadi), Rainers Zamarītis (4 
gadi). Dziedātājus sagatavoja mūzikas skolotāja Aija Gertsone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No Vērgales pagasta PII „Kastanītis” konkursā piedalījās:  
Karīna Balode (7 gadi), Rūta Klāsēna  (5 gadi), Marta Vītoliľa (4 gadi). 
Dziedātājus sagatavoja mūzikas skolotāja Simona Tomase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pāvilostas novada bērni konkursā gūst labus panākumus un saľem 
galvenās balvas: 

Marta Vītoliľa – GRAND PRIX 
Elizabete Kiričenko – ROĶĪGĀKAIS CĪRAVAS CĀLIS 2011 
Gabriela Vagotiľa Vagule  - CĀLĪGĀKAIS CĪRAVAS CĀLIS 2011 

 
Skolotāja AIJA GERTSONE 
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Lieldienas pirmsskolā 

„Dzintariņš” 
 
 
 

          Lieldienas pēc kristīgajām tradīcijām visā pasaulē ir Kristus 

Augšāmcelšanās svētki. Pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariľš” 

Lieldienas iepazīst kā pavasara saulgrieţu svētkus, iedzīvinot 

senās latviešu tautas tradīcijas. 

          Un tā, 21. aprīlī visi pirmsskolas bērni ar savām skolotājām 

un skolotāju palīdzēm pulcējās bērnudārza priekšā, kur tie 

sagaidīja divus Lieldienu zaķus: Aiju Gertsoni un Gunitu Delijevu, 

kuru vadībā devās ieskandināt Lielās dienas atnākšanu. 

          Iesākumā zaķi, uzrunājot bērnus, iepēra tos ar pūpoliem, lai 

tie augtu skaisti un apaļi kā pūpoli, būtu veseli kā pūpoli. Aicināja 

bērnus skandēt iemācītās tautas dziesmas par Lieldienām un teikt 

ticējumus. Piemēram, „ ja vardes Lieldienās iet pāri ceļam – būs 

lietaina vasara.” Vai „ ja pirmajā Lieldienu dienā līst lietus, tas līs 

katrā svētdienā līdz pat Vasarssvētkiem.” 

          Pēc kopīgi nodziedātās Lieldienu dziesmas bērni audzinātāju 

vadībā devās meklēt olas, ripināt tās, sacensties olu kaujās, 

šūpoties izrotātajās šūpolēs, lūkoties caur lakatiľu saulītē, saukt un 

dzīt putnus, jo pēc tautas tradīcijām, Lieldienu rītā izdzenājot 

putnus no laukiem un pagalma, tiek aizdzītas visas nelaimes. 

Lieldienu zaķi bērnus iesaistīja rotaļās ar dziedāšanu un zaķu 

veiklības stafetēs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks mūs iepriecināja, un pilnībā varējām izbaudīt pavasara 

atnākšanu un Lielās dienas tuvošanos. Lieldienu aktivitāšu 

noslēgumā bērni laukā notiesāja savas krāsotās olas, kā arī zaķu 

atnestās šokolādes olas un zaķu gardumu – kāpostiľu, burkāniľu. 

Visi bija pacilāti un priecīgi no gūtajām emocijām, sagaidot 

Lieldienas. Un jauki, ka sekos četras brīvas dienas kopā ar 

ģimenēm. Būtu svētīgi, ja mājās vecāki ar bērniem pārrunātu par 

Lieldienām arī kā par Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. 
 

                                                    PII skolotāja  

GUNITA DELIJEVA 

 
 

 

 
Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariľš” konkursa dalībnieki (no kreisās) - Alise 
Aleksandra Griškēviča, Elizabete Kiričenko, cālis, Agate Štokmane, Gabriela 
Vagotiľa Vagule. Otrā rindā - Rainers Zamarītis un mūzikas skolotāja Aija Gertsone.    
Foto: M. Pētermane 

Vērgales pagasta PII „Kastanītis” konkursa dalībnieki (no kreisās) - mūzikas skolotāja 

Simona Tomase, Karīna Balode, Rūta Klāsēna, Marta Vītoliľa.      Foto:  M. Pētermane 

Bērnu dārza audzēkľi ar Lieldienu zaķi.                                 Foto: A. Rudzāja 
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Lieldienu sadziedāšanās pasākums 

„JAUTRĀ BALLĪTE” 
 

 21. aprīļa pēcpusdienā Pāvilostas kultūras nams bija 
piepildīts ar bērnu čalām un jautrību, jo notika Lieldienu 
sadziedāšanās pasākums „Jautrā ballīte”. 
 Pasākumā piedalījās ciemiľi no Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” un popgrupa „Liepājas dzintariľi”, pie kuriem 
ciemojāmies pagājušā gada pavasarī un Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Dzintariľš” 5 – 6 gadīgie bērni ar dziesmām, dzejoļiem 
un instrumentālu skaľdarbu „Lietutiľš”, pirmsskolas vecuma bērnu deju 
kolektīvs un kultūras nama ansamblis „Burbulīši”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laiks pagāja nemanot, un interesantie bērnu priekšnesumi 
rosināja kaut uz mirkli pabūt ziedošajās bērnības pļavās un pasapľot …. 
 Pēc koncerta – „Jautrā ballīte” turpinājās. Visi dalībnieki 
piedalījās rotaļās, dejās un našķojās ar saldumiem. Pasākumu organizēja 
kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga. Par priekšnesumiem rūpējās 
pedagogi Renārs Juzups, Ligita Eihvalde un Aija Gertsone. Piedalījās 
Andra Lanka, Evita Jakovļeva un Einārs Vārsbergs. 
Paldies visiem dalībniekiem un klausītājiem, kuri priecājās kopā ar mums. 
  

Skolotāja AIJA GERTSONE 

 

Ballītes dalībnieki ne tikai dzied, bet arī dejo!                        Foto: M. Kurčanova 
 

Startēsim projekta konkursā 

„Nāk draugi izkrāsot bērnību!” 

 
          2011. gada 12. aprīlī visi pirmsskolas izglītības iestādes 
„Dzintariľš” bērnu tēti un mammas ar personisku ielūgumu tika 
aicināti ierasties uz kopsapulci, lai apspriestu iespēju piedalīties 
projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību.”  

Vairāki SIA dod iespēju Latvijas 10 pirmsskolas izglītības iestādēm 
konkursa kārtībā padarīt ikdienas dzīvi krāsaināku un labāku, izkrāsojot 
savu bērnudārzu. 
          Šo iespēju laimēs tikai 10 bērnudārzi, konkurence var būt liela, 
tomēr vecāki, kuri izbrīvēja laiku un atnāca apspriest šo jautājumu, ir 
optimisma pilni. Paldies šiem 6 vecākiem: Uldim Spriľģim, Oskaram 
Vērniekam, Gunitai Vērniecei, Elīnai Hornai, Edijam Ermsonam, Uldim 
Bērzniekam, kuri atsaucās aicinājumam un ieradās uz sapulci! Minētie 
vecāki ir gatavi izveidot Darba iniciatīvas grupu, kā to paredz konkursa 
noteikumi, gatavi vasarā ziedot savu brīvo laiku, lai veiktu bērnudārza 
telpu kosmētisko remontu un tādējādi dotu mūsu bērniem krāsaināku, 
sakoptāku, skaistāku vidi, kurā viľi pavada savas jaukākās, bezrūpīgākās 
dienas – savu bērnību. Ļoti ceram, ka iniciatīvas grupas dalībniekus 
atbalstīs arī tie vecāki, kuriem nebija iespēja ierasties uz sapulci. 
          Turēsim īkšķus, lai mums tas izdotos, bet priecāsimies arī, ja šo 
lielisko iespēju iegūs kāda cita pirmsskolas izglītības iestāde!  
 

                                                         PII skolotāja GUNITA DELIJEVA 

 

Pavasara koncerts 

Sakas - Lejā 
 

1.maijā Sakas - Lejas ev. lut.  dievnamā notika baznīcas 
ērģeļu fonda rīkotais koncerts, nu jau sestais pēc kārtas. Tajā 
ar savu skanīgo sniegumu skatītājus priecēja  Durbes sieviešu 
koris, mākslinieciskā vadītāja Aiga Tiltiľa, koncertmeistare 
Agnese Egliľa,  vokāls Ingus Pētersons, ērģelnieks Jānis 
Pelše, Pāvilostas Mūzikas skolas pūtēju klases audzēkľi – 
Sindija Moţenova, Mārcis Freidenfelds, Daniels Delijevs, 
klavieru klases audzēkne Monta Kurzemniece,  baznīcas 
draudzes ansamblis „Dziedošie eľģeļi”, mūziķi no Liepājas un, 
protams, koncerta galvenais organizators un komponists Uldis 
Marhilevičs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
31.jūlijā ērģeļu fonds ielūdz skatītājus un klausītājus uz 

tradicionālo nakts koncertu Sakas - Lejas dievnama pagalmā. 
 

MARITA HORNA 

 

 

Sadarbība turpinās 

 
          Šajā ziemā pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš” 5 
- 6 gadīgā vecuma bērni un to skolotājas, lai paplašinātu savas 
zināšanas, uzsāka sadarbību ar Pāvilostas novada 
Meţniecības darbiniekiem Andri Zaļkalnu un Oskaru Vērnieku. 
Februārī mums bija lieliska iespēja ľemt dalību izglītojošā un 
audzinošā pasākumā par meţa dzīvniekiem. 
          Tagad, 12. aprīlī, pie mums bērnudārzā atkal ciemojās 
Oskars un Gunita Vērnieki. Andris Zaļkalns šoreiz bija aizľemts 
citu pienākumu izpildē. 5 – 6 gadīgo grupu bērni pulcējās 
pirmsskolas zālē, lai uzzinātu daudz jauna par putniem, vērotu 
attēlus un, tas visjaukākais, dzirdētu putnu dziesmu ierakstus. 
Pie mums atlidoja zvirbuļi, medľi, irbes, cielavas, dzeguzes, 
lakstīgalas un citi dziedoľi. Audzēkľiem bija ļoti interesanti 
klausīties un piedalīties sarunā ar Oskaru Vērnieku, kuram ir 
dotības vadīt sarunas ar pirmsskolniekiem. Paldies, Oskaram! 
Paldies, Gunitai Vērniecei par krāsaino attēlu radīšanu ar 
datora palīdzību, kas spilgtināja stāstījumu! Noslēgumā bērni 
muzikālās skolotājas Aijas Gertsones vadībā dziedāja par 
putniem un atdarināja spārnoto draugu dziesmas, tagad dodot 
uzdevumu Oskaram – atminēt putnus pēc balsīm.  
          Mēs, Elga Deviľa un Gunita Delijeva, kuras ar savu 
iniciatīvu veicināja sadarbību ar Meţniecības darbiniekiem, 
esam gandarītas par šo attīstošo pasākumu norisi pirmsskolā. 
 

                            PII „Dzintariľš” skolotāja  
GUNITA DELIJEVA 

 
 

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkľi ar organizatoru Uldi Marhileviču.                            
                                                                                                   Foto:  I. Šnore 



 

PĀVILOSTAS MŪZIKAS  SKOLĀ 
 

9. maijā plkst. 17:00 Koncerts "ES SAVAI 

MĀMIĽAI" 

20.maijā plkst. 17:00 IZLAIDUMS  

(Skolu absolvē 8 audzēkľi – 2 no Vērgales, 6  no 

Pāvilostas) 

24. maijā plkst. 14:00 Mūzikas skolas koncerts 

Vērgales kultūras namā 

                                                               

 
 

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi 

 festivālā "Vēju ritmi" 
 

Piektdien, 15. aprīlī, Liepājas Em. Melngaiļa koncertzālē notika Liepājas 
reģiona bērnu un jauniešu pūtēju orķestru un ansambļu festivāls "Vēju ritmi".  

Tajā piedalījās ap 110 dalībnieku no  Aizputes, Nīcas, Skrundas, Kuldīgas, 
Pāvilostas,Saldus, Liepājas un Kalētu mūzikas skolām. Festivāla koncertā ansambļu 
priekšnesumā skanēja  klasiskā mūzika un mūsdienu populārā mūzika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pēc ansambļu priekšnesumiem diriģents un Saldus  mūzikas skolas direktors Artūrs 
Maculēvičs apvienoja visus festivāla  dalībniekus koporķestrā, kura izpildījumā izskanēja 
Maikla Dţeksona  pasaules hīts "Heal the World". Festivāls noslēdzās ar īpašu Nacionālo 
Bruľoto Spēku  bigbenda  priekšnesumu. 

Ar lielu interesi pedagogs Gints ZABARVKIS gatavoja festivālam pūšaminstrumentu 
trio - Sindiju Moţēnovu, Mārci Freidenfeldu un Danielu  Delijevu. Pūšaminstrumentu klasi  
var raksturot kā skaļāko Mūzikas  skolā. Par to liecina pūšaminstrumentu skanējums, kā 
arī fakts -  pūšaminstrumentus galvenokārt  mācās zēni. Bet pirms 4 gadiem arī Sindija 
izvēlējās mācīties  trompetes  spēli.  Savkārt pilnskanīgā un dziedošā instrumenta eifonija 
spēli otro  gadu apgūst Daniels. Pateicoties  G. Zabarovska ieguldītam darbam un  
vecāku nemitīgam atbalstam, daudzus gadus Mārcis konkursos ieguva  godalgotas 
vietas. Vēlam veiksmi arī turpmāk! 

 

Pāvilsotas Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE 
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Pāvilsotas Mūzikas skolas audzēkľi koncerta laikā.                                        Foto: I. Šnore 

Klavierspēles konkurss 

 

Šā gada 19. aprīlī, 3. klavierspēles klases 
audzēkne Aivita DIMA un skolotāja Jeļena 
DOROĽINA, piedalījās Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu 2. - 4. klašu audzēkľu 
konkursā Dobeles mūzikas skolā.  

Konkursa mērķis - ieinteresēt  bērnus muzicēt 
ar prieku un pilnveidot klavierspēles prasmes. 
Konkursā piedalījās audzēkľi no Ventspils, 
Kuldīgas, Tukuma, Saldus, Baldones, Skrundas, 
Iecavas, Auces, Bauskas un citām mūzikas 
skolām - konkurence bija liela.  Kaut arī jaunie 
mākslinieki augumā bija mazi, taču skanējums 
bija diţens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arī  Aivitas izpildījums bija drošs un 

pārliecinošs – trūka tikai pieredzes un iemaľas, 
piedaloties šādos konkursos.   Klavierspēlē  ir 
nepieciešams liels gribasspēks, un cerēsim, ka 
Aivitai tas neapsīks! 

Paldies, klavierspēles pedagoģei Jeļenai 
DOROĽINAI, audzēknei Aivitai DIMAI un viľas 
vecākiem par  ieguldīto darbu  un atbalstu 
konkursa programmas sagatavošanā!  

Tie bija brīnišķīgi svētki  audzēkľiem, 
pedagogiem un atbalstītājiem! 

 
Pāvilsotas Mūzikas skolas direktore 

 INGA ŠNORE 
 
 

Klavierspēles skolotāja Jeļena Doroľina ar audzēkni 

Aivitu Dimu.                                                  Foto: I. Šnore 

 

VIJOĻSPĒLES KONKURSS 

            Kā  jau  katru  pavasari  mūzikas  
skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkľi 
gatavojās  VI  stīgu  instrumentu nodaļu  
audzēkľu  konkursam „Sol–Re–La–Mi’’. 
Šogad tas notika 6.aprīlī Saldū. Pavisam 
piedalījās  35  audzēkľi no Liepājas  Em.  
Melngaiļa Mūzikas vidusskolas, Ventspils, 
Aizputes,  Saldus,  Skrundas,  E. Vīgnera  
Kuldīgas, Nīgrandes un Pāvilostas Mūzi- 
kas skolām. 
          Pāvilostas Mūzikas skolu jau trešo  
gadu   pēc  kārtas  pārstāvēja  3.  klases  
audzēkne  Aivija Dima, kura 2. - 3. klašu  
grupā parādīja augstu un atraktīvu snie- 
gumu,  iegūstot III pakāpes diplomu. Šādus rezultātus mums palīdzēja sasniegt arī 
koncertmeistare Ingūna Venena, kura kopā ar Aiviju izpildīja divus daţāda rakstura 
skaľdarbus. 
      Ţūrijas sastāvā šogad bija pārstāvji no piecām mūzikas skolām – Liepājas , Ventspils, 
Kuldīgas, Saldus un Nīgrandes. 
     Atbalstīt mūs šogad līdzi devās izpilddirektore izglītības jomā -  Silvija Leja un Aivijas 
mamma. Paldies viľām arī par atbalstu uztraukuma brīţos pirms konkursa. 
    Ceram nākamgad nepagurt un jau VII Kurzemes reģiona stīgu instrumentu nodaļu 
audzēkľu konkursā arī iegūt kādu no trīs pakāpju diplomiem.    

    Vijoles skolotāja DACE BĒRZNIECE 

 

Pēc vijoļspēles konkursa. Pirmā no kreisās novada 
metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, 
koncertmeistare Inguna Venena, 3. vijoļspēles klases 
audzēkne Aivija Dima un vijoļspēles skolotāja Dace 
Bērzniece.                          Foto: S. Leja                                                        
Foto:S.Leja. 
 

 



 

Vidusskolas īsziņas 

 Vadoties no citu skolu pozitīvās pieredzes, arī Pāvilostas vidusskolā 

aprīlī tika organizēti tā sauktie „izmēģinājuma eksāmeni ” 9. un 

12.klašu skolēniem. Skolēni ar šādu praksi ir apmierināti -  iegūtā 

pieredze lieti noderēs un iedrošinās skolēnus, kārtojot īstos gala 

pārbaudījumus.  

 Skolu apmeklējušas uzraudzības institūcijas. Veselības 

inspekcija devusi norādījumus veikt  zēnu tualetes pārbūvi un salabot 

sporta zāles kāpnes. Pārtikas veterinārais dienests nav bijis 

apmierināts ar virtuves bloka sliktajiem logiem un grīdas flīzēm 

noliktavā, kas neturas mitruma dēļ. 

 Skolēni piedalījās konkursā „Cīľas Latvijā un par Latviju pirms 

septiľdesmit gadiem.” Rezultāti ir iepriecinoši – pirmās pakāpes 

diplomus saľēmušas Laine Šildere(11.kl.) un Ilze Ieva Vilne(10.kl.). 

Viľu skolotāja Ārija Paipa ieguva  ceļazīmi uz Briseli.  

 12.klases skolēni aprīlī sarīkojuši talku – sakopuši  Zaļkalna 

meţa stūri un izlikuši meţā skolēnu gatavotos putnu būrīšus. Maijā 

viľi gatavojas stādīt meţu. 

 29.aprīlī skolā akcijas „Droša vasara - Tava vasara” ietvaros 

viesojās  CSDD pārstāvji, Bebrs Bruno un stāstīja skolēniem par 

drošības ievērošanu vasarā. 

 3.maijā skolas basketbolisti un volejbolisti sporta skolotāja Zinta 

Vīguļa vadībā piedalījās draudzības spēlēs Alsungas vidusskolā un 

guva atzīstamus rezultātus – volejbolā zēniem – 1.vieta, meitenēm 

– 1.vieta, basketbolā meitenēm – 2.vieta, zēniem – 1.vieta. Kopā 
ar skolēniem pieredzes braucienā devās skolas direktore Aina 

Ansone, vairākas skolotājas un 5 skolas padomes vecāki. 

Iepazināmies ar Alsungas skolas padomes darbu, apskatījām skolu, 

mūzikas skolu, muzeju un pili ar tās 13. gadsimtā izbūvētajiem 

pagrabiem. Secinājums no brauciena ir tāds, ka gan Alsungas 

vecāki, gan  vidusskolēni aktīvāk līdzdarbojas pasākumu 

organizēšanā. 

 10.maijā Pāvilostā jau piekto reizi notiks Dzintarkrasta kausa izcīľa 

jaunsargiem.  Tajā varētu piedalīties ap 50 komandām.  

 17.maijā olimpiāţu, konkursu uzvarētāju pieľemšana Pāvilostas 

novada domē. 

 20.maijā  Pēdējais zvans 9. un 12.klasēm. 

 23.maijā sākas eksāmeni 9. un 12.klašu skolēniem.  

 26.maijā plkst. 10.00 skolā viesosies Valsts robeţsardzes Ventspils 

pārvaldes darbinieki ar dienesta suľu paraugdemonstrējumiem. 

Varēs apskatīt arī kaujas ieročus.  

 30.maijā sporta pasākums „Lielais pavasara skrējiens”. 

 31.maijā Pēdējā skolas diena un  „Cerības balvas” pasniegšana 

skolēniem ar izcilām un labām sekmēm mācībās. 

 Izlaidums  9.klasei  - 11.jūnijā plkst.13:00, 12.klasei  - 18.jūnijā 

plkst. 17:00. 

 

ULMALES BIBLIOTĒKĀ 
 

Aprīlī Ulmales bibliotēkā varēja skatīt Vikas Kazbuķes veidoto  
darbu izstādi ar glezniľām, kas darinātas kvīlinga tehnikā. 16.aprīlī  
visi  interesenti varēja vērot, kā arī paši pamēģināt veidot smalkos 
ziedus no papīra. Jāsaka, ka nepieciešams milzīgs laiks un 
pacietība, šos darbiľus veidojot.  Sirsnīgs paldies Vikai par veltīto 
laiku mums – kuplajam interesentu pulciľam  un vērtīgo pieredzi, ko 
ieguvām!  

 
Vadītāja LITA ŠILDERE 
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    Pāvilostas    vidusskolas 
      9.   klases   skolniece 

MONTA KURZEMNIECE  
         saľēmusi atzinību  
    starptautiskajā bērnu  
     zīmējumu konkursā  
   "Look and Learn Art"  
   Lielbritānijā ar darbu  
      "Ancient Greece"  
          (Antīkā Grieķija).  
    Skatīt attēlā. 
 
 
 
 
 
 

Es zīmēju sava novada tagadni un 

nākotni 
 

28.aprīlī Pāvilostā kopā pulcējās lieli un mazi zīmētāji no trim skolām. 
Norisinājās Pāvilostas novada atklātā vizuālās mākslas olimpiāde, kurā 
pieteikti bija 34 skolēni no Vērgales pamatskolas, Pāvilostas un Alsungas  
vidusskolām, skolotāju - Intas Priedoliľas, Agritas Valkašas, Ineses 
Tauberes, Vijas Jegoruškinas, Ivetas Arājas, Guntas Limbergas, Velgas 
Svelpes, Lailas Puķītes un Andra Paipas audzēkľi. Katrs no skolēniem 
veda līdzi vienu mājas darbu, kuru tēma visiem bija vienāda - „Mana 
novada lepnums un gods”, tikai formāts atšķīrās. Katram vecuma 
posmam savs izmērs, mazākiem -  mazāks, lielākiem – lielāks. Olimpiādē 
arī tēmu grūtības pakāpes bija noteiktas atbilstoši skolēnu vecuma 
īpatnībām. 1.-2.klase zīmēja „Atpūta pie jūras”, 3.-4.klase – „Nākotnes 
bērni nākotnes rotaļu laukumā”, 5.-7.klase – „Nākotnes bērni nākotnes 
skolā””, 8.-9.klase – „Jauni tūrisma objekti mana dzimtā novada nākotnei”, 
savukārt vidusskolēni – tematisku, futūristisku industriālo ainavu ar 3-9 
stafāţiem (stafāţs – otršķirīgs cilvēka vai dzīvnieka attēlojums mākslas 
darbā)  „Nākotnes ekopilsētas iela”. Kā noprotams, visu tēmu kopējā 
virzība balstījās uz sava novada attīstības ieskicējumu nākotnē. 
Skolēniem tika piedāvāts padomāt, kādu viľi vēlētos redzēt savu dzimto 
pusi ne tik tālā un, iespējams, arī tālākā nākotnē. Darbu vērtēšanā 
piedalījās – Inita Zingnika, Daiga Jēkabsone un Andris Paipa. Skolēnu 
darbiľus ţūrijas komisija vērtēja atbilstoši trim kritērijiem – kompozīcija, 
tehnika un atbilstība uzdotajai tēmai. Par katru no šiem pamatkritērijiem 
pedagogi, ţūrijas komisijas locekļi, lika savu vērtējumu robeţās 1 - 5 
punkti, ko vēlāk protokolā sasummēja, tādējādi noskaidrojot olimpiādes 
uzvarētājus. 1.pakāpes diplomus saľēma – Paula Pelnēna un Anna Rita 
Kurme (Vērgales pamatskola), Alise Punclava (Alsungas vidusskola), 
Laura Gertsone, Monta Kurzemniece, Anna Afanasjeva un Laine Šildere 
(Pāvilostas vidusskola), 2.pakāpes diplomus – Marta Zamarīte, Aivita 
Dima, Renāte Citskovska (Pāvilostas vidusskola), Marta Kalēja, Annija 
Vainovska (Vērgales pamatskola), Annija Macpane (Alsungas 
vidusskola), 3.pakāpes diplomus – Nadīna Priedoliľa, Sendija Pētersone, 
Adrija Liepiľa un Santa Zauere (Alsungas vidusskola). Pārējie skolēni, 
kuru darbi netika godalgoti, saľem olimpiādes dalībnieka sertifikātus ar 
olimpiādē tapušo darbu attēliem. 

No olimpiādē tapušajiem un mājas darbiem pavisam drīz iecerēts 
izveidot ceļojošo skolēnu darbu izstādi „Es zīmēju sava novada tagadni 
un nākotni”, ko mūsu pilsētas iedzīvotāji jau maija beigās varēs skatīt 
Pāvilostas kultūras namā. Vēlāk šie darbiľi ceļos uz Alsungu un uz 
Vērgali. Ceru, ka nākotnē šis pasākums varētu kļūt par sava veida 
tradīciju jaunajiem, skolas vecuma, māksliniekiem, kam patīk sevi izteikt 
krāsās un tēlos. Par tradīciju, kas ar māksliniecisku sevis apliecināšanu 
vienotu ne tikai mūsu novadu, bet ļautu mums savā radošajā priekā 
dalīties arī ar citiem novadiem. 

 
Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas, tehniskās grafikas,  

kulturoloģijas un mājturības zēniem skolotājs ANDRIS PAIPA 
 
 
 

 



 
 

28. aprīlī, Pāvilostas novadpētniecības muzejā, atklāja 
jaunu muzeja krājuma izstādi „Skolotāja – novadpētniece”, 
kas veltīta Oridai Gribergai (1931. – 1994.) Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja izveidotājai.  

Kopā ar saviem audzēkľiem, domu biedriem daudzu gadu 
garumā tika vākti eksponāti, organizētas ekspedīcijas pa Saku, 
Ulmali, Grīľiem, Pāvilostu. Pētīta saimnieciskā darbība un 
garīgā kultūra, tradīcijas, vēsture. Savākti ap 5000 tūkstošu 
eksponātu. Vienas vienīgas izstādes ir par maz, lai parādītu 
visu to bagātību, kas veikts viľas darbīgajā mūţā. 

Izstādes skatāma līdz 30.06.2011. 
 

Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA 
 

PADARĪTAIS KĀ MŪŽĪGA 

PIEMIŅA 
 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar tajā 
uzkrātajām vērtībām ir skolotājas, novadpētnieces Oridas 
Grinbergas  darbīgā mūţa vainagojums. Tas vairākkārt tika 
akcentēts un atmiľu stāstījumos pieminēts viľas  
80.dzimšanas dienas atceres pasākumā 28. aprīlī.  Bijušie 
darba kolēģi, tuvinieki un draugi, skolēni  pulcējās Pāvilostas 
kapsētā pie O.Grinbergas  atdusas vietas, noliekot ziedus un 
pieminot viľu kā labsirdīgu un sirsnīgu cilvēku.  Pēc tam viľas 
roku veidotajā  Pāvilostas novadpētniecības muzejā  klātesošie 
apskatīja muzeja darbinieku sagatavoto piemiľas izstādi, 
šķetināja atmiľu pavedienus par Oridu kā nenogurstošu 
novada vēstures izzinātāju, izdomas bagātu skolotāju, vienmēr 
darbos aizľemtu mammu dēlam Egilam  un meitai Intai, 
vienmēr smaidošu, gaišu  un pret visiem labvēlīgu cilvēku, kas, 
ja vajadzēja, prata nostāties pretī dzīves nejēdzībām. Viľa ļoti 
mīlēja savu zemi un tās vēsturi. To nevarēja nepamanīt. Tieši 
viľa bija tā, kas mūs – savus skolēnus - iepazīstināja ar 
Pāvilostas cilvēkiem, iestādēm, ielām, mājām un novada 
vēsturi kopumā. Tieši viľa bija tā, kas mums stāstīja par 
pelēkajām kāpām, rosināja saskatīt  to skaistumu un mudināja 
ar tām lepoties. Esmu pārliecināta, ka šodien viľa būtu 
gandarīta par savu skolēnu paveikto pelēko kāpu aizsardzībā. 
Bet viľas vairs nav, ir tikai līdzcilvēku atmiľu gaišie zibšľi. Daļu 
no viľas nenogurstošās enerģijas  un sievišķā spēka  tālāk 
dzīvē nes viľas meita un mazmeitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meita Inta muzejam dāvināja lielu daļu no mammas 
neskaitāmajiem apbalvojumiem par labu un pašaizliedzīgu 
darbu, fotogrāfijas, kas nu papildinās muzeja krājumu. Ar to 
palīdzību varēs pilnīgāk raksturot Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja veidotājas un pirmās vadītājas O.Grinbergas 
personību. 

 

   Bijusī skolniece un darba kolēģe MARITA HORNA 
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     Atmiľās par mammu dalās meita Inta Vīgante.    Foto: I. Kurčanova 

JAUNA ALTĀRGLEZNA 
 

   Svētdien, 1.maijā, Pāvilostas 
Svētā  Pētera un Pāvila ev. luteris- 
kajā   Dievnamā  viesojās Latvijas  
ev. lut. draudţu  arhibīskaps Jānis 
Vanags, lai  iesvētītu baznīcas jau- 
No altārgleznu.   

Tās  autore ir  Juta Petroviča no 
 Liepājas Sv.  Annas draudzes, kura 
ar lielu  bijību  un pazemību saľēma  
arhibīskapa  svētību savam turpmāk- 
kajam radošajam kalpošanas darbam. 

Dievkalpojumu  vadīja draudzes  
mācītājs Jānis Bitāns  un arhibīskaps  
J. Vanags.  
      Piedalījās   Sakas - Lejas ev. lut.  
draudzes mācītājs  Ojārs  Freimanis 
 un palīgmācītājs Andris Brikše. 

  Ţēl, ka  tik  nozīmīgā  notikumā,  
kas nenotiek  pārāk  bieţi,  piedalījās 
tik   maz   vietējo  iedzīvotāju.   Liela 
daļa  no   dievkalpojuma  apmeklētā- 
jiem bija  braukuši  tālu    ceļu  –  no  
Liepājas, Dundagas un pat Ādaţiem.  

Taču   prieks  par  to, ka tuvāko draudţu pārstāvji  nozīmīgos  notikumos  ir 
atsaucīgi un ierodas uz dievkalpojumiem.  Tā arī šoreiz  Pāvilostas  luterāľu  
draudzi  ar altārgleznas iesvētīšanu sveica Pāvilostas katoļu draudze un Sakas 
- lejas luterāľu draudze. Dievkalpojumu apmeklēja arī Pāvilostas baptistu 
draudzes mācītājs Denis Doroľins. 

19. gs. altāra gleznai – M. Pets „Kristus Pilāta priekšā”, kas agrāk rotāja 
altāri, nepieciešama restaurācija, jo „laika zobs” to stipri bojājis. Draudzes 
vecākā Argita Ozoliľa gan cer, ka reiz atradīsies līdzekļi, lai to restaurētu, tāpat 
kā ar Dieva palīdzību un ticības spēku izdevies paveikt sākumā šķietami 
neiespējamos baznīcas remontdarbus. 

MARITA HORNA 

 

 

Latvijas ev. lut. draudţu arhibīskaps 
Jānis Vanags (pirmais no kreisās)  un 
draudzes mācītājs Jānis  Bitāns  iesvēta 
Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila ev. lut. 
baznīcas jauno altārgleznu.                                
Foto: M Horna 

 

KAS TAS IR – VIENREIZĪGAIS  BRAUCIENS 

”MĒS ESAM PĀVILOSTNIEKI”? 
 

Ideja par šādu braucienu dzima jau pagājušā gada rudenī, kad biedrības 
„Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja  Marita Horna aicināja uz 
sadarbību  biedrības – „No idejas līdz attīstībai” un „Bērnība azotē”. Biedrība 
„No idejas līdz attīstībai”, ko vada Inta Vīgante realizē projektu jauniešiem, 
kuriem interesē veco motociklu restaurācija. Projekts tuvojas noslēgumam un 
9.klases skolēni, kuriem motocikli jau ir braukšanas kārtībā, vēlētos tos parādīt 
arī citiem. Sanita Krēsliľa, kura pārstāv biedrību „Bērnība azotē” un I.Vīgante 
piekrita priekšlikumam aicināt iedzīvotājus svētkos vienoties kopīgam 
braucienam. 

SVĒTKI vispiepildītākie ir tad, kad paši tajos piedalāmies. Ne tikai vērojam 
no malas. Pāvilosta jau izsenis lepojas ar to, ka ir velosipēdistu pilsēta. 
Velosipēds ir teju vai katram otrajam iedzīvotājam. Tas ir dabai pats 
nekaitīgākais pārvietošanās līdzeklis. Pāvilosta ir pazīstama kā zaļa un videi 
draudzīga pilsēta. Tāpēc aicinām visus iedzīvotājus svētku dienā piedalīties 
kopīgā velo – moto braucienā īpaši piedomājot pie vizuālā tēla. Vislielāko godu 
atdosim mūsu mazākajiem un viľu vecākiem – brauciena priekšgalā uzaicinām 
startēt bērnu ratiľus īpašā, pašu izdomātā noformējumā. Viľiem starts tiks dots 
plkst. 13.00 Dzintaru ielā iepretī 100-gades akmenim, tad  no stadiona, kur 
notiks sporta spēles, braucienam pievienosies pirmsskolas un skolas vecuma 
bērni ar vecākiem, domes un citu iestāţu darbinieki, viesi,  seniori, pašdarbnieki 
un visbeidzot daţādu paaudţu motobraucēji.  

Brauciena dalībniekus vērtēs īpaša ţūrija. Lūgums būt izdomas bagātiem, 
jo vērtēti tiks krāsainākie, atraktīvākie, pārsteidzošākie, nopietnākie, 
vēsturiskākie, smaidīgākie, jautrākie, Pāvilostai raksturīgākie, skaļākie, 
emocionālākie utt. braucēji!  

BRAUCIENA NOSLĒGUMĀ NOTIKS PAŠDARBNIEKU KONCERTS. 
KONCERTA LAIKĀ BRAUCIENA DALĪBNIEKU APBALVOŠANA!  
 

ORGANIZATORI 
 

 



 

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

 

DZĪVES BRĪŽOS 
Kāpēc domāt par laika sudrabu, 

Ja visapkārt vēl saulgriežu zelts? 

Lai par puķes elpu vieglāki 

Ir tie gadi, ko, tālāk dodoties, 

Atkal vajadzēs plecā tev celt! 

                            /K. Apškrūma/ 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos Sakas 
pagasta un Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus-  
Veltu  Podkalni – 87  Edgaru Pīlēnu – 81 
Nadeţdu Vītolu – 86                              Jaľinu Penci - 70 
Ēriku Lindi – 86   Ilmaru Vinkleru - 65 
Dzidru Jansoni – 85  Imantu Olštreinu - 65 
Mariju Miezīti – 85                  Ļusju Gudkovu - 60 
Lidiju Kreicbergu – 85  Hermani Arāju - 60 
Ludmilu Misjuginu – 84  Miervaldi Cābeli – 60 
Birutu Puriľu – 83  
 

Sarmīti Darkevicu, Jāni Vīgantu, Raivo Melbergu, Alvi Deviľu, 
Denisu Doroľinu, Lāsmu Mertenu, Kristīni Broku, Sandru Bikovu,  
Kristīni Mūrnieci, Kaiju Zīveri, Kristapu Zavecki! 
Pilngadniekus  - Ivitu Goguadzi, Laini Šilderi, Matīsu Gruntmani, 
Kristapu Muiţnieku! 
 

  

 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos 
Vērgales pagasta iedzīvotājus –  
Silviju Dārznieci -87 
Mirdzu Dirnēnu - 84 
Ţani Melvagu - 81 
Emīlu Lieģi - 80 
Astru Mizēnu – 70 
 

Aleksandru Ezermali, Ivetu Vanagu, Inesi Vaiči, Edvīnu Šēnu, 
Maiju Šmiti, Kristapu Kabiľecki, Krišu Lapiľu! 
Pilngadnieku – Artūru Druskinu! 
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Zināšanai 

Juriste Argita Jaunsleine iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas 
sniegs 23. maijā plkst.10:00 Pāvilostas novada pašvaldībā, bet Vērgales 
pagasta pārvaldē uz iepriekšēju pierakstu. 
 

No 1. maija līdz 30. septembrim darbojas tenisa korts. Lai noskaidrotu 
maksu un rezervētu spēles laiku, lūgums zvanīt pa tel. 29230995. Brīvdienas – 
pirmdiena, otrdiena. 
 

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems 23.maijā. 
Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 
 

14. maijā  notiks seminārs „Zaļš un vesels” (Iepazīsim ēdamos savvaļas 
augus un gatavosim  no tiem  veselīgus ēdienus.) no cikla Dabas veltes – 
augu iepazīšana un lietošana uzturā, veselībai, skaistumam, tradīcijām un 
rotaļām. Pieteikšanās pa telefonu 29488247 Vaira Kārkliľa 
 

Kurpnieki – apavu labotāji no Kuldīgas piedāvā savus pakalpojumus. 
Iedzīvotājiem, kuriem ir interese, lūgums zvanīt un pieteikties Pāvilostas 
bibliotēkā pa tālruni 63484566. 
 

Hipotēku banka - palīgs uzľēmuma veidošanai un izaugsmei 
Hipotēku banka šobrīd ir vienīgā valstij pilnībā piederošā banka. Daţādām 
uzľēmēju vajadzībām Hipotēku banka piedāvā septiľas kreditēšanas valsts 
atbalsta mērķprogrammas. Banka finansē gan jau strādājošus uzľēmumus, 
gan biznesa uzsācējus, gan arī lauksaimniekus. Par visu vairāk lasiet 
Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv/aktuāli Pāvilostas novadā.   

Līdzjūtība 

Tā gaisma, ko izstaro svece, tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 
Izplēn, pazūd un gaist… bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, un siltums, ko izstaro 
sirds, 
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.  (V.Egle)  
                                           

Pāvilostas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību Alfrēdam MAGONEM brāli 
 Zigurdu MAGONI mūţības ceļā pavadot.  

Sveicam 

Pēc baltas ziemas 
Baltiem ziediem pavasaris nāk… 
Kāds pirmo reizi 
Basām kājām baltā ābeļdārzā nāk… 
No baltām Debesīm kāds te,  
Uz Zemes, savu pirmo pavasari dzīvot nāk. 
                                                  /Livars Jankovskis/ 
 

Mīļi sveicam laimīgos vecākus Gunu un Ģirtu ar dēliľa GREGORA 
piedzimšanu!                                                     Pāvilostas amatierteātra kolēģi 

Pateicība  

Pierimst soļi, klusē doma, neskan mīļā tēva balss, 
Tikai klusa sāpe sirdī ilgi vēl pēc tevis sauks. 
 

Mīļš paldies visiem, kuri bijāt kopā ar mums, pavadot mūsu mīļo Nikolaju 
Kononovu pēdējā gaitā. Paldies par ziediem un mierinājuma vārdiem. Paldies 
krodziľa „Āķagals” īpašniecei Janetai Kristapsonei un saimniecēm par bēru 
mielastu un īpašs paldies Eināram Vārsbergam par laipno apkalpošanu.                                                            
                                                                                                  Dēls un vedekla 
                                                                                              

Mīļš paldies visiem, kas man palīdzēja Lieldienu pasākuma rīkošanā un 
atbalstīja Lielās talkas organizēšanā Saraiķos! 
Īpašs paldies Rudušu ģimenei par viesmīlību un materiālo atbalstu Lieldienu 
pasākumā , par garšīgo skābeľu zupu 29.aprīļa talkā, Sintijai par gardo 
Lieldienu pantāgu, Velgai un bērnu dramatiskajam kolektīvam par lielisko 
izrādi. 
Paldies, Ziemassvētku vecītim, kurš, neskatoties uz ievērojamo vecumu ,arī 
piedalījās Lielajā talkā un iedvesmoja mūs lielajiem darbiem! 
Paldies, visiem, lieliem un maziem, veciem un jauniem, kas piedalās gan 
svētkos, gan kopīgā darbā! 

Visiem kopā mums izdodas radīt svētku sajūtu! 
Saraiķu bibliotēkas vadītāja INGUNA KOPŠTĀLE  

 

 

SVEICAM 
 

Gunu un Ģirtu VAGOTIĽUS - VAGUĻUS  

     ar dēla GREGORA piedzimšanu! 
 

Leldi un Jāni ŠTAKOĽUS 
     ar meitas GABRIELAS piedzimšanu! 
 

 

SVEICAM  
Lindu GRŢIBOVSKU un  Artūru KANGĪZERU 

                         kāzu dienā! 

 

MŪŽĪBĀ                            

 

Pāvilostā un Sakas pag. 
 

NIKOLAJS KONONOVS 
(22.04.1927.- 19.04.2011.) 
 

MATILDE MAGDĀNE 
(24.09.1936.- 27.04.2011.) 
 

LĪNA LŪCIJA GRUNDMANE  
(27.11.1922.- 02.05.2011.)  

 
 

 

 
  

 

Staľislavu Nikovsku - 70 
Agru Indriksoni - 70 
Ilmāru Gūtmani - 60 
Egonu Almani - 60 
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