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Klusumā ir 

spēks 

Ir lietas, ko nevaram ietekmēt. 
Viena no tām ir laika ritējums. Un 
liekas, ka tas steidzas arvien straujāk  

un straujāk. Vai varbūt  darāmā palicis vairāk? Un viss 
liekas tik nozīmīgs, ka aizmirstam paši sevi.  Kāds 
augstāks spēks ir centies sakārtot mūsu dzīves, vairākus 
periodus gadā cilvēkiem liekot apstāties, pieklust un 
sakārtot savu iekšējo pasauli. 

Pašlaik ir tieši tāds brīdis. Advents. Klusais, 
mierīgais pārdomu laiks. Bet klusumu un mieru šajā 
laikā reti kurš piedzīvo. Klusumu - tā mums liekas - 
nevaram atļauties.  

Bet klusums ir stiprinājums dvēselei, Dieva 
dāvana. Klusums ir brīnišķīga vieta, kur notiek lieliskas 
lietas…. Klusumā mēs  nonākam saskarē ar savu iekšējo 
balsi, intuīciju, dziļākajām izjūtām, sapņiem un 
vēlmēm… Klusumā atrodam atbildes uz jautājumiem, 
kas mūs uztrauc, un risinājumus problēmām, kas šķiet 
neatrisināmas. 

Daudzi cilvēki jūtas ērti tikai tad, ja ap viņiem 
valda nemitīga kņada, troksnis, risinās sarunas, skan 
mūzika. Kad šādi cilvēki nestrādā, viņi runā pa telefonu, 
kaļ plānus, skatās televīziju, iet ciemos, kaut ko dara. 
Viņi allaž ir nodarbināti un aizmirsuši, cik svarīgi ir 
uzturēt harmonisku līdzsvaru starp aktivitāti un atpūtu.  

Ja cilvēks visu laiku kaut ko nedara, citi domā, 
ka ar viņu viss nav kārtībā. Bet tieši otrādi – cilvēks 
velta laiku sev, lai atjaunotos un gūtu dievišķo enerģiju 
klusumā. 

Klusums vienmēr iestājas pirms jaunrades. Tad 
atnāk visas labās domas un lietas, lai augtu un gūtu 
apveidus mūsu apziņā, rodas idejas un, realizētas dzīvē, 
tās kļūst par mūsu sasniegumiem. 

Pavadīsim šo īso laika sprīdi līdz 
Ziemassvētkiem klusumā un mierā, domājot labas 
domas par labiem darbiem, ko varēsim veikt jau 
nākamajā gadā. 

Un neuztrauksimies par to, būs vai nebūs 
sniegs Ziemassvētkos. Svētku būtība jau nav sniega 
baltumā, bet gan baltu domu un baltu darbu  baltumā. 

Priecīgus, klusus Ziemassvētkus!  
MARITA HORNA 

 

Drīz sagaidīsim gada klusākos un gaišākos 
svētkus - Ziemassvētkus. Svētku sagaidīšana 
katram no mums ir īpašs laiks. Šajā laikā mēs 
pārdomājam ko esam paveikuši, un plānojam 
nākamos darbus. Tādēļ saku sirsnīgu paldies visiem 
tiem, kas aktīvi piedalījušies mūsu- Pāvilostas 
novada attīstībā. 
 Novada iedzīvotājiem vēlu, lai šajos svētkos 
un visu turpmāko gadu katrā mājā ienāktu siltums 
un valdītu labestība! Lai skuju smarža ienestu 
svētību, bet degošo sveču liesmiņas - gaismu katrā 
mājā! Ziemassvētkos starp savējiem būt un gaišas 
domas domāt! Jaunais 2012. gads, lai sirdī iemet 
baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku! 
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, 
lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne! 

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā 
Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
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IZDEVUMĀ LASIET: 
 Nolikums par stipendijām 9.-12.kl. 

skolēniem Pāvilostas novadā – 4.lpp. 

 

 Šogad Pāvilostas Mūzikas skolai 20 – 9.lpp. 

 

 Ziemassvētku dievkalpojumi – 15.lpp. 
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 Domes ziņas 

24.novembrī notika Pāvilostas novada domes sēde Nr.15. Tajā 
darba dēļ nepiedalījās deputāts U.Kurzemnieks. Dienas kārtībā 30 
jautājumi. 
1. Nolēma no š.g. 1.decembra palielināt darba slodzi un samaksu bērnu 
dienas centra „Krams” apkopējai - sētniecei. 
2.  Piešķīra Pāvilostas novada tūrisma informācijas centram finansējumu 
Ls 259,06 apmērā, kas nepieciešami prezentācijas materiālu 
izgatavošanai. Finansējums tiek ľemts no pašvaldības budţeta 
līdzekļiem vairāku mērķu attīstības projektiem. 
Apstiprināja Pāvilostas novada 2012.gada kalendāra izcenojumu, kas ir 
Ls 3. 
3. Samazināja nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem 
politiski represētai personai par zemi un individuālo dzīvojamo māju 
apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šīs personas īpašumā vai valdījumā 
vismaz piecus gadus, jo nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. 
4. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus fiziskai personai, 
kurai piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, par īpašumā esošu 
zemi zem individuālās dzīvojamajās mājas uz statusa piešķiršanas 
periodu no 01.09.2011. līdz 31.08.2012.  50% apmērā. 
5. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma īpašnieces nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, 
parāds uz 31.10.2011.  – Ls 10,42. 
6. Saskaľoja Pāvilostas Mūzikas skolas darba kārtības noteikumus. 
7. Apstiprināja Pāvilostas novada domes nolikumu par stipendijām 9.-
12.klašu skolēniem Pāvilostas novadā. Pāvilostas vidusskolas un 
Vērgales pamatskolas 2012.gada budţeta projektā iekļaut finansējumu 
stipendiju izmaksām. 
8. Nolēma slēgt finansēšanas līgumu ar Kurzemes plānošanas reģiona 
administrāciju, lai nodrošinātu profesionālās mākslas pieejamību 
Kurzemes reģionā, un  piešķīra finansējumu Ls 210,00 apmērā transporta 
izdevumu segšanai par Pāvilostas novada skolēnu braucienu uz Latvijas 
Nacionālās operas izrādi „Putnu opera” Rīgā 2012.gada 07.janvārī. 
Finansējumu ieplānot 2012.gada budţeta projektā. 
9. Apstiprināja darba grupu  vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāla 
„Soļi smiltīs” organizēšanai 2012.gada 28.jūlijā šādā sastāvā: Uldis 
Kristapsons – Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs; Silva Vārsberga 
– Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja; Inguna Blaubārde – 
Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede; Silvija Leja – 
Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā; 
Marita Horna – Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra vadītāja; 
Daiga Cābele – Pāvilostas pilsētas kultūras nama deju kolektīvu vadītāja; 
Kristīne Jaunbrūna – vidējās paaudzes deju kolektīva „Vērgalīte” vadītāja; 
Gunita Vērniece – Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine; 
Aivars Alnis – Pāvilostas novada pašvaldības darbu rīkotājs; Aleksandrs 
Grafovs – Pāvilostas novada pašvaldības policists; Mairita Tumpele – 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītāja; Zigmunds Vilnis – 
Pāvilostas mākslas skolas direktors; Inita Zingnika – Pāvilostas mākslas 
skolas skolotāja; Ruta Ozola – Pāvilostas mākslas skolas skolotāja; Arnis 
Gruntmanis – elektriķis; Vaira Kārkliľa – floristikas speciāliste. 
10. Biedrība “Latvijas spēka atlētu federācija” bija vērsusies domē ar 
rakstisku priekšlikumu par  sacensību rīkošanu Pāvilostā. Deputāti 
nolēma Latvijas čempionāta spēkavīriem posma organizēšanas 
vajadzībām Pāvilostā 2012.gada 19.maijā Pāvilostas pilsētas svētku 
ietvaros, garantēt līdzfinansējumu Ls 1 700,00 apmērā (neieskaitot PVN). 
Finansējumu iekļaut Pāvilostas pilsētas kultūras nama 2012.gada 
budţeta projektā. 
11. Izskatot biedrības „Kultūrvēsturiskais vides centrs” priekšlikumu par 
komisijas izveidošanu,  nolēma izveidot Pāvilostas novada domes koku 
ciršanas komisiju trīs cilvēku sastāvā un  apstiprināja komisijas nolikumu. 
Par pārstāvjiem komisijā deleģēja - no Pāvilostas novada domes- 
deputātu Andri Zaļkalnu, no Pāvilostas novada pašvaldības- saimniecības 
pārzini Gunitu Vērnieci. Nolēma izsludināt pieteikšanos uz trešā pārstāvja 
vietu. Skat. 16.lpp. 
12. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2011. gada saistošos 
noteikumus Nr. 11 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2009.gada 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””.  
 

13. Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.12 „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Pāvilostas novadā” projektu. Saistošos noteikumus 
pēc to parakstīšanas triju dienu laikā nosūta Reģionālās attīstības  un pašvaldību 
lietu ministrijai. 
14. Atļāva uzsākt nekustamā īpašuma – Pāvilostas novada Vērgales  pagasta 
„Jaunbalgāļi” detālplānojuma izstrādi. Saskaľā ar spēkā esošo Vērgales pagasta 
teritorijas plānojumu paredzētā zemes vienību atļautā izmantošana zemes 
gabalam ir daļēji krasta kāpu teritorija un daļēji ir plānotā retinātās ģimenes māju 
dzīvojamās un rekreācijas  apbūves teritorija. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni 
Vitrupu. Detālplānojumu izstrādās SIA „Projekti un vadība”.  
15. Ar 24.11.2011. izbeidza zemes nomas tiesības uz zemesgabalu Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads 2,3 ha platībā.  
16. Atlika iesnieguma izskatīšanu par zemes gabala sadalīšanu līdz 30.12.2011., 
saglabājot likumā noteiktās tiesības noslēgt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar 
valsts akciju sabiedrību „ Latvijas Hipotēku un zemes banka”. 
17. Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes lietojumu 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 1,0 ha platībā. Zemes nomas maksu gadā 
noteica 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 
18. Noteica nekustamajam īpašumam Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
platībā 6,46 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta dzīvojamo māju 
apbūves zeme. NĪLM kods 0600. 
19. Vienai personai anulēja  deklarēto dzīvesvietu īpašumā Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā. 
20. Piešķīra  3 istabu  dzīvokli Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā un 
noteica, ka 10 darba dienu laikā no lēmuma saľemšanas brīţa ar SIA „Vērgales 
komunālā  saimniecība” jānoslēdz  īres  līgums  uz 5 gadiem. 
21. Piekrita nekustamā īpašuma, kas atrodas Vērgales pagastā, sadalīšanai  
divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā divas zemes vienības. Atdalītajām 
zemes vienībām piešķīra nosaukumus.  Atdalītajām  zemes vienībām 20,2 ha  
platībā  un 19,9 ha  platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. NĪLM kods 0201.  
22. Apstiprināja precizētos saistošos noteikumus Nr.5 „Saskaľošanas kārtība 
koku ciršanai ārpus meţa zemes Pāvilostas pilsētas teritorijā”. 
23. Atcēla Pāvilostas novada domes 2011.gada 26.maija sēdes Nr. 8 lēmumu 
21.§ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā Zaļkalna iela 1B, 
Pāvilosta”. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumiem Zaļkalna iela 1B 
un Zaļkalna iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu. 
24. Pamatojoties uz 2011.gada 16.novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 608 
„Par valsts nekustamā īpašuma „Matroţi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā”, izveidoja nekustamā 
īpašuma „Matroţi”, Sakas pagastā, pieľemšanas  komisiju šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs - Uldis Kristapsons - Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs; Inguna Blaubārde – Pāvilostas novada pašvaldības galvenā 
grāmatvede; Anna Brūkle – Pāvilostas novada pašvaldības zemes lietu 
speciāliste. 
25. Apstiprināt autobusam VW CRAFTER (Vērgalē) degvielas patēriľa 
normas:13 litri uz 100 km nobraukuma vasaras periodā;15 litri uz 100 km 
nobraukuma ziemas periodā. 
26. Piešķīra nosaukumu zemesgabalam Vērgales pagastā. 
27. Piešķīra nosaukumu zemesgabalam Sakas pagastā. 
28. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Pāvilostas novada 
pašvaldības 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Pāvilostas novada 
pašvaldības budţets 2011.gadam””. 
29. Pāvilostas novada dome konstatēja, ka 28.04.2011. ir piešķirti mencu 
nozvejas limiti, bet nav noslēgtas vienošanās par tiem. Nolēma atcelt Pāvilostas 
novada domes 2011.gada 28.aprīļa sēdes lēmuma apakšpunktus par mencu 
nozvejas kvotas piešķiršanu IK Jūras akmens- 500 kg un IK Līga G- 2000 kg 
apjomā. Piešķīra mencu nozvejas kvotas 2011.gadam: z/s Kaija”- 2000 kg; SIA 
„Lagūna L”- 500 kg.   
30. Dome uzklausīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja U. Kristapsona 
ziľojumu par pašvaldības administrācijas, iestāţu un struktūrvienību darbu. 

Nākamās komiteju sēdes plānotas 2011.gada 22.decembrī Pāvilostas 
novada pašvaldībā. 

Nākamā domes sēde plānota 2011.gada 29.decembrī Vērgales 
pagasta pārvaldē. 

Informāciju sagatavoja MARITA HORNA 
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Jautājumi no  

 iedzīvotājiem 

1.Kā tiks aprēķināti nodokļi par nekustamo īpašumu 
nākamajam gadam Pāvilostas pilsētā? Vai nebūtu iespējams rīkot 
sanāksmi iedzīvotājiem par šo jautājumu, pieaicinot VZD speciālistus, 
kuri izskaidrotu, kā notikusi nekustamā īpašuma vērtēšana un 
kadastrālās vērtības noteikšana, no kuras tiek aprēķināts nodoklis?  

Atbild zemes lietu speciāliste Anna Brūkle: 
Nekustamā īpašuma nodokļi nākamajam gadam Pāvilostas pilsētā 

un visā novadā tiks aprēķināti, vadoties pēc likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 

Par sanāksmes rīkošanu ar VZD speciālistiem – esmu sazinājusies 
ar VZD Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāju Ingu Liepiņu, kura atbalsta, 
vienīgi norāda, ka jāsagatavo konkrēti jautājumi, kas tieši Jūs interesē.  

Nekustamā īpašuma nākamā gada prognozētās kadastrālās 
vērtības ir pieejamas portālā www.kadastrs.lv. 

2. Pašvaldība plāno Akmensraga ceļa  un Rudupes tilta 
rekonstrukcijā ieguldīt Ls 36 000 no Sakas pagasta un Pāvilostas 
pilsētas apvienošanās naudas. Kādiem mērķiem šis ceļš kalpos? Kā 
nākotnē plānots attīstīt  Akmensraga teritoriju? Vai citiem novada 
ceļiem arī nav nepieciešama rekonstrukcija? 

Atbild domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS: 
No visiem pašvaldības ceļiem un ielām Pāvilostas novadā, kuru 

kopgarums ir 87 km, šis Akmensraga - Sakas stacijas ceļš 3,1 km garumā ir 
pašā sliktākā stāvoklī. Akmensraga teritorijā ir pietiekami daudz arī meža 
īpašnieki, kuri nevar piekļūt pie saviem īpašumiem pa šo ceļa posmu. Tāpat 
pietiekami iecienīts ir tūrisma apskates objekts „Akmeņraga bāka”, kur 
iedzīvotājiem un tūristiem būtu iespēja no Ventspils- Liepāja ceļa piekļūt 
bākai. Turklāt, pašvaldība ar 2011.gada 16.novembra Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.608 "Par valsts nekustamo īpašumu "Matroži", Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā”, pārņems bijušo padomju armijas daļu un visiem, liekot 
galvas kopā, būtu jāizplāno, ko turpmāk varētu šai teritorijā darīt.  

Noteikti, ka rekonstrukcija ir nepieciešama arī pārējiem novada 
autoceļiem, bet to nevar izdarīt ar autoceļa fonda finansējumu, kādu uz šo 
brīdi pašvaldībai piešķir valsts. Vienā mēnesī tas ir Ls 3 500,00, un pa 
novadu tas aptuveni sadalās šādi: Ls 580,00 - Sakas pagastam, Ls 1290,00 - 
Vērgales pagastam un Ls 1630,00 - Pāvilostas pilsētai. Par šādām summām 
nekādus lielos rekonstrukcijas darbus nevar paveikt. Cenšamies tikai, lai 
varētu ielas un autoceļus uzturēt visa gada garumā normālā braukšanas 
kārtībā.  

3. Cik protokoli ir sastādīti un cik soda naudās iekasēts par 
nekoptiem īpašumiem Pāvilostas pilsētā? Kāpēc regulāri netiek kopti 
īpašumi? 

Atbild pašvaldības policija Pāvilostā: 
1) Sarkano ķieģeļu ēka Dzintaru ielā, iebraucot Pāvilostā - ēka un teritorija 
tika apskatīta, nofotografēta, mājas īpašnieks ir brīdināts.  
2) Tirgus iela 8 – vairakkārt teritorija blakus mājai apskatīta, nofotografēta, 
īpašnieks brīdināts, materiāli nodoti Administratīvajai komitejai. 
3) Dzintaru ielā  37 (blakus Muiţkalniľu veikalam) – pārkāpumi nav konstatēti 
Dzintaru iela 61, 61A, 63, 65, 69 – ēku īpašnieki brīdināti par nepieciešamību 
uzturēt teritoriju pie ēkām kārtībā. 
Dzintaru iela 22 – ēka tiek pārdota ar tiesu izpildītājiem, īpašnieks vēl nav 
zināms. 
4) Brīvības 19 (Kalnu un Brīvības ielu krustojums) – teritorija ir apsekota, 
materiāli nodoti Administratīvajai komitejai. Vēlāk pārkāpumi tika novērsti. 
5) Celtnieku 2 – 3 reizes īpašums tika apsekots un nofotografēts, materiāli 
nodoti Administratīvajai komitejai 
6) Lejas 8 (Ernšteini) -  īpašums apsekots un nofotografēts, materiāli nodoti 
administratīvajai komisijai. Pēc mēneša atkātoti apsekota teritorija un 
pārkāpumi ir daļēji novērsti. 
7) Kalnu iela 23 – īpašums apsekots, sazinājāmies ar īpašnieci. Vēlāk 
nomainījās īpašnieks. 

Diemţēl, jāsaka, ka minēto īpašumu īpašnieki (izľemot Lejas ielu 8) 
dzīvo Rīgā, Liepājā, Kuldīgā un Jūrmalā. Sastādīt administratīvo protokolu uz 
vietas ir neiespējami, tāpēc visi esošie materiāli nodoti Administratīvajai 
komitejai.  
 

 
 

PAZIŅOJUMI 

Pāvilostas novada dome informē, ka, pamatojoties uz 
domes 24.11.2011. lēmumu /prot.nr. 15., 14.§/, ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde īpašumam “Jaunbalgāļi” (kadastra nr. 
64960010021), Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks J.Vitrups. 

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaľā ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu: daļēja krasta kāpu 
teritorija un daļēji plānotā retinātās ģimenes māju dzīvojamās un 
rekreācijas apbūves teritorija. 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var 
iesniegt Pāvilostas novada domē vai SIA “Projekti un vadība”, 
Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, katru darba dienu līdz 2012.gada 
13.janvārim. 
 

Pāvilostas novada dome ar savu 2011.gada 24.novembra 
lēmumu (protokols Nr. 15, 23§) „par detālplānojuma izstrādi” ir 
uzsākusi detālplānojuma izstrādi zemes gabaliem Zaļkalna 
iela 3 un Zaļkalna iela 1B, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

Par izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. 

Nekustamā īpašuma  plānotā (atļautā) izmantošana ir 
mazstāvu dzīvojamā apbūve. 

Detālplānojuma izstrādātājs SIA „WESTHAUS”. 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma 

izstrādei var nosūtīt pa pastu vai iesniegt Pāvilostas novada 
domē - Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, līdz 
25.12.2011, iesniegumā norādot: fiziskām personām vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, 
juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi. 

 

 BŪVVALDES 

INFORMĀCIJA 

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) 
izsniegšanu 

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2011. gada novembrī 
izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU 
projektēšanai: 

 Dzīvojamās ēkas – mūzikas skolas fasādes rekonstrukcija, 
Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 23; 

 Dzīvojamās ēkas- muzeja fasādes rekonstrukcija, 
Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 1; 

 Bērnu un jauniešu istabas rekonstrukcija, Pāvilostas 
novads, Pāvilosta, Stadiona iela 6 

 Laukuma rekonstrukcija Pāvilostas novads, Pāvilosta, 
Ernesta Šneidera laukums 1B un Ernesta Šneidera laukums 
10A; 

 Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija, Pāvilostas novads, 
Pāvilosta, Dzintaru iela 47; 

 Pāvilostas mākslas skolas rekonstrukcija, Pāvilostas 
novads, Pāvilosta, Ernesta Šneidera laukums 2; 

 Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas laukuma izbūve, 
Ziemupes iela 8, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads; 

 Rīvas bibliotēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, „Rīvas 
2”, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; 

 Saimniecības ēkas – šķūľa inventāra glabāšanai, bērnu 
rotaļu laukuma un āra virtuves būvniecība, Pāvilostas 
novads, Pāvilosta, Brīvības 21A. 
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Lauku atbalsts dienests (LAD) novembrī ir sācis lauksaimniekiem izmaksāt vienotā 
platību maksājuma, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta 
avansa maksājumus. 

Vienotais platību maksājums par kopējo summu 33 miljoni latu tiks maksāts 46 
procentu apjomā vai 24,61 lats par hektāru.  
Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta avanss par kopējo summu 10,5 miljoni latu tiks maksāts 70 
procentu  apmērā vai 12,41 lati, 19,86 lati vai 28,80 lati par hektāru. Bioloģiskās 
lauksaimniecības atbalsta (BLA) avanss par kopējo summu 2 miljoni latu tiks maksāts 50 
procentu apmērā no konkrētās BLA likmes.  Lauku atbalsta dienests saskaľā ar Ministru 
kabineta 2011.gada 1.marta noteikumu Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas 
Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros" 8.punktu informē, ka 2011. 
gadā:  

 atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par platībām likme ir 22,88 LVL/ha;  

 atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par laukaugu platībām likme ir 20,37 LVL/ha;  

 atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par pienu likme ir 19,85 LVL/tonna;  

 atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par liellopiem likme ir 35,55 LVL/dzīvnieks;  

 atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem 
likme ir 19,57 LVL/ha;  

 īpašais atbalsts par pienu valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc 
2011.gadā veicot atbalsta izmaksu, īpašam atbalstam par pienu jāpiemēro atbalsta likmes 
samazinājuma koeficients 0,836567. Īpašā atbalsta par pienu likme 2011.gadā pēc 
samazinājuma koeficienta piemērošanas ir:  

o 7,12 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 
tonnām;  

o 6,40 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena.   
Pāvilostas novada lauku attīstības speciālistes R.BĒRZIĽA un A.KREICBERGA 

 

 

Noslēgti ūdenssaimniecības 
sakārtošanas darbi Pāvilostas 

novada Vērgales pagastā 
2011. gada 27. oktobrī Pāvilostas novada 

pašvaldības SIA "Vērgales komunālā saimniecība" 
parakstīja nodošanas pieľemšanas aktus par 
projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales 
pagasta Vērgales ciemā", "Ūdenssaimniecības 
attīstība Vērgales pagasta Saraiķu ciemā" un 
"Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales pagasta 
Ziemupes ciemā" veikto būvdarbu noslēgumu. 
Projekti tika īstenoti ar Eiropas reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējumu. 

Realizējot projektu Vērgales ciemā, 
būtiski palielinājies iedzīvotājus skaits, kuriem ir 
radīta iespēja saľemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni. 
Nodrošinot visu radīto un savākto notekūdeľu 
novadīšanu uz NAI, par 100% tika samazināts 
gruntsūdeľu piesārľošanas risks. Pēc veiktās 
ūdensvada rekonstrukcijas Ziemupes ciemā tiek 
sagaidīts, ka ūdens zudumi samazināsies no 64 % 
līdz 5%, bet pašteces kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas rezultātā no kanalizācijas ūdeľu 
savākšanas un novadīšanas sistēmas ir atdalīta 
lietus ūdens savākšanas drenāţa. Izbūvējot jaunu 
pašteces kanalizācijas tīklu, spiedvadu un sūkľu 
staciju, pie NAI pieslēgta Ziemupes ciema ziemeļu 
daļa un palielinājies kopējais pieslēgumu skaits. Arī 
Saraiķu ciemā projekta realizācijas rezultātā panākti 
būtiski pakalpojumu pieejamības un vides 
uzlabojumi. 

Būvdarbus šo projektu ietvaros 387 221 
LVL apjomā veica SIA ”Grobiľas SPMK”, bet 
autoruzraudzību veica tehniskā projekta izstrādātāji 
SIA „BaltLine Globe”. 

Visu trīs ūdenssaimniecības 
sakārtošanas projektu kopējās izmaksas bija 
nedaudz lielākas par 390 tūkstošiem latu, no kuriem 
265 485 LVL (jeb 85% no projekta attiecināmajām 
izmaksām) tiek līdzfinansēti no ERAF, 31 233 LVL 
(jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām) ir valsts 
budţeta dotācija, bet pārējā summa ir pašvaldības 
un pašvaldības uzľēmuma līdzfinansējums. Lai 
īstenotu projektus - ERAF līdzekļu daļas 
priekšfinansēšanai, PVN priekšnodokļa apmaksai 
un pašu līdzfinansējuma daļas segšanai, 
pašvaldības uzľēmums saľēma aizľēmumu no 
Vides investīciju fonda 126 894 LVL apmērā. 

Vides investīciju fonds sniedz 
aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību 
uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas 
projektu īstenošanai, kā arī finansē vides 
infrastruktūras projektus citās jomās - videi 
draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku 
siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. 
Vairāk informācijas par projektiem un iespējām 
piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju 
fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā 
mājas lapā www.videsrisinājumi.lv 

Kontaktpersonas: 
Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis 
Pommers, tālr. 67845111, SIA „Vērgales komunālā 
saimniecība” projektu koordinatore Evija Kopštāle, 
mob. tālr. 29119051 

 

APSTIPRINĀTS ar Pāvilostas novada domes 24.11.2011.gada sēdes Nr. 15, 7.§ 

NOLIKUMS par stipendijām 9.-12.klašu skolēniem 
Pāvilostas novadā 

1. MĒRĶIS 
1.1. Pāvilostas novada domes stipendiju mērķis ir: 
1.1.1. motivēt 9.-12.klašu izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus, 
1.1.2. sekmēt Pāvilostas novada 9.klašu absolventu vēlmi turpināt mācības Pāvilostas 

vidusskolā. 
1.2. Nolikumā norādītā mērķa īstenošanai Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas 

budţetā tiek plānoti līdzekļi, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai. 
2. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 
2.1.  Skolu 9.-12.klašu izglītojamie saľem stipendiju atbilstoši saviem mācību sasniegumiem: 
2.1.1. 15 Ls, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā mācību 

priekšmetā (vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks 
par 5 ballēm); 

2.1.2. 20 Ls, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 8 ballēm katrā mācību 
priekšmetā (vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks 
par 6 ballēm); 

2.1.3. 25 Ls, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 9 ballēm katrā mācību 
priekšmetā(vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums,  bet ne zemāks 
par 6 ballēm). 

3. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
3.1. Stipendija tiek piešķirta katru mēnesi: 
3.1.1.  ľemot vērā attiecīgā mēneša vidējo atzīmi katrā mācību priekšmetā; 
3.1.2.  skolēna uzvedību atbilstoši skolas nolikumam un skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem; 
3.1.3. skolēnam, kuram nav neattaisnoti stundu kavējumi. 
3.2. 9.-12.klašu izglītojamie līdz nākamā mēneša 5.datumam rakstiski lūdz skolas direktoru 

izskatīt stipendijas piešķiršanas iespēju, ja viľu mācību sasniegumi atbilst nolikumā 
norādītajiem kritērijiem. Iesniegumā izglītojamais pievieno klases audzinātāja apstiprinātu 
sekmju izrakstu par iepriekšējo mēnesi; 

3.3. Līdz mēneša 10.datumam tiek apkopoti un iesniegti Pāvilostas novada domē skolas 
direktora apstiprināti stipendiju pretendentu saraksti; 

3.4. Pāvilostas novada domes metodiķe izglītības un kultūras jautājumos izskata stipendiju 
pretendentu sarakstu un apstiprina to; 

3.5. Pāvilostas novada pašvaldības grāmatvedība pārskaita stipendiju uz izglītojamā kontu 
bankā 5 darba dienu laikā pēc stipendiju pretendenta saraksta apstiprināšanas.  

4. Nolikums ir spēkā no 2012.gada 01.janvāra.  

 
 

http://www.lvif.gov.lv/
http://www.videsrisin�jumi.lv/
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Sociālais  dienests 

ziņo: 

Novembra mēnesī  3 ģimenēm 
piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 
10 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 2 
ģimenēm piešķirts pamatpabalsts,  1 
ģimenei  pabalsta izmaksa  samazināta 
līdzdarbības pienākumu nepildīšanas dēļ, 2 
ģimenēm piešķirts pabalsts bērnu 
ēdināšanai bērnudārzā un skolā, 4 ģimenēm 
piešķirts dzīvokļa pabalsts.  

Ploces sociālajā mājā pastāvīgā 
darbā pieľemta Nadeţda Fjodorova. Ploces 
sociālās mājas darba laiks – trešdienās 
un piektdienās no pulksten 13.00 līdz 
18.00. Piecos mēnešos sociālos 
pakalpojumus izmantojuši: Plocē – 237 
iedzīvotāji, Sakā – 33 iedzīvotāji, Rīvās – 
144 iedzīvotāji. 

Bērnu centrā „Krams” par apkopēju 
– sētnieci darbu uzsāk Inese Kalugina. 

Iedzīvotājus, kuri vēl nav izľēmuši 
savas pārtikas pakas, lūdzu to izdarīt 
tuvākajā laikā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE 
 
 

 
Latvijas Pasta pakalpojumi pie pastnieka 
 

Latvijas Pasts saviem klientiem nodrošina ekskluzīvu iespēju vairākus pasta pakalpojumus saņemt savā dzīvesvietā, tajā skaitā ar 
pastnieka starpniecību nosūtīt vienkāršu vēstuli un pastkarti. Šāda iespēja ir svarīga tieši lauku reģionu iedzīvotājiem, kuriem nav jāmēro ceļš līdz 
tuvākajai pasta nodaļai vai vēstuļu kastītei, lai nosūtītu vēstuli vai pastkarti. Konkrēto teritoriju apkalpojošais pastnieks ieradīsies pie klienta mājās, lai 
paņemtu vienkāršo sūtījumu un nogādātu to tālākai apstrādei un virzīšanai adresātam. 

Latvijas Pasta pastnieki klienta dzīvesvietā nodrošina arī šādus pasta pakalpojumus – pensiju, pabalstu izmaksu, pārvedumu izmaksu, 
komunālo maksājumu apmaksu, pasta nodaļā pieejamo komercpreču (tajā skaitā zvanu karšu, sadzīves, higiēnas u.c. komercpreču), 
laikrakstu un žurnālu iegādi mazumtirdzniecībā, pasta vērtszīmju un aplokšņu iegādi un preses izdevumu abonēšanu. 

Latvijas Pasts aicina iedzīvotājus, īpaši lauku reģionos dzīvojošos, izmantot šo iespēju, tādējādi taupot gan savu laiku, gan līdzekļus. Lai 
saņemtu kādu no iepriekšminētajiem pasta pakalpojumiem, klientam tas jāpiesaka savam pastniekam vai zvanot uz apkalpojošo piegādes punktu. 
Pastnieks ieradīsies pie klienta un sniegs visus nepieciešamos pasta pakalpojumus. 

Apkalpojošā piegādes punkta tālruņa numuru iespējams uzzināt, zvanot tuvākajai pasta nodaļai vai sazinoties ar savu pastnieku. 
- Pāvilostas piegādes punkts - 63498149, 27892734 
- Vērgales piegādes punkts - 63490759, 27892717 

 

Vai  tu  zini 
 Mūsu novadnieki  no Sakas pagasta „Ievlejām” Agita un Jānis Pētersoni  no „Latvijas Avīzes” 

saľēmuši  vienu no četrām galvenajām  balvām un nominēti kā  „Ģimeniskākā  viensēta”.  
Konkursā izvērtēti Latvijas radio raidījumu cikla „Viensētu stāsti” varoľi, kuri aprakstīti „Latvijas 
Avīzē” un „Mājas Viesī”. Tiekoties ar konkursa uzvarētājiem Rīgā, Zemkopības ministre Laimdota 
Straujuma sacīja: „Īstā dzīve ir tur, pie jums laukos, - Latvijas zeme tiek apstrādāta, visādi citādi 
saimniekots. Paldies jums par to, un noliecu galvu jūsu priekšā. Uz jūsu fona tas, kas notiek Rīgā, 
šķiet tik sīki.” Apsveikumus bija atsūtījuši arī Valsts prezidents A.Bērziľš un premjerministrs 
V.Dombrovskis, nelielu koncertu sniedza R.Pauls un I.Busulis. 

 Jūrmalas Mākslas skolas organizētajā 11.Starptautiskās vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Es 
dzīvoju pie jūras” par konkursa tēmu „Krasta ugunis” Atzinību glezniecībā ieguvuši Emīls 
Kurčanovs no Pāvilostas PII „Dzintariľš” (4-7 gadu vecuma grupā, skolotāja G.Delijeva) un Ilze 
Ieva Vilne no Pāvilostas Mākslas skolas  

 Nekustamo īpašumu nodokļu parāds uz 06.12.2011., ko pašvaldība nav saľēmusi no zemes 
īpašniekiem, kopā ir Ls  47 276,62. Parādniekiem tika nosūtīti atgādinājumi. Kad ir pagājis 
mēnesis, no atgādinājuma saľemšanas, bet parāds nav samaksāts, tad parādnieks saľem 
brīdinājumu ierakstītā vēstule.  Ja tad mēneša laikā parādnieks nesamaksā nodokli, tad dome 
lemj par parādnieka nodošanu tiesu izpildītājam parāda piedziľai. 

 Noslēdzies konkurss par novada kartiľu, ar ko pašvaldība sūtīs Ziemassvētku apsveikumus 
tuviem un tāliem kaimiľiem, amatpersonām, sadarbības partneriem. Uzvarētāja ir Pāvilostas 
mākslas skolas 5.P.grupas  audzēkne Renāte Citskovska (skat. 1. lpp.), specbalvas  Andai 
Uzarei – mākslas skolas audzēknei, Rasai Lācītei – Pāvilostas vidusskolas audzēknei  un 
Samantai Ozolai – PII „Dzintariľš” audzēknei. Specbalvas saľēma arī Vērgales pamatskolas 
skolnieces - Lauma Lapiľa, Marta Kalēja, Liene Dudina. 

 5.novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris ar uzvedumu "Latviešu 
sapnis"  viesojās Jelgavas novada Lielplatonē, kur uz savas vārda dienas svinībām mūs bija 
ielūdzis vidējās paaudzes deju kolektīvs " Mārtiľš". Pasākumā piedalījās arī tautas mūzikas 
ansamblis no Lietuvas  Kā jau Mārtiľos ierasts, gājām rotaļās, spēlējām spēles, mielojāmies pie 
lielā putras grāpja, jājām ar zirgu, sitām podus, dziedājām un dejojām. Nākamgad  Lieldienās 
lielplatonieši atkal ielūguši pāvilostniekus pie sevis. Šoreiz vidējās paaudzes deju kolektīvu. 

 15.decembrī plkst.11.00 Pāvilostas ostas valdes sēde. 

 15.decembrī plkst.15:30 Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkľi sniegs koncertu „Ziemassvētku 
virpulī” Pāvilostas pansionātā. 

 17.decembrī Pāvilostas pilsētas k/n vidējās paaudzes un vidusskolas jauniešu deju kolektīvi 
piedalās deju kolektīvu sadancošanās pasākumā Tadaiķu kultūras namā. 

 19.decembrī plkst. 16.00 Pāvilostas Mākslas skolā liecību izsniegšana.  

 19.decembrī Pāvilostas Mūzikas skolā liecību izsniegšana.  

 20.decembrī  Vērgales pamatskolā Mūzikas skolas audzēkľu koncerts un liecību izsniegšana. 

 21.decembrī plkst.10.30 Pāvilostas PII „Dzintariľš” Bluķa vilkšana un niķu dedzināšana.  

 Pāvilostas bibliotēka saľēmusi Atzinības rakstu par izcilu sniegumu publisko bibliotēku attīstības 
projekta „Trešais tēva dēls” un Lattelecom projekta „Pieslēdzies, Latvija!” kopīgi rīkotajā akcijā 
„Bibliotēka dodas pie lietotāja”, kuras ietvaros no 2011.gada 28.jūlijā – 16.oktobrim, 
izmantojot Lattelecom dāvāto portatīvo datoru, tika uzsāktas mājas apmācības cilvēkiem ar 
ierobeţotu sociālo aktivitāti datora un interneta pamatprasmju apgūšanai.  Lattelecom un 
Hermaľa Brauna fonds 21.decembrī  ielūdz bibliotēkas darbinieces uz Labdarības koncertu 
Lielajā Ģildē.  

 28.decembrī Ziemassvētku pasākums Rīvas bibliotēkā. 

 29. decembrī Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātris ar priekšnesumu piedalīsies Liepājas teātra  
kolektīva Ziemassvētku egles pasākumā. 

 

Ziemassvētku egle 

novada bērniem 

Šogad visiem novada 
pirmsskolas vecuma bērniem 
Ziemassvētku pasākumi notiks 
27.decembrī. Plkst.11.00 Pāvilostas 
kultūras namā pasākums „Svētku 
virpulis pasaku zemē” un plkst.11.00 
Vērgales kultūras namā pasākums 
„Ziemassvētku rūķu pasaka”.  

Ir iespēja arī citiem, kuri grib 
sagādāt saldumu pārsteigumu saviem 
bērniem un mazbērniem, savlaicīgi (līdz 
13.decembrim) piesakoties un 
samaksājot pašvaldības kasēs Ls 2.-, 
27.decembrī pasākuma laikā saľemt 
paciľu no Salatēta. 
 Bērni, kuri neapmeklēs šo 
pasākumu, savas saldumu pakas varēs 
saľemt pie sociālā dienesta darbiniekiem 
Pāvilostā, Vērgalē, Sakā. 
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10.decembrī plkst. 18:00 

Pāvilostas pilsētas k/n Izrāde „NOSLĒPUMAINĀS 

VARIĀCIJAS” 
Ieeja Ls 2,00, skolniekiem Ls 1,00 

 

25.decembrī plkst. 22:00  

Pāvilostas pilsētas k/n 

Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Mūzikas kolekcija”. 

Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātra IZNĀCIENS „Vieglu garu jeb 100 
grami…”. Ieeja Ls 3,00  /galdiľu rezervēšana līdz 23. decembrim pa 

tālr. 29366112/ 
 

 

Pilsētai Pāvilostai – 20 
1991.gada 28.novembrī Pāvilostai piešķirtas pilsētas tiesības. 

Lai atzīmētu mūsu pilsētas jubileju, biedrība „Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” aicināja Pāvilostas vidusskolas 
skolēnus piedalīties  pasākumā „PĀVILOSTAS PILSĒTAI – 20”. Skolotāji, 
biedrības rosināti,  pirms tam saviem skolēniem bija devuši uzdevumu 
rakstīt esejas un zīmēt  zīmējumus par šo tēmu. Vidusskolas klases 
savus radošos darbus ir iesējuši glīti noformētās burtnīcās. Savos 
darbos skolēni tik sirsnīgi un nopietni izsakās par savu dzimto vietu! 
Dažas dzejas rindas varat lasīt novada mājas lapā www.pavilosta.lv 

Pasākums notika  24. novembrī  skolas aktu zālē. Zāles sienas 
rotāja bērnu zīmējumi un skolēnu radošie darbi. Pasākuma ievadā 
skolēni paši lasīja savas pārdomas par pilsētu, kurā tie dzīvo un mācās, 
klausījās   vidusskolas vokālā  ansambļa (vadītāja D.Bunka) dziedātās 
dziesmas par Pāvilostu. Tad visi noskatījās organizatoru sagatavoto 
prezentāciju par pilsētas kultūrvēsturi. Pēc tam konkurss 10.-
12.klasēm, kura sagatavošanā un norisē dalību ņēma Pāvilostas 
kultūras nama kultūrvēstures izpētes pulciņa dalībnieces. Jautājumi 
visdažādākie, un visi par mūsu pilsētu. Noslēgumā kopīga dziesma – 
pilsētas himna „Pāvilostai” un uzvarētāju apbalvošana. Rūpīgā un 
nopietnā gatavošanās 11.klasei (audz. D.Bunka) nesa uzvaru un balvā  
- Pāvilostas novada kalendārs 2012.gadam. Paldies, skolai par 
atsaucību un skolēniem par radošajām  idejām! Tiksimies nākamajā 
konkursā!  

Biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja   
MARITA HORNA 
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Pāvilostas bibliotēkā... 

Informējam, ka no 01.11.2011. – 01.12.2011. visām Latvijas 
pašvaldību publiskajām bibliotēkām NAIS (Normatīvo Aktu Informācijas 
Sistēma) datubāze ir pieejama bez maksas. Resursu pieeja pievienota 
bibliotēkas IP adresei. Pieeja datu bāzei:  http://pro.nais.lv  (nav 
nepieciešami paroles vai pieejas dati).  

 

1. decembrī Pāvilostas bibliotēkas darbinieces kopā ar saviem 
čaklākajiem Bērnu/ jauniešu ţūrijas dalībniekiem apmeklēja koncertu 
„Ziemassvētki Brīnumskapī”, pirms tam piedaloties Liepājas pilsētas egles 
iedegšanā. "Brīnumskapis" ir jauna bērnu mūzikas, dejas un dzejas 
programma. Tās radošais tēvs ir mūziķis Ingus Ulmanis. Viľš atzīst, ka 
pieaugušajiem ir daudz jāmācās no bērniem, ka bērni ir tuvāk patiesībai un 
nav tā aizmaldījušies kā mēs, lielie. Šis muzikālais projekts, pastāvot tikai 
nepilnu gadu, paspējis aizraut daudzus Latvijas bērnus. To pierāda 
apmeklētāju skaits koncertos, papildkoncerti, skolas un mūzikas skolas, kur 
bērni dzied Brīnumskapja dziesmas. Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balva 
2011.gadā mūzikas albumu "Brīnumskapis" novērtēja kā labāko bērnu 
mūzikas albūmu. 2012.gadā "Brīnumskapis" nolēmis pārsteigt atkal ar 
jauniem brīnumiem. 

 
 
 
 
 

 
Ikviens no mums uz svētkiem saľem apsveikuma kartiľas ar 

veselības, laimes un veiksmes vēlējumiem. Bet kādas kartiľas tika 
saľemtas, sagaidot Jauno gadu pirms 10, 50 vai vairāk gadiem? To mēs 
varēsim uzzināt un apskatīt Jaunā gada un Ziemassvētku kartiľu izstādē 
no 8.decembra līdz 2012.gada 6.janvārim.   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viens no galvenajiem Ulda Ausekļa dzejoļu varoľiem ir runcis 

Francis. Arī šogad Bērnu ţūrijā  ir iekļauta grāmata „Runcis Francis jeb 
Pasaule sēd uz velosipēda”. Daudzus dzejoļus dziesmām izmantojis 
komponists Uldis Fridrihsons. Uz pasākumu aicināti gan mazi, gan lieli 
novada iedzīvotāji! 

 
 

 
 
 
 
 

Pāvilostas bibliotēkā tuvojas noslēgumam Bērnu/ jauniešu 
ţūrijas ekspertu darbs.  Kas ir Bērnu ţūrija, varat izlasīt iepriekšējās 
Pāvilostas Novada Ziľās rakstā „Bērnu ţūrija Vērgalē”. Cits eksperts ir 
tikko pievienojies un lasa savas vecumgrupas grāmatas, cits jau izlasījis un 
aizpildījis anketas. Šogad bibliotēkā ir 43 eksperti, tas ir vairāk nekā 
2010.gadā (31 eksperts). Par to ir liels prieks! 

 

 
 
 

MAIRITA VĪTOLA 

 

 
17.decembrī pl.15:00 

Pāvilostā, tirgus laukumā 

Sanāciet novada rokdarbnieki, amatnieki, saimnieces un saimnieki uz 
tirgošanos Ziemassvētku noskaľās! 

Lai uzturētu siltumu, iesim rotaļās ar bērniem, kurināsim ugunskuru 
un dzersim karsto dzērienu un siltu tēju. 

Organizē: Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs sadarbībā ar 
Pāvilostas kultūras namu un pensionāru nodibinājumu „Varavīksne”. 

 
 

 

Pāvilostas novada domes zālē 

No 8.decembra līdz 6.janvārim 

 kartiņu izstāde. 

No 8.decembra arī rokdarbnieču izstāde. 

12.decembrī  plkst.14:00 

Pāvilostas bibliotēkā būs tikšanās ar bērnu dzejnieku 

ULDI AUSEKLI un komponistu ULDI FRIDRIHSONU 

Tikšanās laikā būs iespēja iegādāties U.Ausekļa jauno dzejoļu 
krājumu. Pasākumā piedalīsies Pāvilostas pašdarbnieki un pulciľu 

vadītāja Marita Horna. 

 

2012.gada 6.janvārī plkst.15.00 Pāvilostas bibliotēkas 

apmeklētājiem - lasītājiem būs svētku egle. 

 

Visus Pāvilostas Bērnu/ jauniešu ţūrijas dalībniekus 

aicinām 29.decembrī plkst. 12.00 uz noslēguma 

pasākumu, būs atrakcijas, konkursi un citas izdarības. Satikšanās 

vieta – Pāvilostas bibliotēkā. Var iesaistīties arī vecāki! 

 

8.decembrī plkst. 16.00 

Pāvilostas bibliotēkā būs tikšanās ar rakstnieku 

ĒRIKU  KŪLI un aktieri JĀNI  KUPLO 

Lasīs fragmentus no jaunās grāmatas ”Mana Anete mersedesā”. 

 

http://pro.nais.lv/
http://www.gadabalva.lv/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=13&cntnt01origid=56&cntnt01returnid=75
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„Gada novadnieka 2011” tituls šogad piešķirts pensionārei  Maijai Arājai par 
aktīvu darbību pensionāru apvienībā „Varavīksne”, kuras vadītāja  ir viľa pati. Maijas 
ģimene Otrā pasaules kara laikā no dzimtajām mājām Krustpils novadā devusies bēgļu 
gaitās līdz Aizputei , tad nonākuši Pāvilostā un te arī palikuši. Tēvu no Pāvilostas izsūtīja 
uz Sibīriju, no kurienes viľam nebija lemts atgriezties. 

Maija beigusi Pāvilostas pamatskolu (7.klases) un vēlāk arī neklātienē 
vidusskolu. Pirmā darba vieta –  Pāvilostas slimnīca, kur viľa strādāja kā sanitāre. 3 
gadi aizvadīti Pāvilostas zvēru audzētavā, rūpējoties par   ūdelēm.  Tad vairāk kā desmit 
gadus bijusi pārdevēja rūpniecības preču veikalā  Pāvilostā. Pēdējā darba vieta – SKS 
Pāvilostas alus darītava. 

Brīvajā laikā piedalījusies pašdarbībā. Tautiskās dejas ir bijušas viľas 
sirdslieta. Pāvilostas kultūras nama deju kolektīvā  nodejoti  desmit gadi. Kad kolektīvam 
kādu brīdi nebija vadītājas, šo pienākumu uzľēmās Maija . Nu jau piecus gadus viľa 
dejo līnijdejas. Maija Arāja vienmēr bijusi sabiedriski aktīva, darbojusies arodbiedrībā, 
vairākus gadus bijusi arodbiedrības priekšsēdētāja. Kad Pāvilostā kopā sanāca aktīvas 
sievietes, lai darbotos Sieviešu padomē, viena no tām bija arī Maija. 

Arī nonākusi pensionāres statusā, iesaistījusies Pāvilostas pensionāru 
padomes darbā, bet, kad to pirms pieciem gadiem  pārveidoja par Sakas novada 
pensionāru nodibinājumu, kļuva par tā vadītāju. Nodibinājums regulāri pensionāriem rīko 
izbraukumus uz teātra izrādēm, pensionāru vakarus, ekskursijas, rokdarbu apmācības. 
Šajā gadā, pateicoties pensionāru nodibinājuma uzrakstītajam projektam, ko finansiāli 
atbalstīja  Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „ NVO fonds” , 
pensionāriem pieejama vispusīga apmācība un interesantas praktisko iemaľu 
apgūšanas nodarbības. Projekts tuvojas noslēgumam, bet Maijas Arājas vadītie seniori 
jau uzrakstījuši jaunu projektu, ko iesnieguši Teterovu fondā. Ja tas tiks atbalstīts, 
pensionāri atkal varēs iesaistīties jaunās aktivitātēs.  „Man visas dienas ir aizľemtas”, 
nosaka Maija. 

Vaicāta par izjūtām, saľemot „Gada novadnieka” titulu, viľa atbild: „Bija jau 
patīkami, bet būtu gribējies lielāku balsotāju aktivitāti. Uzskatu, ka viena nespētu tik 
daudz izdarīt, tāpēc balva ir visa mūsu kolektīva nopelns”. 

Gada jaunietis 2011” Einārs Vārsbergs dzimis un uzaudzis Pāvilostā. 
Pabeidzis Pāvilostas vidusskolu un pašlaik studē Liepājas universitātes Pedagoģijas 
fakultātē, lai kļūtu par sporta un deju skolotāju. Einārs bija viens no pieciem Liepājas 
universitātes studentiem, kuri š.g. oktobrī Portugālē piedalījās intensīvās apmācības 
divu nedēļu kursos “Iekļaušanās” un apguva prasmes integrēt skolas vidē bailīgos, 
biklos bērnus un bērnus invalīdus. Dejo Einārs jau no bērnības un deja kļuvusi par 
iecienītu nodarbi, jo trīs reizes nedēļā viľš palīdz deju kolektīvu vadītājai D.Cābelei 
novadīt deju mēģinājumus diviem skolēnu deju kolektīviem un vidējās paaudzes 
dejotājiem ar kuriem kopā pats dejo. 

Turpinājumu lasiet 8lpp. 
 
 

Svētkos pateicība par paveikto 

 

 
Valsts svētku pasākumā apbalvotie Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji. Foto:A.Paipa 

17.NOVEMBRĪ Latvijas dzimšanas dienai 
veltītajā pasākumā pāvilostnieki un Sakas pagasta 
ļaudis godināja un sveica tos savus darba kolēģus, 
draugus un paziľas, kuri šajā gadā bija izvirzīti 
apbalvošanai ar Pateicībām. 
Pateicība -  
SOLVEIGAI ANSONEI par brīvprātīgu darbu ar skolēniem 
sporta aktivitāšu popularizēšanā , 
VIJAI GABALIĽAI par atsaucību un palīdzību informatīvā 
izdevuma „Pāvilostas Novada Ziľas” sagatavošanā, 
SILVIJAI MIĶELSONEI par godprātīgu darba pienākumu 
veikšanu skolas apkārtējās vides sakopšanā, 
VIZMAI INĀRAI ANSONEI par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
darbu, 
MONTAI PĒTERMANEI par godprātīgu, apzinīgu un 
kvalitatīvu darbu, 
INESEI ERMSONEI par izaugsmi darbā pirmsskolas 
izglītības iestādē, 
INGAI ŠNOREI par profesionālu, mērķtiecīgu un apzinīgu 
veikumu izglītības iestādes attīstībā, 
Biedrībai PĀVILOSTAS LAIVAS par kultūrvēsturisko 
tradīciju   atjaunošanu un iedzīvināšanu  pilsētas kultūrvidē, 
INGUNAI VENENAI par ieguldījumu Pāvilostas novada 
kultūrizglītībā un ilggadēju profesionāli pedagoģisko darbu, 
ARTAI BUNKAI par ilggadēju un iejūtīgu darbu sociālajā 
sfērā, 
ANDRIM PAIPAM par veiksmīgu sadarbību projektu 
īstenošanā novada un tūrisma attīstības labā, 
ĀRIJAI PAIPAI par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā 
audzināšanā, 
AIJAI GERTSONEI par ieguldījumu bērnu muzikālo spēju 
attīstībā, 
AUSMAI STANKEVIČAI par enerģisku un dzīvespriecīgu 
darba pienākumu veikšanu, 
AINAI ORNAI par apzinīgu darba pienākumu veikšanu, 
AINARAM ZINGNIKAM par radošo darbu un audzēkľu 
sagatavošanu dalībai konkursos, 
ZINTIM VĪGULIM par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
ārpusstundu darbu sportā ar skolēniem. 
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Turpinājums no7.lpp  

 
Pirmais no kreisās: Gada jaunietis E.Vārsbergs, Gada novadniece M.Arāja un Gada sportists G.Uzars. Foto: 
A.Paipa 

Dziedāt  Eināram paticis, cik vien viľš sevi atceras. Kad sācis mācīties 
skolā, sācis dziedāt ansamblī „Burbulīši”.  Pēc vairākiem gadiem dziedāt atsācis, 
piedaloties konkursā ”Ka tik skan”, un iegūtā 1.vieta iedrošinājusi to darīt arī turpmāk. 
Tagad Eināra dziedājums papildina daudzus kultūras nama pasākumus, dziedāts arī 
Sakaslejas baznīcas koncertos un vairākās kāzās. Dziedājis duetā ar Aiju Andrejevu 
(Aišu). 

Veiksmīgi jaunietis iesaistījies arī Pāvilostas kultūras nama amatierteātra 
darbībā un pierādījis, ka var būt arī labs aktieris. Uz Eināru var paļauties. Solīto nekad 
neaizmirst un vienmēr izpilda visu, ko viľam palūdz.  

Jaunietim patīk arī sportot, kā nekā viľš  mācās par sporta skolotāju. Ja 
vajadzīgs, vienmēr ir gatavs spēlēt komandā, lai pārstāvētu Pāvilostu. Vienmēr cenšas 
pozitīvi izturēties pret visu un visiem. 

 

Svētku egle iededzies! 

 

 
Koncerta dalībnieki sarunājas ar Neptūnu (Ģirtu Vagotiľu – Vaguli). Foto: Marita Kurčanova 

 
2.decembrī tika iedegta Pāvilostas pilsētas egle, diena bija 

decembrim neraksturīgi lietaina, tāpēc arī gaidītais viesis, kuram bija 
godpilnais uzdevums iedegt egli, šogad bija netradicionāls. Ziemassvētku 
vecīša vietā egli iededza mums visiem labi zināmais zvejnieku un jūrnieku 
patrons Neptūns. 

Pāvilostas mazie pašdarbnieki - bērnu dramatiskais kolektīvs, 
ansamblis "Burbulīši"un 4.-7.klašu deju kolektīvs sniedza koncertu. Paldies 
par ieguldīto darbu kolektīvu vadītājām D.Cābelei un A.Gertsonei. 
šogad egle ietērpta jaunos rotājumos. tos izgatavoja Pāvilostas vidusskolas 
skolēni no kultūras nama sagatavotā materiāla. Paldies skolotājai 
I.Vīgantei par atsaucību un jauniešu iesaistīšanu. 

M.HORNA 

„Gada sportists 2011” - Gints Uzars ir aktīvs 
motosportists, kurš ieguldījis lielu darbu motokrosa 
attīstībā novadā, absolvējis Pāvilostas 8.- gadīgo  skolu 
un Kandavas sovhoztehnikumā ieguvis 
lauksaimniecības mehāniķa specialitāti. 

Pašlaik strādā par meţa izvedēja traktoristu. 
Interese par motosportu radusies, mācoties Kandavā. 
Blakus esošajā Pūrē bijis moto klubs, kurā trenējies, 
startējis sacensībās un kļuvis par sporta meistara 
kandidātu. Tad sekojis   dienests armijā, un pēc tam 
kādus gadus 15 ar motosportu Gints vairs nenodarbojās.  
Viss atsākās 2002.gadā, kad brālis Jānis Uzars, kurš ir 
Latvijā labi zināms uzľēmējs, uzdāvināja motociklu. 
Pirmās sacensības bija Krāslavā, kur iegūta 4.vieta, bet 
2002.gadā kopvērtējumā Latvijā Gints ieguva 3.vietu. 
2009.gadā kopvērtējumā Latvijā jau izcīnīta 2.vieta. Šajā 
gadā  Ginta Uzara panākumi – 3.vieta Superkausā un 
6.vieta kopvērtējumā Latvijā. Lai varētu piedalīties 
daudzajās sacensībās, finansiālu atbalstu sniedz brālis 
Jānis, par ko viľam liels paldies. 

2002.gadā motosportists sāka veidot moto 
trasi Ulmalē, un 2009.gadā, pateicoties LAD atbalstītam 
projektam, izbūvēja pilnībā treniľtrasi, kura pieejama 
ikvienam, kurš grib trenēties motosportā.  

Vaicāts par sajūtām, kad uzzinājis par 
balsojuma rezultātiem, Gints smejoties atbild, ka viľš 
esot mazliet kā ekstrasens, jo nojauta jau bijusi un galvā 
iešāvusies doma,  kāpēc tas nevarētu būt viľš. „Paldies 
tiem, kuri ievēroja manus panākumus un balsoja. Kamēr 
vien varēšu, tikmēr braukšu!”- viľš pārliecinoši saka. 

MARITA HORNA 

 

Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem

 
Kā jau katru gadu Adventa laikā, arī šogad 4. 

decembrī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkľi un pedagogi sniedza 
labdarības koncertu "Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem" Pāvilostas 
katoļu baznīcā. Fotogrāfijā redzami kopā ar mācītāju M.Kempu. 
    Koncertā skanēja gan ērģeļu skaľas A. Šēnas izpildījumā, 
gan K.Štokmanes pašas sacerēts skaľdarbs "Sapľu pasaulē". 
Svinīgu noskaľu sniedza D. Delijeva eifonija spēle un M. Doroľina 
ģitāras skaľas. Brīnišķīgiu vokālo skanējumu dzirdējām skolotājas J. 
Doroľinas izpildījumā - F. Šūberta "Ave Marija" un J. Lūsēna  "Īsu 
brīdi pirms". 

Savāktie līdzekļi Ls 19,51 tiks izlietoti maznodrošināto 
ģimeľu bērniem - mūzikas skolas mācību maksas apmaksai. Paldies 
visiem ziedotājiem, audzēkľiem un skolotājiem par labdarību un 
ţēlsirdību. 

Mūzikas skolas direktore I. ŠNORE 
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Deju spēles vējā 
25.novembra pievakarē Pāvilostas kultūras mans ņirbēt ņirbēja.  

Visur smaidoši jaunieši krāšņos tautas tērpos. Jau trešo gadu Pāvilostā notika 

jauniešu tautas deju kolektīvu sadancošanās koncerts. Šogad tas tika veltīts 

Pāvilostas pilsētas 20. gadu jubilejai. Koncertā piedalījās Liepājas 5. vsk. 

jauniešu deju kolektīvs „Jumītis”, Valsts Liepājas tehnikuma jauniešu deju 

kolektīvs „Odziņa”, Vecpils pagasta k/n jauniešu deju kolektīvs „Lāņupīte”, 

Vaiņodes vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, Liepājas Tautas mākslas un 

kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Kvēle”, Pāvilostas pilsētas k/n 

jauniešu deju kolektīvs. Līdz šim pasākumam nebija nosaukuma. Šogad 

koncerts ieguva arī nosaukumu – „Deju spēles vējā”, par ko paldies Maritai. 

Jauniešu vidū izbrauciens uz sadancošanu Pāvilostā ir iecienīts un īpaši gaidīts, 

tāpēc tradīciju satikties katru gadu novembra nogalē turpināsim. Pēc koncerta 

jaunieši izklaidējās ballē mūsu grupas „Piemare” pavadītajos deju ritmos, un 

viesi bija sajūsmā par pasākumu. Aptaujāti, Pāvilostas deju kolektīva jaunieši 

visi kā viens atzina, ka koncerts bija interesants, bet vēl interesantāka esot 

bijusi balle. Lūk, dažas no atbildēm: Linda: „Šajā dienā kolektīvs bija vairāk 

saliedēts nekā citos pasākumos.” Evita: „Tas, ka nebija disene, bija OK.” 

Renards: „Ballē foršas meitenes gan savējās, gan svešās.” Endijs: „Vasīlijam 

vienmēr ballēs labas dziesmas.” 

PALDIES, visiem, kuri piedalījās pasākuma veidošanā un atbalstīja – 

z/s Kaija un īpaši Ivetai Pētermanei, grupai Piemare, Elīnai Citskovskai, 

kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, kolēģim Eināram Vārsbergam, 4.- 

7.klašu deju kolektīvam! 

Deju skolotāja DAIGA CĀBELE 

 

Vaicāta par to, kas dod gandarījumu, skolotāja atbild, ka tie jau ir tie īpašie 
skolēnu sasniegumi, bet tur apakšā ir liels un sistemātisks darbs. Krīze valstī ieviesusi 
pārmaiľas arī skolas programmā, un stundu skaits, lai sasniegtu labus rezultātus nav 
pietiekošs, tāpēc Dace saka paldies novada domei par sapratni un atbalstu. Skolas 
pastāvēšanas laikā vijoļspēles klasi beiguši 19 audzēkľi. Tālāk mācījušās Guna Rudzīte, 
Liene Volenberga un Kaija Zīvere. Prieks par Agati Janci, Lindu Ansoni, Terēzi Cābeli, 
Ditu Lanku, kuras  pēc skolas absolvēšanas vēl nāk un pilnveidojas, spēlējot  Tautas 
mūzikas ansamblī. Skolotāja D.Bērzniece skolai jubilejā novēl, lai tās darbība neapsīkst, 
lai bērni nāk un nebaidās no grūtībām. Lai būtu noteiktība un  beigtos „augšu” 
eksperimenti ar skolas programmām. 

Pūšamo instrumentu pedagogs Artūrs Hrustoļovs skolā strādā pirmo gadu 
un māca 4 audzēkľus. Paralēli darbam skolā studē Mūzikas akadēmijas pūšamo 
instrumentu nodaļas maģistratūrā, muzicē Liepājas un Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. 
Par darbu skolā viľš saka: „Tas ir entuziasms un dzīve”.  Gandarījums skolotājam ir tad, 
ja redz, ka audzēknis ir centies, ieklausījies skolotāja teiktajā un iemācījies spēlēt. Bērnu 
mūzikas skolā audzēkľiem vēl mūzika nav sirdslieta, tāpēc nākas piedzīvot skolēnu 
garastāvokļu maiľas. „Bērni te tikpat slinki kā visur. Mācās tikai uz eksāmeniem”, viľš 
saka un skolai nākotnē novēl : „lai viss izdodas, lai daudz audzēkľu, kuri grib strādāt, 
mācīties un kuriem tas interesē!”   

No 1999.gada skolā  kā klavierskolotāja strādā Liepājas Mūzikas vidusskolas 
absolvente Jeļena Doroľina. Kas viľu stimulē strādāt skolā?„Man ļoti patīk kopā ar 
bērniem muzicēt un redzēt, kā viľi atveras, fantazē, izpauţas – kā Dievs caur mūziku 
viľiem pieskaras. Esmu gandarīta redzot, kā bērni priecājas par to, ka muzicē.”Jeļena 
saka, ka ar vēlmi mācīties ir daţādi, sākums ir bēdīgs, bet pēc laika var redzēt, ka bērns 
izplaukst kā zieds. Skolā apgūto bērni parāda daudzajos koncertos – pansionātā, vietējā 
muzejā, baznīcās, Mūzikas skolā, kultūras namā. Skolotāja Jeļena jubilejā skolai vēl, lai, 
saistoties ar mūziku, labi šeit justos un piedzīvotu īstu prieku gan bērni, gan vecāki, gan 
pedagogi. Lai atgrieztos un nepazustu iedibinātās muzicēšanas tradīcijas. Pašreizējā 
ierobeţotība nedod iespēju izpausties ne pedagogiem, ne bērniem, tāpēc skolotājai 
gribētos, lai paši var brīvāk rīkoties, lai darbā nav nervozitātes, lai sirdī paliek mierīgāk 
un drošāk. 

Lai piepildās visi pedagogu vēlējumi un ieceres! Lai cerīgi, muzikāliem 
sasniegumiem bagāti  Pāvilostas Mūzikas skolas nākamie divdesmit gadi! 

MARITA HORNA 
Visus šos gadus esam strādājuši ar lielu atdevi un entuziasmu. Gribam redzēt 

mūziku mīlošus audzēkľus un vecākus, saprotošus mūzikas klausītājus. Domāju, ka 
Mūzikas skolai ir nozīmīga vieta Pāvilostas novada kultūrizglītībā un kultūras dzīves 
veidošanā, un ceru, ka tā būs arī turpmākos gadus. 

Šajā gadu mijā gribu novēlēt visiem - pedagogiem, audzēkľiem vecākiem un 
klasiskās mūzikas cienītājiem - lai Ziemassvētki vij prieku sirdī un cerību gaismu 
jaunajam 2012. gadam! Lai baltajās dienās vienas tik ilgas: Baltāki dzīvot, 
baltākam iet. 

INGA ŠNORE 
 

ŠOGAD  PĀVILOSTAS 

MŪZIKAS SKOLAI  20 
Viss 2011.gads Pāvilostas mūzikas skolai aizritējis 

jubilejas zīmē. Skola juridiski dibināta 1991.gada 1.janvārī, bet 
savu apaļo dzimšanas dienu ar nelielu koncertu pašu mājās  - 
skolas nelielajā zālītē atzīmēs 9.decembrī plkst.16.00. 
Muzicēs gan tagadējie audzēkľi, gan skolas absolventi. 

1978.gadā sava darba entuziasts alsundznieks 
Krists Orna Pāvilostā atver mūzikas skolu, kas darbojas kā 
Alsungas bērnu Mūzikas skolas filiāle un 16 audzēkľi tajā 
apgūst akordeona spēli un klavierspēli.1981. gada martā 
Mūzikas skolas vajadzībām piešķir telpas Dzintaru iela 23. Ēka 
piederēja  Zviedrijā dzīvojošai Stokholmas karaliskās operas 
un baleta māksliniecei Malvīnei KozlovskisDambrovskai, kura 
no Latvijas bija izceļojusi otrā Pasaules kara laikā.  1990 – to 
gadu sākumā, kad Latvijā mainījās valsts iekārta, māju atdeva 
ēkas īpašniecei, bet jau 1995. gada 14. decembrī sirmā 
māksliniece to uzdāvināja Pāvilostas pilsētas domei ar vēlmi 
tajā vienmēr saglabāt Pāvilostas Mūzikas skolu. 

Pašlaik skolā mācās 44 audzēkľi un strādā 7 
pedagogi. Skolu  jau divdesmit gadus vada tās direktore Inga 
Šnore, kura skolā strādā kopš 1981.gada, kad pēc Liepājas 
mūzikas vidusskolas beigšanas sāka jaunajiem 
pāvilostniekiem mācīt klavierspēli. 

Kas ir Mūzikas skola? Tie ir zinātkāri audzēkľi, 
kuriem patīk muzicēt un iepazīt mūzikas labirintus. Tie ir šo 
bērnu vecāki, kuri sapratuši, ka mūzika viľu atvasēm 
vajadzīga izaugsmei un attīstībai. Tie ir pedagogi , bez kuriem 
skola nebūtu iespējama un kuri  dienu no dienas neatlaidīgi 
ieved savus audzēkľus dvēseliski  bagātajā mūzikas pasaulē. 

Īsu brīdi pirms jubilejas koncerta uz sarunu aicināju 
skolas pedagogus. 

Antra Ķikute tikko ar audzēkľiem atgriezusies no 
Liepājas no  koncerta „Rokoko krāšľums” un ir tā pārľemta ar 
koncertā redzēto un dzirdēto, ka nebeidz vien atkārtot, cik 
svarīgi ir audzēkľus izvest ārpus skolas sienām, lai tie pabūtu 
citā vidē un baudītu kvalitatīvu mūziku, kas nepieciešams 
profesionālai attīstībai un vispārējai muzikālās  kultūras 
sapratnes veidošanai. Šogad jau viľi Liepājā bijuši uz trīs 
koncertiem. Par iespēju baudīt kvalitatīvos koncertus 
jāpateicas sponsorei -  kādreizējai skolas audzēknei Antai 
Zālītei (Matrozei) un skolas direktores I.Šnores organizatores 
spējām. Savukārt skolas direktore saka paldies ostas 
pārvaldniekam R.Griškevičam, kurš skolai uzdāvinājis 
harmoniju. 

A.Ķikute Pāvilostas Mūzikas skolā sākusi strādāt 
1985.gadā.  Beigusi  Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas 
pedagoģijas nodaļu un tagad strādā savā specialitātē – māca 
mūzikas teoriju.. Vaicāta par to, kas viľu stimulē strādāt skolā, 
Antra atbild īsi: „Esmu pienākuma cilvēks”. Kas tad darbā dod 
gandarījumu? Tie ir audzēkľi, kuri beiguši mūsu skolu un, lai 
kādu darbu nestrādātu, ir kulturāli cilvēki. Tie ir audzēkľi, kuri 
savu dzīvi saistījuši ar mūziku, piemēram, Dace Bunka, Laila 
Moţenova, arī Guna un Ģirts  Vagotiľi – Vaguļi. Īpašs 
gandarījums par tiem audzēkľiem, kuri paši beiguši Mūzikas 
skolu un tagad pie mums ved savus bērnus, kā, piemēram, 
Gunita Delijeva. Mūzikas skolas uzdevums nav sagatavot 
augstas klases mūziķus. Tās paredzētas audzēkľu vispārēja 
kultūras un izglītības līmeľa celšanai, tāpēc gandarījums ir par 
ikvienu skolēnu, kurš atradis ceļu uz mūzikas skolu. 

Dace Bērzniece ir vijoļspēles skolotāja un skolā 
strādā no 1992.gada, un šī ir viľas pirmā un vienīgā darba 
vieta . Liepājas Mūzikas vidusskolā beigusi vijoles klasi un 
augstāko muzikālo izglītību ieguvusi Liepājas Akadēmijā. 
Skolā vada arī Tautas mūzikas ansambli. Kas Daci stimulē 
strādāt skolā? „Darbs man patīk, esmu apmierināta. Vēl vairāk 
tad, ja ir sasniegumi. Nevaru iedomāties, ka varētu darīt ko 
citu”, saka skolotāja Dace.  

 



  

LATVIEŠU TAUTAS 
FOLKLORA IKDIENĀ 

UN SVĒTKOS PII 
„DZINTARIĽŠ” 

Viens no pirmsskolas „Dzintariľš” 
gada galvenajiem uzdevumiem ir iepazīstināt 
audzēkľus ar latviešu folkloru gan ikdienā, gan 
svētkos, apgūstot latviešu tautas tradīcijas. 
Tāpēc pirmsskolā tiek svinēti - Miķeļi, Mārtiľi, 
Ziemassvētki, Meteľi, Lieldienas u.c. 

Bērniem tiek mācītas tautas 
dziesmas, stāstītas, lasītas pasakas gan 
nodarbībās, gan ārpus nodarbību laika, 
protams, pirms miedziľa. Mācām atrast pareizo 
atminējumu mīklām, skaitām - apspēlējam 
skaitāmpantus, mācāmies izprast gudrību, kas 
pateikta sakāmvārdos un parunās. 
 Gatavojoties Mārtiľiem, grupās 
valdīja liela rosība,: līmējām, zīmējām 
„Mārtiľgailīšus”, rotājām grupas, zāli, 
mācījāmies tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, 
dejas, gatavojām priekšnesumus, nelielus 
uzvedumus. 

Mārtiľdiena atnāca ar aukstumu. 
Viens no ticējumiem vēsta: „ Ja Mārtiľdienā 
salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks”.  

Bērni priecīgi, čalīgi, saģērbušies 
daţādās maskās : gaiļu, vistu, zaķu u.c., 
mūzikas instrumentus skandinot, grabinot, pēc 
iespējas sataisot lielāku troksni, lai saimniece 
sadzirdētu, ka ir ieradušies „ budēlīši”. Visi 
priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, 
skandinot tautas dziesmas, minot mīklas. 

Kā pārsteigums bērniem – ciemos 
ieradās: lielais, gudrais gailis - „Karalis 
Kikeregū”. Viľš uzdeva grūtas, bet atminamas 
mīklas. Par pareizām atbildēm un domas 
rosināšanai bērni saľēma – „gudrības barību” – 
riekstus. Katra grupiľa bija sagatavojusi 
priekšnesumus- paši mazākie „ Saulītes” – 
mīkliľu; 3- 4 gadīgie „Taurenīši”- tautas 
dziesmu; 5 - gadīgie „Rūķīši”- pasakas 
uzvedumu: „ Gailītis un Vistiľa” , 6- gadīgie – 
mūsdienīgu uzvedumu : „Par gailīšiem un 
vistiľām”. Pēc lustēšanās  „saimniece”- 
„budēlīšus” pacienāja ar pīrāgiem un 
sklandraušiem. Visu šo smarţu buķeti 
papildināja liepziedu tēja. 

Lielu paldies sakām vecākiem, kuri 
saviem mīluļiem bija sagādājuši brīnišķīgas 
„budēlīšu” maskas. 

Liels paldies visai PII „Dzintariľš” 
komandai:  vadītājai, skolotājām, skolotāju 
palīgiem, arī pārējiem darbiniekiem, jo katrs 
darbinieks pildīja savu uzdevumu, lai šis 
pasākums būtu lielisks: gan piemeklējot maskas 
vai tautas tērpu, gan sagatavojot bērnus 
pasākumam, gan iepazīstinot bērnus ar 
daudziem vērtīgajiem latviešu tautas 
ticējumiem, gan sagādājot svētku cienastu. 

Galvenā balva pasākuma 
organizētājiem ir prieks bērnu acīs un sirsniľās.  
Tas liecina , ka pasākums ir labi izdevies. 

„Rūķīšu” grupas skolotāja ELGA DEVIĽA 
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 VIDUSSKOLAS ĪSZIŅAS 

 9.decembrī skolā viesosies sporta ārsts Visvaldis Bebrišs un plkst. 10.00 ar 7. – 
12.klases skolēniem runās par tēmu „Gods, mīlestība, meli, atkarības, lamu vārdi.” 
Sarunu viľš pats raksturo šādi: "Teātris ar nopietnām, dziļām zināšanām.” Viľš uzskata, 
ka, pareizi elpojot, pareizi ēdot un kontrolējot emocijas, cilvēks kļūst par aptuveni 80 % 
veselāks. Panākumu galvenais motīvs visā ir „Dari pats!”. Savām tēzēm ārsts ir piemeklējis 
arī pierādījumus, eksperimenta parādīšanai izmantojot cilvēkus no auditorijas. Aicinām 
skolēnu vecākus un visus interesentus  uz sarunu ar Visvaldi Bebrišu Pāvilostas 
vidusskolā plkst.13.00 par tēmu „Kā rodas spriedze un veselības problēmas. Kā tās 
novērst?” 

 1.decembrī Priekules novadā notika starpnovadu bioloģijas olimpiāde. Ar labiem 
rezultātiem olimpiādē piedalījās Maiga Uzare (9.kl.), Līga Pētermane (9.kl.), Ivita 
Goguadze (12.kl.), bet 2.vietu ieguva Laine Šildere (12.kl.). Apsveicam Laini! Paldies, 
skolotājai Inesei Krastai! 

 22.decembrī Ziemassvētku pasākums  - plkst. 10.00 1.-4.klasēm. 5.-12.klašu 
skolēniem  - plkst. 18.00. 

 23.decembrī  Klusais koncerts un liecību izsniegšana. 

 Pāvilostas vidusskolā darbu sākusi jaunā skolas padome. Par tās vadītāju ievēlēta Gunita 
Vērniece, vietniece Iveta Pētermane. 

 Šajā mācību gadā skolā par psiholoģi strādā diplomēta psiholoģe, pāvilostniece Inguna 
Griškeviča. 24.novembrī viľas vadībā notika pirmā „Vecāku skolas” nodarbība par tēmu 
„Kāpēc katram bērnam ģimenē ir atšķirīgs raksturs?” Vecāki, kuri piedalījās, bija 
apmierināti ar to, ko uzzināja. Bija interesanti, un, ja jums, vecāki, gribas uzzināt ko jaunu 
par saviem bērniem, viľu audzināšanu  un kā ar to veiksmīgāk tikt galā, aicinām piedalīties 
nākamajā nodarbībā - 2012.gada 26.janvārī.Tās tēma „Bērnu audzināšanas daţādi stili un 
disciplinēšanas metodes.”  

 30.novembrī skolā viesojās Alsungas vidusskolas skolēni, pedagogi un vecāki. Skolēni 
kopā ar pāvilostniekiem un Vērgales pamatskolas skolēniem sporta zālē izspēlēja 
draudzības spēles basketbolā. Komandas par uzvaru cīnījās ar nopietnu atdevi un līdz 
galam. Punktu starpība starp zaudētājiem un vinnētājiem visās spēlēs bija ļoti niecīga – 
vienā no spēlēm uzvarētājkomandai bija tikai viena punkta pārsvars. 
Draudzības spēļu rezultāti: Meitenes: 1.vieta Pāvilostas vidusskolai, 2.vieta Vērgales 
pamatskolai, 3.vieta Alsungas vidusskolai: Zēni: 1.vieta Pāvilostas vidusskolas 
1.komandai, 2.vieta Vērgales pamatskolai, 3.vieta Alsungas vidusskolai, 4.vieta Pāvilostas 
vidusskolas 2.komandai. Skolotāji un vecāki iepazinās ar skolu, noskatījās vidusskolas 
prezentāciju, dalījās pieredzē, izbraukumā apskatīja Pāvilostu. Tā bija atbildes vizīte, jo šā 
gada pavasarī pāvilostnieki viesojās Alsungas vidusskolā. Sadarbība ar Alsungas 
vidusskolu noteikti tiks turpināta. 

 DAIGA JĒKABSONE, MARITA HORNA 
No 03.10.2011. – 9.11.2011. skolā atradās mobilais zobārstniecības autobuss. 

Zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi busiľā bērniem līdz 18 gadu vecumam bija bez 
maksas. No mūsu skolas zobārstniecības pakalpojumus paguva izmantot 93 skolēni.  
Zobārstniecības autobusā strādāja dakteres Maija Bidiľa un Inna Kļaviľa, medicīnas māsa 
Evita Losmane, zobu higiēniste Aija Grundberga. Kopš 2007.gada rudens Latvijā strādā divi 
mobilās zobārstniecības autobusi, nodrošinot zobārstniecības pakalpojumu pieejamību attālāku 
Latvijas reģionu bērniem skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Projekts īstenots ar LR 
Veselības ministrijas atbalstu. 

 
 
 

Novembrī skolā notika aptauja par ēdināšanu. Pavisam piedalījās 106 skolēni no 3. 
līdz 12.klasei.  

Lasot atbildes, konstatējām, ka 40  respondentu ir apmierināti ar pusdienu kvalitāti, 
porcijas lielumu, ēdienu daţādību, cenu, trauku tīrību, apkalpošanu un disciplīnu.  

Anketās minētas šādas skolēnu vēlmes: biešu zupa, soļanka, skābeľu zupa, gurķu 
zupa, šķelto zirľu zupa, sēľu zupa, siera zupa, frikadeļu zupa. Saldo ēdienu piedāvājumā 
skolēni bieţāk vēlētos zemeľu krēmu, vafeļu krēmu, šokolādes ķīseli, pankūkas, neatteiktos arī 
no biezpiena plācenīšiem, pildītām pankūkām un saldējuma. Vēl bieţi minēti kartupeļi ar 
karbonādi, vistas šašliks, aknu strogonovs, frī kartupeļi, cepti pelmeľi u.c. 

Šobrīd skola izvērtē sniegtās atbildes un, iespējams, ieviesīs kādu no ieteikumiem 
turpmākajā ēdienkartē (bērni bieţi minējuši, ka negaršo kāpostu zupa un dārzeľu sautējums). 
Anketas kalpo kā pateicīga viela audzināšanas stundām, lai vēlreiz pārrunātu veselīga uztura 
pamatus (pie kā noteikti nepieder cepti pelmeľi un frī...) un vēlmju realizācijas saistību ar 
finansējumu. 

Skolas māsa I.BUNKA 

 



 

Titula „Gada novadnieks 2011” ieguvēja, ģimenes 
ārsta palīgs S.Kaufmanes ģimenes ārsta praksē Vērgalē – 
Gunta KLEINŠMITE. 

 
Turpinājums 12.lpp. 

Jaungada nakts tikšanās vieta 

nemainīga - Vērgales kultūras 

nams! 

Saulgrieţi - pagrieziena punkts uz gaismu. Šo gaismu sagaidām arī 
mēs Vērgalē, lai jaunā gada dienas piepildītu ar labiem darbiem, lai, 
neskatoties uz visām nebūšanām, mūsu novads  un pagasts attīstītos, 
sasniegtu mērķus un izvirzītu jaunus. Lai  Ziemassvētki ir gaiši un ikvienu sirdi 
piepilda ar mieru, saticību, mīlestību ,lai Jaunais gads dod spēku un izturību 
jauniem darbiem. Lai mums visiem pietiek spēka īstenot sapľus! 

Gadu mijas naktī, kad Jaunais gads būs sācis savu laika 
ritējumu, visi tiekat mīļi gaidīti Vērgales kultūras namā. 1. janvārī 
plkst.1.00 sāksies Jaungada nakts svētku balle. Dejas spēlēs grupa 
,,Diena bez pārtraukuma’’ no Vaiľodes.  Ieejas maksa Ls 2.50. Galdiľu 
rezervēšana līdz 30.decembrim-tel .29189223 

Lai katra jaunā diena nāk pie mums kā jauna cerība, jauna ticība, 
jauns solījums, jauna enerģija un jauna sajūsma. Paldies, par uzticību Vērgales 
kultūras namam! Lai mums visiem izdodas! Lai svētku naktī pie katrām durvīm 
pieklaudzina eľģelis! Jūs sveic un ielūdz uz svētkiem – kultūras nama vadītāja 
VELGA 
 

Konsultāciju diena Pāvilostas novadā  

13.12.2011. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas reģiona (turpmāk tekstā – 
inspekcija) bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore Inga Dobele, 
vecākā inspektore Ilona Šlisere un inspekcijas Bāriľtiesu un audţuģimeľu departamenta 
vecākā inspektore Ginta Voinarovska 

2011.gada 13.decembrī no plkst. 11.00 līdz plkst.14.00, Pāvilostas vidusskolā, 
Dzintaru ielā 52, Pāvilostā,  sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Pāvilostas 
novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriľtiesu speciālisti, pedagogi u.c.) un iedzīvotāji ir 
laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu 
drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību 
jautājumiem (bērns – vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, 
bērns – bērns) u.c. jautājumiem. 

Uz tikšanos Pāvilostas novadā! 
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Dmitrijs KISS – par labu un godprātīgu darbu. 
Inese POMERANCE – par radošu, godprātīgu un ilgstošu 
darbu. 
Aīda ELVIĽA – par godprātīgu un ilgstošu darbu. 
Aivars SPRUDZĀNS – par makšķerēšanas sacensību 
organizēšanu. 
Dace GRIČELE – par iedzīvotāju apkalpošanu un ikdienas 
saiknes uzturēšanu starp pagasta centru un iedzīvotājiem. 
Rasma VĒRNIECE – par ieguldījumu organizējot diakonijas 
kustību Vērgalē. 
Sarmīte VĒRNIECE – par atsaucību, izpalīdzību un ilgstošu 
godprātīgu darbu. 
Vizma ALSEIKA – par godprātību darbā ar Vērgales pagasta 
iedzīvotājiem. 
Vija PIRKTIĽA – par ieguldīto darbu Bebes saietu 
organizēšanā. 
Biedrība „Ziemupīte” – par savdabīgu kultūras pasākumu 
organizēšanu. 
 

„Ar Latviju sirdī!” 

17.novembra vakarā Vērgales kultūras nams atkal bija ļauţu 
pilns, lai mēs visi būtu kopā sarīkojumā „Ar Latviju sirdī”. 

Ar dzeju un dziesmām, ar sirsnīgiem vārdiem un ziediem, aizdegtām 
svecītēm un lāpām, ar sarkanbaltsarkaniem karogiem un svētku lentītēm, ar 
mīlestību sirdī atzīmējām Latvijas 93.dzimšanas dienu. Svētki uzrunā un liek 
ieskatīties sevī, jo Latvija esam mēs un tie ir mūsu sapľi, cerības un darbs. Un 
labi padarītu darbu novērtē līdzcilvēki un sabiedrība. Vērgales Goda grāmatā 
2011.gadā atkal daudz jaunu ierakstu.  
Pateicības Vērgales pagastā saľēma -  
Ivita MEĻĶE – par ilggadēju skolotāju arodbiedrības darba vadīšanu un 
skolas kolektīva saliedēšanu. 
Ingūna KOPŠTĀLE – par aktīvu un daudzpusīgu kultūras dzīves 
organizēšanu. 
Jānis LIMBERGS – par iedzīvotāju apkalpošanu un ikdienas saiknes 
uzturēšanu starp pagasta centru un iedzīvotājiem. 

 

 

Sakaslejas baznīcas ērģeļu un 

mūzikas attīstības fonda 

rīkotais 

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 

Sakaslejas baznīcā 
18.decembrī plkst.16.00. 
Piedalās: Evita Zālīte - vokāls, 

Uldis Marhilēvičs - taustiľinstrumenti, 
koris UNIVERSUM, ērģelniece Iveta 
Pelše, draudzes ansamblis, jaunie 
ģitāristi u.c. 
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Par to, ko vēlos darīt pēc vidusskolas, es vēl nedomāju, jo 
nekad nevar zināt, kad un kāds vilciens pienāks nākamais, tāpēc es 
dzīvoju šodienai. Daru lietas, kuras man patīk, piemēram: rakstu 
dzejoļus, mazus stāstiľus, lasu grāmatas, pavadu laiku ar draugiem, 
piedalos daţādos semināros, un tā tas laiks aiziet, šeit - Vērgalē.  

Dzimtais pagasts man ir ļoti mīļš. Patīk šeit atrasties. Pievelk 
kas tāds, kā nevienā citā vietā. Atmiľas. Vērgalē dzīvo draudzīgi, 
atsaucīgi cilvēki, tādi kā Velga, kura arī dod iespēju piedalīties kultūras 
dzīvē, ļauj darboties, par to liels paldies. Mani tas priecē, jo varu darīt 
lietas, kuras man patīk, krāt pieredzi.  
       Vērgale ir dzimtais pavards,  
       šeit ir manas mājas, 
       un tā tas paliks. 

Atbildot uz jautājumiem, nācās atcerēties ļoti daudz notikumu, 
emociju. Paldies, ka šos jautājumus uzdevāt un apstādinājāt manu 
straujo dzīvi, kaut uz vienu vakaru.”  

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā Marta ir sacerējusi 
dzejoli par Latviju. Tas tika nolasīts svinīgajā pasākumā Vērgales 
kultūras namā. 

Ja man kādreiz tās nebūs, 
Ja projām sveši ļaudis dzīs, 

Es klusi, malā stāvot, sirdī kvēlu liesmu degšu. 
Ja nosargāt to spēja senči, 

Ja spēks man pašam krūtīs ir, 
Tad nepārtraucot cīnīšos ar spēku 

Par to, lai mani bērni nesauc to par svešu. 
Ne velti es zvaigznēs naktī veros 

Un lūdzu tik vienu... 
Pasargāt manu zemi, kas sirdij tuvu vārdu nes. 

Latvietis – tā manās dzīslās iegravēts. 
Sev to par lielu godu saucu. 
Un dārgs man ir tas vārds, 

Kas brīvas manas domas dara. 
Tāds vienojošs, kopīgs un tuvs – LATVIJA! 

 
Titula „Gada sportists” ieguvēja Evija BRIKMANE, mācās 

Vērgales pamatskolas 7.klasē. 
Evijas pievēršanās šaham ir likumsakarīga. Spēlēt šahu Eviju 

pamudinājusi viľas mamma Rudīte Bērziľa, kura savulaik beigusi 
Rucavas vidusskolu, kur šahs bija mācību stunda. Skolas gados aktīvi 
spēlējusi šahu. Rucavas pagastā darbojies arī šaha klubs. Pārceļoties 
dzīvot uz Vērgali, Rudīte šahu vairs nespēlēja, jo īsti nebija, ar ko. Taču 
2 gadus atpakaļ augsta līmeľa šahists palīdzējis atcerēties šaha 
knifiľus, satrenējis un Rudīte atsākusi piedalīties sacensībās, uz 
mačiem līdzi ľemot arī Eviju. Evija šahu spēlē jau no ļoti agras bērnības, 
taču piedalīties sacensībās un ievērojamus panākumus iegūt sāka 
2010.gadā. Vislabāk Eviju šaha spēlē raksturo viľas mamma Rudīte, 
kura saka: „Evijai šahs padodas un ir talants. Pats galvenais ir 
cīľasspars, ļoti vēlas šahu spēlēt. Nepārdzīvo, ja zaudē. Spēlē 
mērķtiecīgi, labi prot kombinēt, nebaidās uzbrukt „ pretinieka armijai”, 
spēlē pārdomāti. Anekdote. Evija augumā ir maza, un Lejaskurzemes 
sacensībās pieaugušo konkurencē šahisti, kas ar viľu spēlē pirmo reizi, 
nenovērtē pretinieku un finišā spēli zaudē.” Sakarā ar finansiālajām 
iespējām uz treniľiem Liepājas sporta skolā Evija aizbrauc vien pāris 
reizes mēnesī, tāpēc pārsvarā treniľi notiek mājās ar mammu. Evijai 
šaha spēle ļoti patīk ,un šaha spēlēšana sagādā prieku! Izvirzot Eviju 
Gada sportista titulam, daudzi kā pamatojumu bija minējuši 
pārsteidzošus sasniegumus savā vecumā un ievērojami panākumus 
šahā.  

2010.gada vasarā Liepājā notika starptautiskās sacensības 
„Liepājas rokāde”, kuras laikā notika simultānspēles ar lielmeistari Danu 
Reiznieci - Ozolu. Evija ieguva Danas simpātiju balvu. Sakarā ar to, ka 
starp Liepājas rajona skolām šaha sacensības vairs nenotiek, tad Evija 
pirmo reizi sacensībās startēja 2010.gada rudenī Dunalkā M.Ivanova 
piemiľas turnīrā, kas bija pirmās nopietnākās sacensības. Jau 
nākamajā – 2011.gadā šajā turnīrā ieguva 3.vietu starp sievietēm. 
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Turpinājums no 11.lpp. 
Ikdienā Vērgales pagasta ļaudis gan viľu sauc savādāk – vienkārši par 
Guntu vai par mūsu feldšerīti, kurai var uzticēt savas problēmas, savas 
sāpes, ne tikai fiziskās. Arī viľas darba vietai gadu gaitā bijuši daţādi 
nosaukumi – feldšeru – vecmāšu punkts, ambulance, ģimenes ārsta 
prakse, taču mums, apkārtējiem, vislabāk patīk saukt to par ambulanci. 
Iedzīvotāji tik ļoti ir pieraduši pie Guntas, ka nespēj ģimenes ārsta praksi 
iedomāties bez viľas. Viľa ir cilvēks, kurš pabijis teju vai katrā Vērgales 
pagasta mājā un kura pazīst mūs no dzimšanas līdz pat sirmam 
vecumam. 

Pēc vidusskolas beigšanas vienu gadu strādājusi Liepājas 
slimnīcā par sanitāri, tad uzsākusi mācības Rīgas 4.medicīnas skolā. 
Pēc mācību beigšanas uz neilgu laiku tikusi nosūtīta darbā uz Gramzdu, 
jo tur feldšere bijusi dekrēta atvaļinājumā. Taču no 1974.gada novembra 
Guntas vienīgā darba vieta ir Vērgalē. Sākumā darba apjoms bija daudz 
lielāks nekā šobrīd. Pacienti bija jāapmeklē gan bijušā kolhoza 
„Kopdarbs” un „Ļeľina ceļš” teritorijā. Ir pat bijis tā, ka, atbraucot no 
viena kolhoza, tūdaļ bijis jāpārsēţas otra kolhoza mašīnā un jāturpina 
mājas vizītēs apmeklēt pacientus. Lai pie viľiem nokļūtu, transporta 
līdzekļi bijuši visdaţādākie – mašīnas, traktori, un gadījies, ka vizītēs 
jādodas arī zirga pajūgā. Ikdienā darbs paľem milzīgu enerģijas 
daudzumu, agrāk no darba slodzes pāri nodarīts ģimenei, taču vēl 
joprojām pietiek spēka sev un ir prieks par meitas ģimeni un divām 
mazmeitām. 

 
Titula „Gada jaunietis 2011” ieguvēja ir Vērgales 

pamatskolas absolvente Marta ANIĽA. Ļoti aktīva un sabiedriska 
jauniete. Pēc apbalvojuma saľemšanas Marta atsaucās 
aicinājumam mazliet sīkāk pastāstīt par sevi. 

 

„Laiks pēc pamatskolas - viss turpmākais mūţs. Lielākā daļa 
pagastā dzīvojošu cilvēku, zina, ka man pēc pamatskolas bija tāda 
iespēja mācīties ārzemēs, proti, Vācijā. Gads, ko tur pavadīju, man deva 
daudz zināšanu, pieredzi. Man patika, kā nekā esmu cilvēks, kuram 
patīk izmēģināt, ko jaunu, ceļot, iepazīties ar cilvēkiem. Ieguvu draugus, 
tagad vēl uzturam kontaktus, sarakstāmies, draudzene brauc ciemos. 
Viľai šeit patīk. Man arī, bet tā ir ikdiena. Vācijā pavadīju labu, 
pieredzes un emocijām bagātu laiku. Kad atbraucu atpakaļ, sapratu, ka 
vēlos mācīties vācu valodu arī šeit, tāpēc izvēlējos Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolu.   
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29.aprīlī Evija uzvarēja Liepājas atklātajā jaunatnes čempionātā 

šahā, kur, uzvarot visās spēlēs 7 zēnus, ieguva pārliecinošu uzvaru 4.sporta 
klasē. 

1.jūnijā notika Liepājas atklātais jaunatnes čempionāts šahā, kur, 
iegūstot 6 punktus no 7, trešās sporta klases grupā, novinnēja Liepājas un 
Kuldīgas sporta skolas puišus un izcīnīja 1.vietu. 

19.jūnijā Aizputē notika Lejaskurzemes šaha turnīrs 
pieaugušajiem „Ielīgosim Jāľus”, Evija nominēta  kā labākā jauniete.  

9.septembrī Aizputē notika Latvijas – Lietuvas pārrobeţu 
sacensības šahā pieaugušajiem, kur Evija uzvarēja sieviešu konkurencē. 
Pie tam Aizputē sievietes spēlē kopā ar vīriešiem un tikai finišā izdala 
rezultātus atsevišķi. 

11.septembrī Aizputē notika Lejaskurzemes sacensības – 
D.Strazda piemiľas turnīrs, kur Evija starp pieaugušajiem bija labākā 
sieviešu konkurencē un ieguva kausu. 

7.un 8.oktobrī Kuldīgā notika tradicionālās sacensības šahā „ 
Rumbas kauss”, kurā piedalījās 17 komandas no Rīgas, 5 no Kuldīgas, 4 no 
Liepājas un viena no Igaunijas Narvas. Kopā 27 komandas. Evijai bija 
4.vieta, kas 27 spēlētāju konkurencē republikas līmenī ir ļoti labs rezultāts. 

10.novembrī Evija 14 zēnu konkurencē 3.sporta klases grupā 
uzvarēja starptautiskajā bērnu un jauniešu turnīrā „ Baltic Open” . Pie tam 
startēja jaunieši, sākot no 1993.dz.g. 

13.novembrī Lejaskurzemes novadu atklātajās meistarsacīkstēs 
šaha ātrspēlē pieaugušo konkurencē Evija izcīnīja bronzas medaļu starp 
sievietēm. 

 

Pateicoties sponsoriem – „Vērgale -1” un personīgi Normundam 
Ozolam, SIA „DRAGRO” un personīgi Hauke Timsenam, aktrisei Aīdai 
Ozoliľai, bija iespēja baudīt svētku koncertu. Šoreiz svētku koncerts lika 
justies savādāk kā citās reizēs. Dziedātājs Andris Skuja dziedāja daudzas 
skaistas un pazīstamas dziesmas, kurām līdzi dziedāja skatītāji. Īpaši 
mākslinieku iepriecināja priekšā sēdošo bērnu „koris” , kas dziedāja līdzi 
visas zināmās dziesmas. Viesu grāmatā A.Skuja atstāja šādas rindas „Ļoti 
jauka un atvērta publika!” 

Paldies visiem, kuri palīdzēja svētku sagatavošanā un norisē – par 
noformējumu Ilzei Spīrei un Vitai Braţei, Vērgales pamatskolas skolēniem 
un skolotājām Maritai Kalējai, Ivetai Vanagai un Gunai Laumanei. Kultūras 
nama vadītāja saka paldies Vērgales pamatskolas absolventiem, kuri pirms 
25 gadiem beiguši skolu un svētku vakarā sapulcējās, lai pavadītu kopā 
vakaru ar savu audzinātāju! 

Svētki pagājuši. Dzīve turpinās ierastajā ritmā, taču vajadzētu 
bieţāk atgādināt sev, cik dārgi esam maksājuši par savu brīvību. Pavisam 
jauni zēni 1919.gada novembrī nosargāja tikko dzimušo Latvijas valsti, 
kuras vārdu pasaule vēl pat nezināja. Mēs šodien ļoti daudz prasām 
atbildību no citiem, bet kāds ir mūsu devums un atbildība Latvijai? Vai mēs 
spējam novērtēt to, ko esam ieguvuši? Domāsim tikai labas domas, darīsim 
tikai labus darbus – mēs – latvieši Latvijā! 

VITA BRAŢE un Vērgales kultūras nama vadītāja VELGA FREIMANE 
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Nāc vilkt bluķi Ziemupē! 

Bluķa māte bluķi vēla  
Pašā Bluķa vakarā.  
Lai veļ bluķi trīsi reizi,  
Nenāks mošķi caur sienmali. 

21.decembrī, īstajos Saulgrieţos plkst. 16.30 
Ziemupē  eglītes  iedegšana un bluķa vilkšana. 
 Bluķa vakars Saulgrieţos iecerēts ar  dziesmām, masku 
gājienu, ticējumiem, laba vēlējumiem. No tautas nama  uz 
citām sētām dosies ķekatnieki, aiz sevis velkot bluķī 
savāktās sliktās lietas, domas, kas bijušas pagājušajā gadā. 
Pēc gājiena līdz Ziemupes jūrmalas stāvlaukumam, kur 
notiks maza cienasta un tējas baudīšana, bluķis tiks 
dedzināts un ikviens varēs ugunij atdot arī savas raizes, lai 
dienām kļūstot gaišākām, ar mums paliktu tikai gaišās 
domas. 

Pasākuma idejas autori un organizētāji ir biedrība 
„Ziemupīte” un Ziemupes folkloras draugu kopa, kuriem 
pievienojas Ziemupes bibliotēka un mūsu pašu veikaliľš. 

Aicinām piedalīties arī Tevi! Tērpies ķekatnieku 
maskā un nāc! 

Bet, ja netiekamies, tad gaišus un mīļus svētkus 
Jūsmājās!!! 

Visu organizētāju vārdā – DAINA VĪTOLA  
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Grāmatu koks Vērgales 
bibliotēkā 

Vērgales bibliotēkā ir iedibināta tradīcija audzēt 
grāmatu koku. To dara pirmā klase visa mācību gada 
garumā.   

Arī šogad oktobrī pirmā klase iepazinās ar Vērgales 
bibliotēku un uzzināja par grāmatu koka audzēšanu. Katras 
izlasītās grāmatas nosaukums un bērna vārds tiek uzrakstīts uz 
kļavas lapas formas lapiľām. Lapiľas ir daţādās krāsās un tiek 
iekārtas kokā, lai pavasarī varam novērtēt, kādi esam bijuši 
lasītāji, kurš grāmatas mīl visvairāk.  

 
1.klases skolēni iepazīstas ar bibliotēku.                                Foto: Vita Braţe. 

Bērni ar ļoti lielu interesi apskatīja grāmatas, kuras ir 
iespējams izlasīt bibliotēkā. Pirmajā tikšanās reizē visi pirmās 
klases skolnieki jau izvēlējās sev tīkamu grāmatu. 

Vērgales bibliotekāre  
BENITA BALTRUNE 

 
 

Saraiķu ziņas 

18.novembra vakarā Saraiķu bibliotēkas lasītāji kā jau 
ierasts tika aicināti uz bibliotēku, lai kopā atzīmētu Latvijas 
dzimšanas dienu, noklausītos prezidenta runu pie Brīvības 
pieminekļa, kopīgi nodziedātu himnu un pārrunātu, kas paveikts 
Saraiķos laika posmā no iepriekšējiem valsts svētkiem.Uz 
pasākumu bija ieradušies 18 dalībnieki. Pēc pasākuma 
nopietnās daļas, dzērām tēju un cienājāmies ar līdzpaľemtajiem 
našķiem, sūtījām svētku apsveikumus interneta draugiem un 
saviem tuviniekiem tālumā! 
 

Mīļš paldies visiem, kuri mani sveica pagasta 
pasākumā Vērgalē, Pateicības rakstu saľemot! Paldies, visiem, 
kuri man palīdz ikdienas darbā! Paldies, par atsaucību, sapratni 
un atbalstu Vērgales pagasta pārvaldei, sociālajam dienestam, 
kultūras nama vadītājai Velgai, kolēģītēm novada bibliotēkās! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Saraiķu bibliotēkas vadītāja INGŪNA KOPŠTĀLE 

 

Caur gaismu dzīvot, baltās takās doties 
Un smaidu sejā jaunus darbus sākt - 
Tad izdosies, tad veiksme pasniegs staru, 
Lai varam tālāk gadu kalnā kāpt! 

Lai priecīgi un gaiši svētki visiem Saraiķu ļaudīm, 
bibliotēkas lasītājiem un apmeklētājiem! Lai pietiek laika 
apstāties un padomāt, dalīties un samīļot, saprast un piedot, 
pasmaidīt un priecāties! Lai skaistas dāvanas un daudz 
mīļuma! 

 

Sasniegumi makšķerēšanā 

 
Andris Baumanis ar iegūto lomu.                                                              Foto: Aivars Sprudzāns. 

 
23.novembra rītā ap plkst.9.00 Vērgales centra dīķī noķerta 

11,3 kg smaga un 1,13 m gara līdaka! 
Laimīgā loma īpašnieks ir vērgalnieks Andris BAUMANIS! Kā 

pastāstīja Vērgales makšķerēšanas sacensību organizators Aivars 
Sprudzāns, tad šī līdaka ir pašreiz lielākā, kura izvilkta ar spiningu. 

VITA BRAŢE 
 
 

LATVIJAS SARKANĀ 

KRUSTA PASĀKUMS 

 
LSK pasākumā Vērgalē. Otrā no kreisās deputāte Inita Bišofa.                            Foto Vita Braţe. 

 
2.decembrī Vērgales kultūras namā LSK LK Vērgales nodaļa 

aicināja apmeklēt LSK pasākumu. 
Tuvojas ziema, auksts laiks. 

Ir daudz lielu un mazu kājiņu, kurām ir auksti, kuras ļoti priecātos par 
siltām zeķēm, cimdiem, cepurēm, šallēm... 

Tā Latvijas Sarkanā Krusta Vērgales nodaļas dalībnieki aicināja 
iedzīvotājus ziedot vilnas izstrādājumus vai dziju.Bet tie, kuri prot adīt tika 
aicināti ziedot gatavus adījumus. Vērgales pagastā atsaucās 9 čaklas 
adītājas, kuras ziedoja ļoti skaistas, siltas un rakstainas zeķes un cimdus. 
Paldies un Merrild kafijas paciľa no LSK Sandrai ZAUEREI, Sanitai 
ŠLAMPEI, Dainai BALANDEI, Ausmai REINFELDEI, Veltai ANSONEI 
(Ziemupē), Benitai BALTRUNEI, Austrai ZEIMANEI, Anitai MILTIĽAI, Veltai 
PRIČINAI! LSK adījumus tālāk nodos pansionātu un bērnu namu 
iemītniekiem. 

Pasākuma dalībnieki noklausījās LSK ansambļa koncertu, tika 
informēti par LSK darbību, bet pats lielākais ieguvums bija tikšanās – 
diskusija ar Saeimas deputāti Initu BIŠOFU! 

VITA BRAŢE 
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Reliģiskās ziņas 

Dievkalpojumi  Pāvilostas  
Pētera Pāvila ev. - lut. draudzē 
18.decembrī plkst. 15.00 dievkalpojums ar  
prāvesta A.Jaunskalţes piedalīšanos. Kalpos  
mācītājs J.Bitāns. 
24.decembrī  plkst. 17.00 Ziemssvētku  
vakara dievkalpojums. 
25.decembrī plkst. 14.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums. 

Sakas baptistu draudze 
ielūdz uz Ziemassvētku dievkalpojumu 25.decembrī plkst. 15.00. 
Dievkalpojumā piedalīsies viesi no Aizputes baptistu draudzes. Visi 
mīļi aicināti! 

Pāvilostas ev.baptistu draudzē 
Kristus Dzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums 24.decembrī 
pl.16.00.  25.decembrī plkst.11.00 un 1.janvārī plkst.14.00 - 
svētdienas dievkalpojumi 

Sakaslejas ev.lut. baznīca 
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 24.decembrī  plkst.17.00, 
25.decembrī plkst.14.00. Turpmāk  Sakas-lejasbaznīcā 
dievkalpojumi katra mēn. 2,un4. svētdienā. Kalpo māc. J.Bitāns 

Baznīca staro! Diennakts tumšajā laikā mūsu sirmais 
dievnams ir izgaismots proţektoru gaismās. Otrajā un trešajā 
Adventā sestdienu un svētdienu vakaros, bet sākot no 18.12, katru 
vakaru. 

Vērgales ev.lut.baznīcā 
Ziemassvētku dievkalpojums notiks 25.decembrī plkst.14.00. 

Saraiķu ev.lut.baznīcā 
Ziemassvētku dievkalpojums notiks 24.decembrī plkst.15.00. 

Ziemupes ev.lut.baznīcā 
Dievkalpojumi notiks 11.decembrī plkst.11.00 un 2012.gada 
1.janvārī plkst.11.00. Ziemassvētku dievkalpojums notiks 
24.decembrī plkst.16.00. 

Pāvilostas Sv.Gara katoļu baznīcā 
18.decembrī plkst. 15:00 4.Adventa Sv.Mise 
24.decembrī, plkst. 17:00 Ziemassvētku vakara Sv.Mise 
1.janvārī plkst.15:00 Sv.Mise un 16:30 svētbrīdis Pāvilostas 
pansionātā. 

 
Alfrēds Niedols izstādes atklāšanā Vērgalē. Foto Vita Braţe. 

 

Alfrēds Niedols saľēmis atzinības un apbalvojumus Latvijas 
un pasaules mākslas foto izstādēs un salonos. Neskatoties uz savu 
cienījamo vecumu, Alfrēda kungs saka, ka turpinās caur objektīvu 
ielūkoties cilvēku un dabas savstarpējās attiecībās. Pēc izstādes 
daudz pateicības vārdu tika ierakstīti A.Niedola „Labo vārdu grāmatā”. 

VITA BRAŢE 
 
 
 

Vērgales pamatskolas ziņas 

 
Mārtiľdienas gājiens.                                                                                  Foto: Iveta Vanaga. 

 10.novembrī notika Mārtiľdienas pasākums. Dienas pirmajā pusē 
skolēni kopā ar folkloras grupu „Čabraki” devās tradicionālajā gājienā 
pa Vērgales centru, apmeklējot mūsu pagasta iestādes. Bet vēlāk 
skolas aktu zālē skolēni pulcējās uz Mārtiľdienas tirdziľu, kurā bija 
iespēja pirkt un pārdot visdaţādākos mājās gatavotus našķus un 
suvenīrus. 

 17.novembrī Vērgales pamatskolas aktu zālē notika svinīgais 
pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai. Pēc svinīgās daļas 
pa klašu grupām notika konkurss par Latviju. 

 Vērgales pamatskolas bibliotēkā apskatāma Valtera Artura Vītola 
plastilīna darbiľu izstāde, kura iepriekš bija apskatāma Ziemupes 
bibliotēkā. 

 Vērgales pamatskolas 7.klases skolēni piedalījās erudītu konkursā 
„Gribu būt mobils” un „Zvaigţľu klases”, kur no 124 skolu komandām 
republikas mērogā 1.kārtā iegūta 3.vieta. Tas ir liels sasniegums, jo 
mūsu skolas skolēni aiz sevis atstājuši spēcīgus konkurentus no 
vairākām mūsu valsts ģimnāzijām. Apsveicam un vēlam veiksmi 2. 
un 3.kārtā! 

 Pagājušā gada nogalē Vērgales pamatskolas skolnieces Liene 
DUDINA, Dace DUNAISKA, Laura PIRKTIĽA un Baiba NIEDOLA 
piedalījās labdarības akcijā „EURIKA”, nosūtot savus zīmējumus , 
kuru vēlamās tēmas ir : „Ziemassvētki”, „Vārda diena”, „Dzimšanas 
diena”, „Pārsteigums mammai”. Labākie zīmējumi tika izveidoti kā 
apsveikuma kartiľas un kalendāriľi, kuri tika piedāvāti firmām pret 
ziedojumiem. Starp labākajiem ir arī mūsu skolas meitenes! 

 21.decembrī folkloras kopas „Čabraki” pasākums – bluķa vilkšana.  

 22.decembrī Vērgales kultūras namā plkst.16.00 Vērgales 
pamatskolas Ziemassvētku pasākums. 

 20.decembrī plkst.13.00 Vērgales pamatskolas aktu zālē uzstāsies 
Līga JEKŠEVICA (FREIMANE) un Pāvilostas mūzikas skolas 
audzēkľi. 
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Izstāde Vērgales muzejā 

17.novembrī, svētku priekšvakarā, Vērgales muzejs durvis 
vēra kārtējai izstādei. Savus darbus fotogrāfijās izstādīja bijušais 
vērgalnieks Alfrēds Niedols. 
A.Niedols dzimis 1929.gada 12.novembrī. Līdz 20 gadiem skola un darbs 
tēva saimniecībā Medzē. Tad armija un nepilnus 40 gadus nostrādāts 
rūpnīcā „Liepājas Metalurgs”. Bet nu jau ilgus gadus par savām mājām 
viľš sauc Otaľķu pagasta „Ţūrniekus”.   

Par savu pievēršanos fotomākslai autors saka: „Mana foto 
vēsture sākas ar piedalīšanos Liepājas fotoamatieru izstādē 1958.gadā. 
Iesaistījos Liepājas foto klubā, kuru vadīja fotomākslinieks H.Stankevics. 
Viľš prata izkopt fotogrāfisko domāšanu, kā radīt bildi, momentu, kas 
uzrunā. Man ir bijušas trīs personālfoto izstādes – 1979., 1999., 2004. un 
tagadējā, kurā ir izstādītas arī bildes no iepriekšminētajām izstādēm. 
Esmu bijis līdzautors vairākiem izdevumiem un grāmatām – „Liepājas 
metalurgam 125”, „Bioloģiskā lauksaimniecība”, „Vakarvējš” u.c. Izdots 
kalendārs „Skaista mana tēvu zeme” – 2001.gadā.” 
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Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā  Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes  izdevniecībā LiePa 
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore  Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, 
noformētāja  Mairita Tumpele,  tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa.  Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori. 
 

DZĪVES BRĪŽOS 

Lai kaut kam labam klāt ir vienmēr daļa Tava, 
Nu kaut vai cerība, ja cita nav ko dot. 
Ar sirdspukstiem, ar mīlestības vārdiem 
Lai proti ikdienu Tu piestarot! 

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
 decembrī dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –  
Alvīni SĒRMOLI – 89  Haraldu LUKŠEVICU - 80  
Vēru ĀBOLIĽU – 87  Āriju ŠILINSKU - 75 
Līnu SPILVI – 87   Laimoni PETERLEVIČU - 75 
Voldemāru BĒRZUPU – 82  Āriju KĀRKLIĽU - 70 
Zentu KARLSONI – 81  Andri ZAĻKALNU - 60 
Liubovu KOPYLOVU – 81 

Ingu CEBRI, Arti ARĀJU, Dagitu HORNU! 
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās decembrī dzimušos 

Vērgales pagasta iedzīvotājus -  
Emmu GRANDBERGU – 87  Veltu BRIZGU - 84 
Ľinu DONČENKO – 84  Irmu GRIETĒNU - 82 
Ţani GLEZERI – 81   Dzintru BERGMANI - 65 
Rolandu VARKALI - 60 

Benitu NOVADU, Andi SPRUDZĀNU, Sanu NOVADI, Andri DRULLI, 
Artemiju BORŠČUNU! 

Pilngadnieci – Sandu KURMI! 
 

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!                                                                                                  

Darbiem bagātu ikdienu, labu  

veselību,  veiksmi un gaišu  

svētku prieku  Jaunajā gadā 

            Rīvas bibliotēkas  

lasītājiem novēl VIZMA. 

 

Sludinājumi 
 Pāvilostas ostas pārvalde pārdod 4 (četrus) peldošās 

piestātnes moduļus (izmērs 6x3m, metāla pontoni, koka 
klājs) apmierinošā stāvoklī (nepieciešams neliels remonts). 
Cena – Ls 300/gab. Moduļi apskatāmi Dzintaru ielā 2A. 
Interesentiem lūdzam iesniegt pirkuma pieteikumus 
Pāvilostas ostas pārvaldē līdz 2011.gada 15.decembrim. 
Ja pieteikumu skaits būs lielāks par 4, notiks izsole, kuras 
norises laiks un vieta tiks paziľoti atsevišķi. Ronalds 
Griškēvičs Pāvilostas ostas pārvaldnieks. Tālr. +371 
29104444 ronalds@pavilostaport.lv 

 Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē 
pieľems 2012.gada 16.janvārī. Iepriekš, lūdzu, pieteikties 
Vērgales ambulancē pa telefonu 63490739. 

 Janvārī darbu atsāks kvīlinga kursi. Interesentus līdz 
decembra beigām pieteikties pie Marinas Raubenas pa 
telefonu 26131507   

 Pārdod Latvijā (Pāvilostas novadā) audzētas 
Ziemassvētku eglītes! Iespēja pašiem uz lauka izvēlēties! 
Vislabākā cena! Sudrabegles 5 - 8 Ls, Zvanīt 26307154 

 Vērgales pag.Saraiķos p/s"ROZĪTES" atvērts gāzes 
apmaiľas punkts 50L- Ls18,50,27L- Ls9,80,5L- Ls3. 
mob.20335614,27141852. 

AICINA DARBĀ 

 Vērgales pagasta pārvalde aicina pieteikties uz darba 
vietu – Vērgales pagasta muzeja vadītājs. Pretendentam 
vēlama  - augstākā izglītība, praktiskas iemaľas muzeja 
darbā. Pretendenta atlases nosacījumi – dokumentu 
izpēte. Pieteikumus iesniegt Vērgales pagasta pārvaldes 
vadītājai līdz 2011.gada 20.decembrim. Uzziľas pa tālruni 
63490836. 

 

 

Mūžībā 

Pāvilostā un Sakas pagastā 
Jakobs KRONBERGS (10.02.1927.-15.11.2011.) 
Voldemārs GAILIS (23.03.1938.-29.11.2011.) 
 
Vērgales pagastā 
Oskars SKRUNDENIEKS (03.08.1957. – 16.11.2011.) 
Vladimirs GŪTMANIS (23.08.1954. – 29.11.2011.) 
Aija RUMPE (24.08.1931. – 21.11.2011.) 
 

Pa rudens miglas ceļu mūţībā aizgājis cilvēks, kuru pazīst un 
atceras gan Pāvilostas pusē, gan Ziemupē. Ziemupes „Zaļkalnos” palicis arī 
viľa rūpīgi iekoptais dārzs un sakoptā sēta, par kuru tālāk rūpēsies sieva, 
bērni un mazbērni... 
Jānis PĒRKONS (04.08.1941. – 10.10.2011.) 
 
 

Sveicam 

Daci PORIETI un Andri ZAĻKALNU kāzu dienā! 
Reginu un Andri Andrēju Ādamu STENDZES zelta kāzās! 
 
 

Paziņojumi 

 15.novembris bija pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiľš, tāpēc aicinu visus pārskatīt un 
pārliecināties vai ir nomaksāti nekustamā īpašuma nodokļi. 
Ja rodas jautājumi, lūdzu, zvaniet 63453658. Sagaidīsim 
Jauno gadu bez parādu nastas. 

 Līdz 2011.gada 20.decembrim varat iesniegt pieteikumus 
zvejas rīku limitu piešķiršanai zvejai 2012.gadā.  
 

 Domes kasiere Mudīte Zamarīte no 21.-27.decembrim būs 
atvaļinājumā. 

 Pāvilostas novada dome nolēma izveidot koku ciršanas 
komisiju. Komisijas uzdevums ir izvērtēt nocērtamo koku 
atbilstību pilsētvides ainavas, ekoloģijas, ēku ekspluatācijas, 
būvniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības 
prasībām un lemt par koku nociršanu vai saglabāšanu. 
Komisiju izveidoja 3 personu sastāvā. No domes komisijā 
strādās - Andris Zaļkalns, no pašvaldības- Gunita Vērniece. 
Lūdzu, piesakieties dalībai komisijas sastāvā uz viena 
pārstāvja vietu! Pieteikumus, lūdzu, iesniegt pašvaldībā līdz 
2011.gada 20.decembrim.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Sveicam 

Agitu un Osvaldu KALNIŠĶUS ar meitas ANDŢELĪNAS piedzimšanu! 
Sintiju DUNAISKU un Gunti ĶUĽĶI ar meitas SAMANTAS piedzimšanu! 
Lieni NAMNIECI ar meitas ELĪZAS piedzimšanu! 

 

Pateicības 

Paldies Gatim BRĒDIĶIM un Ziemupes veikalam 
„Dzintarjūra” par atbalstu pensionāru pēcpusdienas tapšanā 
Vērgalē. 

 

Sirsnīgi pateicos visiem, kuri bija ar mani dzīves 
grūtākajā brīdī, izvadot manu mammu aizsaulē.  

Inga Šnore ar ģimeni 
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